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Samarbete, solidaritet och (klimat)skifte!
Socialdemokraterna i Täby
anser att Täby är en bra
kommun att leva i. Under
valrörelsen lade vi också till
”som kan bättre!”
Täby är en bra kommun –
som kan bättre!
Med det menar vi att trots
alla positiva faktorer som att
vi är en naturnära kommun
med storstadsnära fördelar,
vill Socialdemokraterna skapa än bättre möjligheter för
alla Täbybor. Alla ska ha en
chans 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.

Minimerad bilism, bättre
kollektivtrafik.
Positiva attitydförändringar,
mindre tro på att marknaden
klarar allt.
Fler bilpooler och delningsekonomi, mindre väntan på
att teknik löser problemen.
BARNENS
PERSPEKTIV
Vi vet att våra barn och unga
är framtiden. Ingen förälder
ska behöva oroa sig över att
välja fel förskola eller skola
till sitt barn. Alla 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.

FRAMTIDENS
PERSPEKTIV
Vi tror på politikens möjligheter att förbättra vår tillvaro
och vi efterlyser ett ökat
engagemang och en politisk
vilja hos det borgerliga
styret.
Vi har nu färre än tio år på
oss att ställa om till ett samhälle med noll utsläpp av
koldioxid så vi måste öka
takten:

Camilla Henricsson Bajas, Agneta
Lundahl Dahlström och Stefan
Andersson är Socialdemokraternas
första namn i kommunfullmäktige
under kommande mandatperiod.
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Stöd ska finnas för den som
så behöver. Kultur och aktiv
fritid är centralt för att unga
ska växa upp till hela
människor. Barnkonventionen måste vara ledande i
alla kommunala beslut.
ÄLDRES PERSPEKTIV
Som Täbybor tänker vi särskilt på de äldre som har
bidragit till uppbyggnaden
av vårt samhälle. Alla ska
kunna åldras i trygghet och
vara garanterade god hemtjänst och gott omsorgsboende i kommunen.
Möjlighet till gemenskap och
en aktiv fritid ska finnas.
Kommunal hemtjänst ska
återinföras för att åstadkomma reell valfrihet.

Kommunstyrelsen:

Noll utsläpp i Täby år 2030!
Det är hela samhällets uppgift att minska utsläppen av
växthusgaser. Kommunen, regionen och regeringen ska göra det
lättare för oss medborgare att agera klimatsmart.
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.
SÅ, NU GÖR VI NÅGOT!
Vi vill att Täby kommun antar
en strategi för att uppnå
nollutsläpp för den egna
kommunala verksamheten
år 2030, och år 2040 för hela
kommunen. För att klara det
behöver vi ta fram en ny
klimat- och energistrategi
under 2023, men även
påbörja
arbetet
med
miljöcertifiering enligt ISO
14001 under året.
Det är hög tid att Täby börjar
jobba aktivt med klimatfrågan! Kommunen ska gå in
och styra klimatarbetet i alla
verksamheter som berörs.
Vi vill att Täby ansluter sig till
partipolitiskt obundna föreningen Klimatkommunerna
för utbyte av erfarenheter.
Det är även dags för ett
medlemskap i Mälardalsrådet med aktivt innovationsarbete inom offentlig sektor.
TUFF UPPHANDLING
Genom en klimat- och
miljöinriktad
upphandling
kan tuffa krav ställas på
gemensamma kommunala
nyttigheter såsom datorer,
livsmedel och transporter.
Här krävs politisk vilja.

DEMOKRATI – FÖR ALLA
Vi vill underlätta för gemene
man i Täby att göra sin röst
hörd i kommunens högsta
beslutande organ. Därför
ska kommunens invånare
kunna lägga medborgarförslag i kommunfullmäktige.
En allmänhetens frågestund
ska också införas.
JÄMSTÄLLDHET
Idag saknar Täby en
jämställdhetsplan för sina
anställda, vilket inte är
acceptabelt. Därför vill vi att
kommunen skriver under
CEMR-avtalet, den europeiska deklarationen från
2006 om jämställdhet. En
jämställdhetsplan ska göras
utifrån deklarationen.
I vårt Täby ska alla känna sig
trygga och accepteras för
den de är. Kön, identitet,
sexuell läggning, etnicitet,
religion och social bakgrund
ska inte vara ett hinder.
SOMMARJOBB
Ett sommarjobb stärker
självkänslan, ger erfarenheter av hur en arbetsplats
fungerar och kan motivera till
studier och yrkesplaner.
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En del ungdomar får jobb
med hjälp av kontakter,
medan andra inte har den
möjligheten. Vi vill att Täby
utvidgar antalet sommarjobb
och vänder sig till alla
ungdomar. Gärna i samverkan med lokalt näringsliv.
VÄGLEDNING
Många har idag svårt att
tolka och förstå olika avtal
som krävs för banklån,
boende med mera. Det är
också knepigt att veta vilka
rättigheter vi har som konsumenter. Rådgivning behövs
och behovet har ökat med
alla de nya tjänster som har
tillkommit.

Vi vill förhindra att människor
hamnar i skuldsättning, därför ska en tjänst som konsumentvägledare inrättas. En
tjänst som med fördel kan
delas mellan nordostkommunerna.
STOPPA SLÖSERIET
Vi tror på en sund kommunal
ekonomi. Därför ifrågasätter
vi de så kallade kvalitetspengarna som den borgerliga alliansen vill införa i all
skattefinansierad verksamhet. I Täby finns en överdriven tro på att kommunen
får bättre kvalitet av entreprenörerna
om
dessa
också ges bonusar.

De får alltså extra pengar
när de utför sina uppdrag i
enlighet med redan gjorda
upphandlingar.
INGEN EXTRA BONUS
Är det verkligen rimligt att
använda våra skattemedel
för verksamheter som vi
redan betalar för?
Ingen forskning tyder på att
vi får bättre kvalitet med
bonuspeng. Utförare inom
skola, vård och omsorg ska,
utifrån sina avtal med Täby,
förse kommunen med högt
kvalitativa resultat – utan
extra pengar.

SOCIALDEMOKRATERNA I TÄBY KOMMUNSTYRELSE VILL ATT:












Täby kommun antar en strategi som ger noll utsläpp till år 2030 för egen
verksamhet och noll utsläpp till år 2040 för hela kommunen.
Täby kommun snarast uppdaterar sin gamla miljöplan till en ny klimat- och
miljöstrategi som kompletterar den kommande energiplanen.
Täby kommun påbörjar processen för att miljöcertifieras enligt ISO 14001.
En konsumentrådgivare anställs.
Täby snarast upprättar en tydligt miljöinriktad upphandlingspolicy för
kommunens inköp.
Till nästa sommar, 2023, ska kommunen erbjuda 250 av kommunens ungdomar
möjlighet till sommarjobb.
Täby ansluter sig till Mälardalsrådet.
Täby ansluter sig till Klimatkommunerna.
Täby skriver under CEMR-avtalet och upprättar en jämställdhetsplan utifrån det
avtalet.
Täby inför medborgarförslag.
Täby inför en allmänhetens frågestund.
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Stadsbyggnadsnämnden:

Klimatet kräver
politisk vilja
Täby ska vara ett föredöme vad
gäller klimatsmarta och hållbara lösningar. Ett cirkulärt
tänkande och en satsning på
delningsekonomi ska finnas i
fokus för Täbys klimatarbete.
STYRDOKUMENT FÖR
CIRKULÄR EKONOMI
I en cirkulär ekonomi behålls
resurserna i samhällets
kretslopp i stället för att bli till
avfall. Hållbara sätt för
användning av varor och
tjänster utvecklas. En omställning till cirkulär ekonomi
genomförs i samverkan med
kommun, näringsliv, organisationer, föreningar och
privatpersoner. Ett sådant
samlat grepp saknas dock i I
Täby. Därför ska ett särskilt
styrdokument tas fram.
Det finns ett ökat behov av
återbruk och återvinning.
Som komplement till Hagby
ska en retur- och återbrukspark skapas i Arninge
KLIMATPROTOKOLL
Att minska och helt ta bort
utsläppen
av
koldioxid
ställer stora krav på Täby
kommun. Vi vill att Täby gör
som Uppsala och inför ett
klimatprotokoll i samarbete
med företag och organisationer. I protokollet ska
finnas tydliga mål för vår
minskning av koldioxid inom
energi, transporter, resor.

Ny dagvattendamm vid Ängsholmen. Foto: Täby kommun

Att Täby miljöcertifieras är
nödvändigt för arbetet med
klimatomställningen
inom
Agenda 2030. I programmet
ska ingå modern miljöteknik
såsom passivhus, gröna tak,
stadsodling och solceller.
Solpaneler ska sättas upp
på kommunens fastigheter.
För ytterligare erfarenhetsutbyte ska Täby ansluta sig
till organisationen Klimatkommunerna.
HALVA TÄBY GRÖNT
Halva Täby grönt ska vara
en levande realitet i framtidsplaneringen. Med fler
invånare och ökad trafik är
det extra viktigt att bevara
skyddsvärd
natur
och
biologisk mångfald. Vi måste
slå vakt om de gröna kilarna.
Stadsodlingar, kolonilotter
och fruktlundar ska skapas
på fler ställen och mark ska
reserveras. Odlingarna ger
människor ny kunskap om
mat och vikten av biologisk
mångfald. Kommunen ska
inte längre sälja/överlåta
mark som minskar andelen
grön natur.
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Ett nytt naturreservat ska
inrättas och gamla våtmarker restaureras. Kvaliteten i
sjöarna måste förbättras.
Vallentunasjön kan, så som
Rönningesjön, renas med
dagvattendammar. Strandpromenaden vid södra Vallentunasjön ska förlängas.
BOSTADSBYGGANDET
Täby behöver fler hyresrätter till rimlig hyra. De flesta
bostäder är idag bostadsrätter, radhus och villor. Vi
vill att Täbys unga ska kunna
bo kvar i hemkommunen.
Näringslivet ska ha chans att
rekrytera personal som bor i
Täby. Nya bostäder ska upplåtas som hyresrätt till minst
30 procent.
Vi föreslår flerbostadshus i
trä, med additionslägenheter. Även kollektivhus med
gemensamma funktioner är
klimatsmart. Vi kräver energieffektiviserande åtgärder i
kommunens fastigheter. Täbyborna ska informeras om
hur elförbrukningen kan
minska.

MINSKAT BYGGAVFALL
Tydliga
klimatkrav
ska
ställas på byggen redan vid
detaljplaneläggningen och
kommunen ska använda sig
av planmonopolet. Materialåtervinningen ska öka och
byggavfallet reduceras.
UTVECKLADE
STADSDELSCENTRA
Fullfölj
utvecklingen
av
Täbys olika stadsdelscentra
genom att snarast göra klart
Kyrkbyprojektet och därefter
starta Gribbylunds centrum.
Ett eget centrum minimerar
bilåkandet och förbättrar den
lokala servicen.
TRAFIKEN MÅSTE
MINSKA SINA UTSLÄPP
Biltrafik och transporter står
för största delen av Täbys
koldioxidutsläpp.

För att minska utsläpp och
trängsel krävs bra alternativ;
en säker, punktlig och
bekväm kollektivtrafik och
fler separerade cykelbanor.
Trygga och takförsedda
cykelparkeringar ska finnas i
anslutning
till
kollektivtrafiken. En särskild cykelbana från Karby gård till
Såstaholm ökar trafiksäkerheten.
Nya infartsparkeringar för
biltrafik krävs, liksom fler
publika
laddstolpar
på
specifika ställen.
Det är också viktigt att en
transportplan upprättas.

TÄBYS MEDBORGARE
SKA INFORMERAS
Kommunen har ett särskilt
ansvar att informera sina
medborgare om vikten av att
välja cykel, buss eller tåg i
stället för att ta bilen. Likaledes ska Täby berätta vad
den gör för att stödja
klimatsmarta transporter. Vi
efterlyser en informationskampanj om klimatarbetet!
TOALETTER KRÄVS
Offentlig toalett saknas vid
Arninge Resecenter. Kommunen måste snarast inrätta
en toalettbyggnad.

Här saknas toalett!

SOCIALDEMOKRATERNA I TÄBY VILL ATT:
















Minst 30 procent av alla nya bostäder ska vara hyreslägenheter till rimlig hyra.
Utvecklingen av Gribbylunds centrum ska påbörjas, som ett led i framväxten av
lokala stadsdelscentra.
En strategi för cirkulär ekonomi tas fram.
Solpaneler sätts upp på kommunens fastigheter.
Energieffektiviserande åtgärder ska göras i kommunens fastigheter.
Stadsodling, kolonilotter och fruktlundar etableras i större skala.
Behovet av en retur- och återbrukspark i Arninge utreds.
Våtmarken i området Mörtsjön-Käringsjön ska restaureras för att gynna
biologisk mångfald.
Promenadstigen söder om Vallentunasjön ska förlängas.
Trygga och säkra cykelparkeringar ska finnas i anslutning till kollektivtrafiken.
En gång- och cykelväg ska byggas mellan Karby gård och Såstaholm.
En transportplan, ”Mobility Plan”, krävs för att minska koldioxidutsläppen.
En plan tas fram för var publika laddstolpar ska placeras, på strategiska platser.
Nya infartsparkeringar för biltrafik ska byggas.
En toalett för resenärer anordnas vid Arninge Resecenter.
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SRMH:

Här krävs beteendeförändring!
Att minska utsläppen från trafik och transporter tillhör det
riktigt svåra i klimatomställningen. I ett bilåkande Täby
krävs ett omfattande informationsarbete för att inspirera
till ändring av attityder hos kommunens invånare.
En utbyggd och väl fungerande kollektivtrafik är det
mest miljösmarta sättet att
transportera människor i
storstadsregioner.
Biodrivmedel, laddstolpar,
bilpooler, elfordon och utbyggda cykelbanor ska
också bidra till att minska
utsläppen. Men samtidigt
fortsätter trafiken att öka. Vi
måste skynda på.
KLIMATSTRATEGI NÄR?
Täbys klimatstrategi dröjer,
sedan länge. Det är en utlovad handlingsplan som
ska komplettera energiplanen. Täby kommun arbetar
idag efter en klimatstrategi
från år 2016 som grundar sig
på en miljöplan från 2009.

Vi vill ha engagerade politiker som vågar ta ställning för
att Täbys utsläpp är noll år
2030, i egen verksamhet.
KLIMATINFORMATION
Täby ska i det snaraste
starta en informationskampanj som tydligt visar vilka
beteendeförändringar som
klimatomställningen kräver.
Den totala siffran för en
Täbybos CO2-utsläpp är 12
ton per år. Det är den siffran,
högre än genomsnittet i landets kommuner, som vi i
Täby ska utgå från i vårt
omställningsarbete.

KLIMATSTRATEG
Hur snabbt omställningsarbetet går, beror alltså till stor
del på hur snabbt vi invånare
kan förändra våra resvanor
och konsumtionsmönster.
Täby behöver en egen lokal
energi- och klimatstrateg
som
hjälper
invånare,
organisationer och företagare i omställningsarbetet.
Kommunens eget klimatoch miljöarbete ska också
göras synligt för Täbys
invånare.
Klimatstrategin
ska ha mätbara mål med
basvärden och årtal och den
ska finnas lättillgänglig på
kommunens webbplats.
(Sollentunas Miljöbarometer
är ett föredömligt exempel!)

SOCIALDEMOKRATERNA I TÄBY VILL:






Minska utsläppen till noll i kommunens egen verksamhet senast år 2030 och för hela
kommunen senast år 2040.
Ansluta Täby till Klimatkommunerna för utbyte av erfarenheter.
Bevara strandskyddet i nuvarande form, utan undantag.
Uppdatera kommunens bullerskyddsprogram från år 2009.
Upprätta en strategi för rening av Vallentunasjön, i samarbete med Vallentuna kommun och
med dagvattendammarna vid Ängsholmsparken som förebild.
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Socialnämnden:

Högsta prioritet på barnen
Barn och unga har rätt till en trygg och stabil uppväxt. Det är
föräldrarna till barnet som har yttersta ansvar för att tillgodose
detta. Föräldrarollen är dock inte alltid lätt att upprätthålla, av
olika omständigheter. Vi vill att barn och ungas uppväxtvillkor
ska ges högsta prioritet.
En aktiv socialtjänst ska
uppmärksamma tecknen när
allt inte står rätt till hos
barnet. Det kan röra sig om
svårigheter hur föräldrar ska
förhålla sig till sitt barn. Det
kan även röra sig om
ofrivillig arbetslöshet, äktenskapsskillnad, missbruk etc.
Problemen kan i olika grad
störa barnets välbefinnande.
Vi vet att psykisk ohälsa
ökar bland de unga, liksom
narkotikamissbruk.
UPPSÖKANDE
VERKSAMHET
Vi kräver att socialtjänsten
får ökade resurser till uppsökande verksamhet bland
alla förskolor och skolor, för
att sprida kunskap om de
tecken som ska uppmärksammas när barn inte mår
bra.Samarbetet mellan olika
verksamheter, skolan och
polisen ska stärkas för att
motverka ungdomskriminalitet och narkotikamissbruk.
Vi kräver också att Täby
kommun startar en kampanj
mot narkotikamissbruk, då
missbruket göder gängkriminaliten.

BEKÄMPA
UTANFÖRSKAPET
Vi vill bekämpa utanförskap
och långvarig arbetslöshet
av såväl mänskliga som
ekonomiska skäl. Därför ska
individuellt stöd ges till den
som av olika orsaker inte
förmår klara sin försörjning.
Anpassad
sysselsättning
behövs för att öka den
enskildes välbefinnande.
Det som är bäst för barnet
ska alltid ligga till grund för
socialtjänstens beslut. Inget
barn ska behöva bli vräkt
från sitt hem. Barns trygghet
är familjen, kamrater och
skolan. Barn ska bo med sin
familj även då det finns ekonomiska problem. Socialtjänsten ska arbeta för att
hindra vräkning/hemlöshet.
Att växa upp i ett hem där en
förälder utsätts för våld, är
en form av psykiskt våld. De
flesta barn riskerar negativa
effekter på hälsan. Många
känner ofta skam och skuld
över sin situation. Det kan
leda till att barnet får ångest,
ätstörningar, depression och
posttraumatisk stress.
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Därför är det viktigt att dessa
barn ges det stöd som de är
i behov av.
SAMARBETE OM BOSTAD
Ett samarbete behövs med
andra kommuner för att lösa
bostadsfrågan för utsatta
kvinnor med barn som
måste flytta från kommunen.
I de fall barn måste placeras
utanför hemmet ska det i
första hand ske i familjehem.
REALISTISK PROGNOS
AV BEHOVEN
Socialdemokraterna i Täby
har genom åren betonat det
stora behovet av bostäder
för personer med funktionsnedsättning. Tillgången på
bostäder har ökat, men Täby
kommun måste ta fram en
realistisk behovsprognos.
Personer med funktionsnedsättning har speciella behov
och personalen ska därför
ha adekvat utbildning. De
ska också ha goda anställningsförhållanden. Det ska
inte råda några tvivel om att
inte arbetsmiljölagen och
arbetstidslagen följs.

SOCIALDEMOKRATERNA
I ÄLDRENÄMNDEN VILL:
SOCIALDEMOKRATERNA
I SOCIALNÄMNDEN VILL:
- Uppsökande verksamhet i
SOCIALDEMOKRATERNA
förskolor och skolor ska förIstärkas,
SOCIALNÄMNDEN
för att tidigtVILL:
upp-märksamma
Uppsökandede
verksamhet
barn somi
förskolor
skolor
förbehöver och
stöd.
En ska
socialstärkas,
för tillsätts.
att tidigt uppsekreterare
märksamma
de ska
barnstartas
som
- En kampanj
behöver
stöd. En socialmot
narkotikamissbruk.
sekreterare
Missbruk tillsätts.
göder
även
-gängkriminalitet.
En kampanj ska startas
mot
narkotikamissbruk.
- Individuella stödinsatser
Missbruk
göder
även
ska göras för att allt fler ska
gängkriminalitet.
klara egen försörjning eller
-anpassad
Individuella
stödinsatser
sysselsättning.
ska
att alltmåste
fler ska
- Ettgöras
aktivtför
arbete
till
klara
försörjning
för attegen
förhindra
vräkningeller
och
anpassad
hemlöshet.sysselsättning.
-- Ett
aktivt arbete
måste
till
Samarbete
med
andra
för
att förhindra
vräkning
kommuner
i länet
för attoch
ge
hemlöshet.
bostad åt våldsutsatta kvin-norSamarbete
med barn. med andra
kommuner
för att ge
- Behovet i länet
av familjehem
bostad
våldsutsatta kvinmåste åtsäkerställas;
samnor
medbehövs
barn. med andra
arbete
-kommuner
Behovet för
av attfamiljehem
rekrytera,
måste
samutbilda, säkerställas;
skapa gemensam
arbete
med andra
pool av behövs
familjehem.
kommuner
för att rekrytera,
- En gemensam
pool av
utbilda,
skapa gemensam
socialsekreterare
skapas
pool
familjehem.
med av
andra
kommuner för att
-undvika
En gemensam
pool av
inhyrda konsulter.
socialsekreterare
skapas
- Olika bostäder inom
LSS
med
andra
kommuner
för att
ska ges
högsta
prioritet.
En
undvika
konsulter. av
realistiskinhyrda
prognos
-behoven
Olika bostäder
inom LSS
ska tas fram.
ska
ges
högsta
prioritet.
En
- Personalbemanning och
realistisk
prognos
kompetens måste
säkras av
för
behoven
ska
tas
fram.
den enskildes behov inom
-LSS.
Personalbemanning och
kompetens måste säkras för
den enskildes behov inom
LSS.

För att säkerställa att
omsorgen ges med god
kvalitet inom de olika verkFör
att säkerställa ska
att
samhetsområdena,
omsorgen
ges med
god
särskilt kunnig
omsorgskvalitet
inom
olika verkpersonal,
videkallar
dem
samhetsområdena,
ska
kvalitetsutvecklare,
särskilt kunnig omsorgsnärvara på de olika
personal, vi kallar dem
arbetsplatserna. Genom
kvalitetsutvecklare,
intervjuer med enskilda,
närvara
på personal
de olika
anhöriga och
kan
arbetsplatserna.
sammanställningarGenom
göras
intervjuer
med
enskilda,
av behovet av nödvändiga
anhöriga
och personal kan
förbättringar.
sammanställningar göras
Två välmeriterade sjukav behovet av nödvändiga
sköterskor eller underförbättringar.
sköterskor ska anställas
Två
välmeriterade
för uppföljning
och sjukkomsköterskor
eller av
underpetensutveckling
omsköterskor
ska anställas
sorgspersonalen.
för uppföljning och kompetensutveckling av omsorgspersonalen.
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-Ta tillvara äldres erfarenhet
SOCIALDEMOKRATERNA
och kunskap som remissinI ÄLDRENÄMNDEN VILL:
stans i ett äldrevänligt och
-Ta
tillvara äldres Täby.
erfarenhet
handikappvänligt
och kunskap som remissin- Genomföra kompetenshöstans i ett äldrevänligt och
jande utbildning för all omhandikappvänligt Täby.
sorgspersonal.
- Genomföra kompetenshö- Adekvat bemanning ska
jande utbildning för all omfinnas för omsorgspersosorgspersonal.
nalens arbetsuppgifter.
- Adekvat bemanning ska
- Personal i omsorgen ska
finnas för omsorgspersokunna arbeta heltid med ett
nalens arbetsuppgifter.
schema som utgår från
-lagstiftningen.
Personal i omsorgen ska
kunna arbeta heltid med ett
- Personalpooler i egen regi
schema som utgår från
inom säbo ska utredas.
lagstiftningen.
- Samtliga anställningsavtal
- Personalpooler i egen regi
ska uppdateras. Inga dubbla
inom säbo ska utredas.
arbetspass eller delade turer
-ska
Samtliga
anställningsavtal
förekomma
på schema.
ska uppdateras. Inga dubbla
- Ekonomibiträde anställs för
arbetspass eller delade turer
beredning av maten i tillagska förekomma på schema.
ningsköken.
- Ekonomibiträde anställs för
- Begreppet livskvalitet ska
beredning av maten i tillagvara krav vid upphandling.
ningsköken.
- En kostnadskalkyl krävs för
- Begreppet livskvalitet ska
att återinrätta en kommunal
vara krav vid upphandling.
hemtjänst.
- En kostnadskalkyl krävs för
- En inventering bör göras av
att återinrätta en kommunal
de kommunala byggnader
hemtjänst.
som kan användas som
-mötesplatser
En inventering
göras av
förbör
äldre.
de kommunala byggnader
- Planer ska upprättas för
som kan användas som
mellanboende och mötesmötesplatser för äldre.
platser.
- Planer ska upprättas för
mellanboende och mötesplatser.

Äldrenämnden:

Ta vara på äldres erfarenheter!
I ett socialdemokratiskt styrt Täby har äldres frågor
prioritet. Erfarenhet väger tungt, vilket skulle synas i våra
beslutsprocesser. Personalen inom omsorgen skulle ha
adekvat utbildning och goda arbetsförhållanden. De orkar
förvärvsarbeta under hela yrkeslivet. Omsorgen utförs i
huvudsak i kommunens egen regi. Inom hemtjänst och
boenden råder full valfrihet för de äldre.
Grunden för hög kvalitet i
omsorgen är personalen.
Alla
upphandlingar ska
innehålla krav på att personalen har en adekvat utbildning. När tillräcklig utbildning
saknas vill vi att kommunen
anordnar utbildning, genom
äldreomsorgslyftet.
Med adekvat utbildning
menas nödvändiga kunskaper att förstå de boendes
behov av omsorg och vård.
Det ger trygghet och leder till
ett förbättrat mående.
INGA DELADE TURER
Arbetstiderna ska följa gällande kollektivavtal, dubbla
arbetspass och delade turer
ska tas bort. Heltid ska vara
möjligt med en schemaläggning som följer lagstiftningen. Regelbundna möten
med arbetskamrater och
chef ska finnas på schemat.
Idag har bemanningsföretagen ett starkt fäste i Täby
och personal hyrs in till höga
kostnader.Med personalpool
säkerställs personalförsörjningen, utan extra personal.

De som arbetar i en pool är
bekanta med de boende,
vilket stärker kontinuiteten
och skapar trygghet.
Bristen på olika personalkategorier kan åtgärdas med
utbildning av fler. Täby har
möjlighet att starta utbildning
av undersköterskor. Det är
ett stort behov av geriatriskt
utbildade läkare/sköterskor.
LIVSKVALITET
Även på ålderns höst har vi
rätt till livskvalitet, till exempel goda måltider som påminner om maten som vi åt
tidigare i livet. Ekonomibiträden ska anställas för att
laga maten, i stället för den
personal som ansvarar för
personlig hygien. Livskvalitet kan också vara utevistelser. Dusch är ett basbehov.
KRAV PÅ UPPFÖLJNING
Nämnden är ansvarig för att
omsorgen utförs professionellt. Därav följer en kontroll
av verksamheterna. Denna
uppföljning ska kombineras
med kompetensutveckling.
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Vi vill se ett äldre- och
funktionsvänligt Täby med
en framsynt planering av
stadsutbyggnaden; halkbekämpning, snöröjning, gångstigar, soffor att sitta på en
stund. Vård- och omsorgsboenden ska finnas i kommunal regi och i privat form.
Boenden i egen regi ger en
demokratisk insyn i kvalitet,
platsantal och personal.
Mellanboende kan omfatta
seniorboende och trygghetsboende med hyresrätt, där
vissa faciliteter ingår.
STÖD I HEMMET
Täbys hemtjänst består idag
av sju privata bolag. Den
kommunala hemtjänsten är
borta, varför är obegripligt.
Lagen om en fast omsorgskontakt gäller från 1 juli i år.
Syftet är att öka tryggheten
och kontinuiteten för dem
med behov av hemtjänst.
I ett S-styrt Täby hade vi
snabbt tillgodosett kravet på
att den fasta omsorgskontakten är undersköterska.

Kultur- och fritidsnämnden:

Nu får det vara nog
med privata aktörer!
Socialdemokraterna i Täby vill att idrott och kultur ska vara
en självklarhet i Täbybornas vardag och fritid.
Vi vill att det kommunala ansvaret också ska innebära
kommunal rådighet. Täbys allians ska inte tillåtas lägga över
allt arbete och alla satsningar på privata entreprenörer.
I Täby kommun ska det finnas ett intresse av att satsa på
utveckling av kultur och fritid.
Det saknas ett flertal anläggningar för kommunens
föreningar. De satsningar
som görs handlar till stor del
om upprustningar av lokaler
eftersom underhållet är
eftersatt. Det handlar också
om projekt som tar alldeles
för lång tid att utreda.
OMTAG I PLANERINGEN
Vi vill ta ett omtag på arbetet
med anläggningsplanen.
Den ska arbetas fram med
föreningarna och innehålla
konkreta åtgärder och tidsplaner. Vi vill inte att Täbys
föreningar ska belastas
hårdast när satsningarna
görs. Det har kommunen råd
att se till!
Täbyborna ska, via skatten,
ha en given arena och
planer och hallar att aktivera
sig på. I lokalerna ska det
vara nolltaxa för barn/unga.
Vårt mål är att återgå till fria
lokaler
för
ungdomars
verksamhet.

SAMVERKAN MELLAN
UNGA OCH ÄLDRE
Våra lokaler för aktiviteter
för barn och unga kan
samnyttjas av äldre som
saknar mötesplatser.
Se till att kommunen tar det
ansvar som friskolorna inte
tar vad gäller skolbiblioteken. Säkerställ att det finns
bibliotek i alla stadsdelar.
Väl utrustade stadsdelsbibliotek behövs för att ge
möjlighet till studier.
”Visste du att Täbys styrande
allians har låtit bygga nytt och
bygga om biblioteket i Näsby
Park två gånger under senare
år?
Biblioteket i Hägernäs ska
dock inte flyttas eller rustas
upp,
trots
de
boendes
önskningar.”

NU FINNS PENGARNA…
Vi vill återinföra den kommunala individuella musikundervisningen!
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Det var fel att inte satsa på
den, när den fanns kvar. Nu
plötsligt kan alliansen höja
pengen till utövarna och ge
dem extra bidrag för att
skolan ska kunna behålla
lärare. Ett tungt argument för
att lägga ner den kommunala delen var ju att lärarna
hade för höga löner och
kostade för mycket pengar!
Den blev inte lönsam…
Kultur har fler betydelsefulla
roller: att spegla vår tid, att
låta oss förstå egna/andras
känslor och att förmedla
spännande människoöden.
Kultur ska också ifrågasätta,
kanalisera protester mot
orättvisor, måla upp en
annan möjlig, bättre värld.
Det mest fantastiska är att
kultur i grunden alltid är fri
och obunden.

SJÄLVKLART MED
FRITIDSGÅRDAR

För oss är det självklart att
det planeras för nya fritidsgårdar, med fritidsledare och
fritidsassistenter, när Täby
växer. Vi får aldrig glömma
fritidsgårdarnas
viktigaste
syfte; att motverka och
förebygga utanförskap och
ensamhet.

HÅLLBART GRANULAT
Täbys konstgräsplaner ska
ha miljövänligt granulat. Idag
används granulat som innebär miljörisker. Vi ska övergå
till 100 procent nedbrytbart,
återvinningsbart och växtbaserat granulat i enlighet med
EU:s kemikalieförordning.

2014 flyttades tjänsterna
över till Socialnämnden och
blev fältsekreterartjänster.

*
Deltagaravgiften
i
kulturskolan ska sänkas
med 50 procent.
* Den individuella kommunala musikundervisningen ska åter införas.
*
Fältassistenter med
ansvar för nattvandringar återanställs under
2023.

Fritidsgårdarna
berörs
indirekt av socialtjänstlagen,
där de övergripande målen
formuleras om demokrati,
jämställdhet och ett aktivt
deltagande i samhällslivet.
TA TILLBAKA FÄLTARNA!
Vi avsätter resurser för två
fältassistenttjänster
med
ansvar att leda de nattvandringar, som tidigare så
positivt utmärkte Täby.
”Fältarna” hade en värdefull
kännedom om våra ungdomar och de unga tyckte att
fältassistenterna var trygga
vuxna. Att återinrätta dessa
tjänster är ett betydligt bättre
sätt att använda skattepengar än att anställa kommunvakter, som saknar stor
kännedom och kunskap om
barn/unga.
Vakterna kan aldrig få det
förtroende hos ungdomarna
som fältassistenterna hade.

SOCIALDEMOKRATERNA
I KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN VILL:

*
Nolltaxa införs för
hyra av lokaler för barn
och ungdomsidrott.

VAD FÅR ETT BAD
I TÄBY KOSTA?
Ja, hur mycket ska en
badsugen tonåring betala
för entrén i nya simhallen?
Socialdemokraterna anser
att alla barn ska ha rätt till fri
idrott. Alla barn och unga
ska ha råd att vara aktiva i
en förening.
I Täbys nya simhall är det än
så länge inte självklart.
Kommunens ledning höjer
avgifterna så att många barn
missar
möjligheten
att
engagera
sig.
Denna
”satsning” på barn och unga
i Täby kan vi inte acceptera!
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*
Täby ska snarast
utreda var i kommunen
det passar att bygga en
tredje ishall och en
inomhushall för fotboll.
* Biblioteken ska göras
mer tillgängliga och
finnas i fler stadsdelar.
* Biblioteket i Hägernäs
ska flyttas till stadsdelens centrum.
* Granulatet i kommunens
konstgräsplaner
ska vara växtbaserat,
nedbrytbart och återvinningsbart.

Barn- och grundskolenämnden:

Ökade resurser
ger bättre arbetsro
Skolan har en avgörande betydelse
för barn och ungdomar när de ska
forma sina liv.
För att underlätta för dem vill vi att
Täby kommun lägger mer resurser
på skolan; inte bara på fler
legitimerade lärare utan också på
elevassistenter, fritidspedagoger,
skolsköterskor och kuratorer.
Fler vuxna i skolan ger
lärarna bättre arbetsförhållanden och de kan
fokusera på undervisningen.
INGEN
”KVALITETSPENG”
Vi är kritiska till den så
kallade kvalitetspeng som
Täby kommun godtyckligt
delar ut till valda skolor.
Pengen innebär en orättvis
fördelning av kommunens
resurser.
Vår ståndpunkt har stöd av
domslut i såväl Förvaltningsrätten som Kammarrätten i
Stockholm:
”Täbys kvalitetspeng
strider mot skollagen”.
Domstolarna understryker
att skolan har en kompensatorisk uppgift. Alla elever ska
ha lika möjligheter. Alla
elever ska också, utifrån
sina behov, få det stöd de
behöver för att nå kunskapskraven.

ENBART
GENOMSNITTLIG
Täbys kommunledning har
som mål att ha landets bästa
skolor. Men tyvärr når inte
Täbyskolornas nivå högre
än genomsnittet.
Anledningen är brist på
resurser. Enligt Lärarförbundets rankning är Täby en av
de kommuner i landet som
avsätter minst pengar till
skola och förskola i sin
budget.
Täbys skolor måste ges en
rättvis möjlighet att bedriva
sin verksamhet.
Vi vill att skolpengen höjs
med tre och en halv procent
från 2022 års nivå.
ÖKAD SATSNING
PÅ ELEVHÄLSAN
Den psykiska ohälsan bland
ungdomar är ett stort
problem.
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Ohälsans orsaker ligger ofta
utanför skolans ansvarsområde, men kan likafullt
påverka skolarbetet och
elevernas studieresultat. Det
är därför angeläget att
prioritera det förebyggande
arbetet mot psykisk ohälsa i
skolan. Detta gäller självklart
såväl
kommunala
som
fristående skolor. 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 kräver att Elevhälsan ges
resurser till två nya kuratorer
och två nya skolsköterskor.
Elevhälsan ska kunna anställa fler medarbetare,
vilket gynnar elever med
behov.

Fler förskolor i kommunal regi!
Alla barn ska ha samma rätt till Täby kommuns förskoleverksamhet. Vi värnar mångfalden
av förskolor i kommunen och det ska vara ekonomiskt möjligt att driva också små förskolor.
Idag går alltför många barn i stora förskolegrupper.
I Täby kommun finns drygt
70 förskolor. Av dessa är endast ett fåtal i kommunal
regi. För oss är det viktigt att
kommunala förskolor planeras in i de nya kommundelar
som växer fram, till exempel
i Täby Park.
Det ska finnas en, gärna fler,
kommunala förskolor i varje
kommundel.

FASTA LOKALER
Den öppna förskolan bedrivs
idag på fyra platser i Täby.
Den är en viktig samlingsplats för barn och föräldrar.
Verksamheten har länge
varit lågt prioriterad och
personalen har inte kunnat
planera långsiktigt. Vi vill att
de öppna förskolorna ges
stadigvarande lokaler, helst
en i varje kommundel.

HELTID OCKSÅ VID
FÖRÄLDRALEDIGHET
Vår ambition är att barn till
föräldralediga och arbetslösa ska kunna få rätt till
heltid för barn/syskon i förskolan, 40 timmar vecka.
Det skulle kunna genomföras under 2024.

SOCIALDEMOKRATERNA I TÄBY VILL ATT:
Skolan







Skolpengen höjs med tre och en halv procent utifrån 2022 års nivå.
Fler vuxna finns i skolan och på fritids, dels för att frigöra tid för lärare men också för att
öka studieron.
Planeringen påbörjas av den beslutade grundskolan i Täby Park.
Utformningen av skolpengen ses över så att mer stöd kan ges till elever med särskilda
behov.
Tydlig behovsprövning görs när nya fristående skolor vill etablera sig i kommunen.
Kvalitetspengen avskaffas och medel tillförs den generella skolpengen.

Förskolan





Förskolepengen höjs med tre och en halv procent utifrån 2022 års nivå.
Täby planerar för en etablering av kommunala förskolor i samtliga kommundelar.
Behov av en nattöppen förskola undersöks.
En enhetlig förskolepeng utreds för år 2024.

Elevhälsan



Fortsatt fokus ska hållas på arbetet mot psykisk ohälsa.
Elevhälsan ges resurser till två nya kuratorer och två nya skolsköterskor.
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Gymnasie- och näringslivsnämnden:

Vi efterlyser krafttag mot arbetslösheten

Kriget i Ukraina och de därmed stigande energipriserna riskerar att skicka Sverige in i en
djup lågkonjunktur med kraftigt ökad arbetslöshet. Men till skillnad mot många andra
kommuner, inklusive borgerligt styrda, möter inte den borgerliga alliansen i Täby den
stigande arbetslösheten med ökade anslag till arbetsmarknadsåtgärder. I Täby görs inga
extra satsningar på praktikplatser, utbildningsplatser, vägledare och jobbcoacher.
Vi vill motarbeta arbetslösheten och föreslår ett
åtgärdspaket liknande de i
andra kommuner. Vi vill se
ett utökat anslag till Täbys
arbetsmarknadsprogram, en
ökning som omfattar såväl
fler platser i sysselsättningsoch utbildningsåtgärder som
fler vägledare och coacher.
HJÄLP NÄRINGSLIVET
ATT KLIMATOMSTÄLLA…
Klimatförändringarna kräver
en snabb omställning av
både stora och små företag.
Idag erbjuder olika myndigheter klimatomställningsstöd
till företagare, beroende på
vilka slags projekt som ska
genomföras. Stöden täcker
dock inte hela behovet av
klimatinvesteringar. De kan
till exempel vara riktade enbart till industrin eller till de
mest kostnadseffektiva projekten.
…MED LOKALT STÖD!
För att snabba på en nödvändig omställning föreslår
vi att dessa stöd kompletteras med ett lokalt klimatomställningsstöd som ska
gå till välmotiverade projekt
som inte uppfyller myndigheternas kriterier.

För att underlätta för
företagare att erhålla stöd av
någon form föreslår vi också
att Täby kommun anställer
en klimatlots som lokalt kan
hjälpa företag att söka
pengar nationellt.

FÖRBÄTTRADE
FÖRUTSÄTTNINGAR
Otydliga kommunala upphandlingar kan leda till att
oseriösa företag vinner upphandlingarna, vilket kan gå
ut över anställda, andra företag och kommunen själv.
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Anställda riskerar att gå utan
lön och med dåliga arbetsvillkor, medborgare riskerar
att få dåligt utförda tjänster,
seriösa företag riskerar att
bli utkonkurrerade och kommunen riskerar att stå utan
skatteintäkter.
För att motverka detta ska
Täby införa en modell för
kommunal upphandling som
garanterar
att
oseriösa
företag inte vinner ett anbudsförfarande. I Malmö har
man använt en modell som
går bortom de kontroller som
Täby har idag. Modellen
kräver arbetsrättsliga villkor i
avtalen, kontroller på plats
av de anställda och uppsägnings- och skadeståndsklausuler vid brott mot de
uppgifter som givits vid upphandlingen. Vi vill att Täby
börjar arbeta på ett liknande
sätt, med liknande krav.
ÖKAD MÖJLIGHET
TILL YRKESUTBILDNING
Näringslivet i Sverige har
stora svårigheter att rekrytera yrkesgrupper som elektriker, snickare och undersköterskor. Bristen på yrkeskraft är ett problem för arbetsgivare på både nationell
och lokal nivå.

Det blir i slutändan svårt för
Täbys invånare att få olika
slags tjänster utförda. Brist
på yrkeskunnig personal
försvåras också av att Täby
har lagt ned vissa yrkesutbildningar och av att
nationella
yrkesprogram
saknas i både Täby och
grannkommunerna.
Tillsammans med övriga
kommuner i kommunklustret
Nordost bör Täby därför
undersöka möjligheterna att
starta bristyrkesutbildningar,
UTVECKLA
VUXENUTBILDNINGEN
En gymnasial yrkesexamen
kan också fås via vuxenutbildningen. Därför bör
Täby tillsammans med nordostkommunerna garantera
att alla nationella yrkesutbildningar erbjuds inom
ramen för vuxenutbildningen
i nordost. Det görs genom att
kommunerna startar en
utbildning inom varje nationellt yrkesprogram.

Nyanländas språkundervisning är central för att integrationen ska lyckas. Samtidigt vet vi inte om undervisningen fyller sitt syfte och
om målen uppnås. De uppföljningar som görs idag är
alltför ofullständiga.
SYSTEMATISK
UPPFÖLJNING
Det finns all anledning att
undersöka den SFI-undervisning som erbjuds, vilket
också gäller undervisningen
på
introduktionsprogrammets språkintroduktion.
Språkintroduktionen riktar
sig till nyanlända ungdomar
mellan 16-19 år och ska ge
dem förutsättningar 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
undervisningens kvalitet.

VERKSTAD FÖR
INNOVATIONER
En innovationsverkstad är
en plats där nya produkter
och tjänster kan prövas och
utvecklas innan de omsätts i
praktiken. Det är en mötesplats för idéskapande och
kunskapsdelning för företag,
medborgare och andra.
Sådana platser finns redan i
flera kommuner. En innovationsverkstad erbjuder oftast
lokaler och verktyg för framtagande av prototyper som
inte är möjliga i hemmamiljö.
Förutom verkstad finns det
ofta ytor för planering och
möten. I Täby finns en innovationsverkstad med inriktning mot IT för elever och
lärare vid Ellagårdsskolan,
men inte för andra Täbybor.
En innovationsverkstad för
hela Täby kan integreras
med kommunens inkubatorverksamhet och framtida
Science Park. Det är ett sätt
för Täby att utveckla sitt näringsliv och arbetsmarknad.

SOCIALDEMOKRATERNA I GNN VILL ATT:








Anslaget för arbetsmarknadsåtgärder utökas under 2023.
Ett lokalt klimatomställningsstöd införs.
En klimatlots anställs.
Utbudet av yrkesutbildningar vid de kommunala gymnasierna ska garantera
tillgänglighet för Täbys ungdomar till alla de nationella programmen.
Utbudet av yrkesutbildningar inom ramen för vuxenutbildningen vid kunskapscentrum
nordost omfattar alla nationella yrkesutbildningarna.
Uppföljningen av vuxenutbildningen och språkintroduktionen förstärks.
Täby tillhandahåller resurser för en föreningsdriven innovationsverkstad.
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Lantmäterinämnden:

Giftfri markeringsfärg krävs
Lantmäterinämnden har stor betydelse för
Täby kommuns uppgifter inom fastighetsbildning och fastighetsregistrering, i enlighet
med den svenska fastighetsbildningen.
Nämnden utövar huvudmannaskap för den
kommunala lantmäterimyndighet som Täby
kommun har fått tillstånd att inrätta. Nämnden
fullgör också viss myndighetsservice.



Ett socialdemokratiskt krav är att
giftfri markeringsfärg ska användas
vid alla förrättningar i Täby
kommun.

Överförmyndarnämnden:

Täbys Gode män
ska vara välutbildade!
En person som själv inte kan sköta sina
angelägenheter kan få en God man eller en
förvaltare. Uppdraget, som både kan vara en
frivillig insats och tvångsåtgärd, handlar om att
hjälpa en medmänniska, vilket innebär att
komma nära en person och den personliga
integriteten.
Därför är det viktigt att God man-verksamheten i Täby håller god kvalitet.



En certifiering av God man-verksamheten
innebär att överförmyndarnämnden kan
trygga att de som har uppdrag som gode
män eller förvaltare är välutbildade och har
kompetens och förståelse för uppdraget.
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Socialdemokraternas budgetförslag i förhållande till den styrande koalitionens
förslag
2023
Reformer
Kommunstyrelsen
1 konsumentvägledare – 0,7
Mälardalsråd -0,1
Miljöcertifiering projektstart- 0,3
Klimatkommunerna – 0,05
250 sommarjobbsplatser -3,5
1 tjänst klimat o miljöstrateg -0,8
Stadsbyggnadsnämnden
Projektstart våtmark Mörtsjön- Käringsjön -1,0
Lantmäterinämnden 0,00
SRMH -0,00
Kultur och fritidsnämnden
Halverad kulturskoleavgift – 3,1
2 fältassistenter -1,1
Nolltaxa för ungdom i kommunens lokaler -2,6
Flytt av biblioteket Hägernäs -1,5
Socialnämnden
2 ekonomibiträden - 0,8
3 kvalitetsutvecklare heltid – 2,1
Höjning av äldrepeng SÄBO – 4,4
1 socialsekreterare -0,7
1 sjuksköterska – 0,8
1 undersköterska – 0,5
Kompetenshöjande utbildning – 1,0
Barn och grundskolenämnden
Ökad förskolepeng -4,6
2 kuratorer Elevhälsan -1,5
2 sjuksköterskor Elevhälsan -1,5
Ökad grundskolepeng – 10
Gymnasie- och näringslivsnämnden
1 Klimatlots – 0,8
Överförmyndarnämnden -0,00

- 5,45

-

- 1,0

- 8,3

- 10,3

- 17,6

- 0,8

Summa utgiftsposter

43,45

Finansiering
Borttagande av kvalitetspeng SÄBO o hemtjänst
Borttagande av kvalitetspeng grundskolan
Borttagande kvalitetspeng förskola

21
5,0
18

Summa finansiering

44

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