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Irene, det är början av januari 2020,  
vad hände?
Det måste ha varit precis efter trettonhel
gen. Smittskyddet i regionen kom tillbaka 
från ledighet och gav första signalen: det 
händer något i Kina som vi måste ha koll 
på. Förvaltningen följde utvecklingen 
noga, började göra förberedelser och någ
ra veckor senare gick vi upp i stabsläge. 
Det lades ökade beställningar av utrust
ning som behövdes, planeringen var i full 
gång för hur Stockholm skulle ta hand om 
personer som smittats av viruset, och inte 
minst var. 

Och sedan?
Sedan kom sportlovet, vår första smittade 
patient och pandemin rullade in över 
vårt län och vårt land. Alla var besatta av 
Italien. Nu vet vi ju att viruset kom mera 
brett från alpländerna men det visste vi 
inte då. Och något yttre skydd genom 
kontroller på till exempel Arlanda fanns 
inte. Så vi gick in i den där mörka ovissa 
tunneln, planerade för det värsta och 
hoppades på det bästa. Det var mängder 
av frågor som skulle lösas akut. I första 
hand få fram personal och planera om 
lokaler snabbt 

irene svenonius

Fortsättning på sid. 2 »

 Och då hände det 
precis före jul,  
för nästan exakt ett 
år sedan. Det var en 
gryning. Solen var 
på väg upp.

IRENE SVENONIUS

•  Täbybo sedan 1995 •  Regionstyrelsens ordförande

•  Ledamot av kommunfullmäktige i Täby kommun

REGION STOCKHOLM

•  43 000 anställda

•  2 391 990 invånare (2020)



» Fortsättning från sid. 1

för att öka antalet intensivvårdsplatser 
och vanliga vårdplatser, men också få fram 
respiratorer och annan utrustning. Vi var 
paniskt rädda för en italiensk situation med 
fler sjuka än sjukvårdplatser men tack vare 
otroliga medarbetare och ledare lyckades 
vi fyrdubbla intensivvården under kort tid 
och öka antalet övriga vårdplatser.

När såg ni ljuset i tunneln?
Planering för vaccinering började i juni 
2020 men det fanns då inga precisa tider. 
Under den följande hösten var progno
sen snarare att vaccinering tidigast skulle 
kunna ske under slutet av 2021. Samtidigt 
ökade smittan åter i styrka. En andra 
pandemisk våg och ytterligare tryck på 
sjukvården satte fart under hösten med en 
topp precis före jul. Det var så helt avgöran
de att ett vaccin behövdes för att ta oss ut ur 

skenande smittspridning, allt fler sjuka, fler 
döda – och människors isolering. Och då 
hände det precis före jul, för nästan exakt 
ett år sedan. De nya vaccinerna höll måttet 
och var på väg ut. Det var en gryning. Solen 
var på väg upp.

Vad händer sedan?
Uppdraget var stort, om man säger så. Ett 
vanligt år ges 200 000 influensadoser i Regi
on Stockholm. Nu skulle hela den 
vuxna befolkningen vaccineras 
två gånger, innebärande 
nästan 4 000 000 doser. Vår 
första plan var att basera 
vaccinationsarbetet på 
vårdcentralerna och de 
vårdgivare som normalt 
erbjuder vaccination. To
talt var det 400 vaccina
törer. Det betydde enormt 

December 2021
Ekonomi & skatt

  VÅR POLITIK – GENOMFÖRT

• Nej till höjd kommunalskatt. Beslut 2018, 2019, 
2020 och 2021.

• Ordning och reda i kommunens ekonomi.

• Fortsatt fokus på styrning, uppföljning och  
kvalitet i skatte finansierade verksamheter.
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LÄGST & HÖGST KOMMUNALSKATT 2020 TÄBY KOMMUN – RESULTAT 2021

Dorotea Munkedal Bräcke

Prognos årets resultat 230 mkr
Beräknat sepember 2021

Prognos soliditet 48,9 %
Budget 42,1%

* Morot utan piska – En ESO-rapport om stärkta incitament för kommunal 
effektivitet, Statens offentliga utredningar (2020). Sammanvägd effektivitet 
förskola, grundskola och äldreomsorg.

1. Landskrona

2. Täby*

3. Vara

EFFEKTIVASTE KOMMUNER I SVERIGE *
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Det ska fungera   VÅR POLITIK – GENOMFÖRT

• Täby ska utvecklas varsamt med kvalitet och 
omsorg. Tillväxttakten justerad från 4% till 
1,5–2% årlig tillväxt. Beslut 2020.

• Trafiken ska fungera varje dag. Gatuar beten av 
olika slag ska vara koncentre rade och effektivt 
tid satta. Ny organisation, nya rutiner och bättre 
information. Beslut 2020.

• Ny infart Skavlöten – klar dec. 2020.

• En gångtunnel ska byggas vid cirku  la‑ 
 tions platsen Bergtorps vägen/ Viggby‑
holmsvägen och Stora Marknads‑ 
  vägen. Färdigställs 2022. Beslut 2020.

• Utveckla busstrafiken inom Täby  
– 2 nya linjer 961 och 612 invigda.

• Mindre infartsparkeringar – nya parke ringar  
i Visinge och Häger näs klara.

Integration

  VÅR POLITIK – GENOMFÖRT

• Bostad ska erbjudas nyanlända enligt lag och under den inledande 
etablerings perioden. Efter periodens slut gäller individens ansvar.

• 342 personer (nov. 2020) har varit inskrivna i projektet ”Välkommen 
Framtid”, cirka 70% (jan. 2020) har fått någon form av anställning eller 
något slags stöd som introduktionsjobb, extratjänst eller liknande.

MEDBORGARUNDERSÖKNING 2020  
– HUR SER MED BORGARNA PÅ  
KOMMUNENS VERKSAM HETER?  
BÄSTA KOMMUNER.

1. Lomma

2. Täby

Källa: SCB

mycket att många vårdföretag kunde hjälpa 
till, hela valfrihetssystemet kunde mobili
seras. Vi behövde samtidigt en gemensam 
infrastruktur som regionen styrde, som 
en gemensam bokningstjänst för att göra 
tidsbokningar så enkla som möjligt.

Och hur fungerade det?
Vi använde oss av ett flexibelt förhåll
ningssätt, ödmjuka inför uppgiften och 

väldigt beroende av att vaccin
leveranserna kom från staten i 

utlovad omfattning. Initialt 
var det stora problem med 

dem och det är svårt att 
vaccinera utan vaccin. 
Perioden januari–mars 
var speciell när dels vac
cinvolymerna var mycket 
lägre än utlovat, dels olika 

besked om vilka vaccin 

  VÅR POLITIK – GENOMFÖRT

Utökat servicelöfte till företag för bättre service.  
Kommunens bemötande av före tagare ska bli  
bättre. Beslut och införande av Företagslots 2020.

Jobb & företagande

som fick användas till olika åldergrupper. 
Glädjande var samtidigt att länsborna 
verkligen stod och knackade på dörren och 
längtade efter vaccinet.

Det blev uppenbart för regionens vaccin
samordning att det blev otympligt när små 
mängder vaccin, som behövde hanteras 
försiktigt, skulle packas om och fördelas på 
många vaccinatörer. Logistiken blev inte 
bra, det fanns flaskhalsar. Under vårvintern 
2021 ändrades därför strategin. Vårdcen
tralerna vaccinerade fortsatt de äldre men i 
övrigt byggde vi successivt ut lätt tillgängliga 
vaccinationscentraler. Det blev då myck
et enklare att skala upp och ner utifrån 
vaccinleveranser. De första öppnade vid 
påsk, bland dem vaccincentralen i Täby 
kommunhus. Vi fick nu en helt annan effekt 
och vi gick stadigt mot målet, det vill säga 
att vaccinera minst 80 procent av länets 
invånare.

KPMG

Region Stockholms hantering av covid-19 
Oberoende utvärdering 13 oktober 2021

• Sammantaget har Regionen uppfyllt sitt åtagande gällande 
vaccina tioner mot covid-19 genom att ha klarat åtagandena i den 
ursprungliga överenskommelsen samt tilläggsuppdrag därefter.

• Det flexibla förhållningssättet i planeringen har möjliggjort anpass-
ning av genomförandet efter uppkomna behov, exempelvis efter 
nya riktlinjer från Folkhälsomyndigheten.

• Användandet av ett enhetligt bokningssystem för alla vaccina-
tionsmottagningar har bidragit till tydlighet för allmänheten.

• Sena och omfattande förändringar av leveranser jämfört med 
prognoser från Folkhälsomyndigheten har inneburit flera praktiska 
utmaningar och har ställt höga krav på Regionens möjlighet att 
justera planerade leveranser. Exempelvis var leveranserna i februari 
79 procent färre än vad som prognostiserades i december 2020.

• Behovet av samordning har varit stort och Regionen bedöms ha 
samverkat väl med relevanta parter. Regionen har hittat kanaler för 
att samverka inom länet, men har också fört en aktiv dialog i kontak-
ten med Folkhälsomyndigheten, regering och andra regioner.

• Sammantaget har Regionens arbete och samverkan med andra 
aktörer bidragit till att vaccinera över 80 procent av den vuxna 
befolkningen i länet.



Hur involverad var du i arbetet?
Jag följde frågan från mitten av januari 
2020, när de första varningssignalerna ljöd 
från våra tjänstemän. Någonstans hade 
jag en magkänsla av att det inte var frågan 
om smittan skulle komma, utan när. Jag 
var tidigt ute i verksamheterna för att följa 
förberedelserna och jag hade löpande 
kontakt med chefer och medarbetare. In
formation till partiernas gruppledare gavs 
tidigt, innan vi hade fått vår första smittade 
person i regionen inleddes en kontinuerlig 
information till politiker. Den finns kvar än, 
men är inte lika ofta när vi nu är i en annan 
fas. Jag har följt pandemins faser nära. Har 
man det högsta politiska ansvaret är det en 
självklarhet.

Kan du ge exempel?
Det handlade mycket om ledarskap. Det 
gällde att fatta beslut och vid flera tillfällen 
nödvändigt att fatta snabba sådana. I det 
tidiga förloppet kunde det till exempel 
gälla skyddsutrustning. Vi fick möjlighet 
att köpa 19 miljoner munskydd från Kina 
men statliga myndigheter ansåg att det inte 
var deras uppdrag att skydda hälso och 
sjukvårdspersonalen i landet. Så Region 
Stockholm samordnade då inköpet för 20 
regioners räkning. Jag var beredd att göra 
mycket för att få fram skyddsutrustning 
som vården behövde. Och var det något jag 
var beredd att sticka ut hakan för så var det 
personalens säkerhet.

Hur fungerade samarbetet med andra 
myndigheter?
Vi hade en situation där regeringen tidigt 
abdikerade och gav allt för mycket makt 
till statliga myndigheter, som dessutom 
hade olika uppfattningar som försvårade 
arbetet och kroniskt reagerade sent. Det 

SAMTLIGA SKOLOR I TÄBY,  
ÅRSKURS 9, 2021

Meritvärde 263,4

Stockholms län 248,9

Godkänt i alla ämnen 92,5%

Stockholms län 81,1%

Skola

  VÅR POLITIK – GENOMFÖRT

• Kvalitetspeng i grundskolan för att 
höja andelen god kända i alla ämnen i 
årskurs 9. Beslut 2020.

• Varje kommunal grund skola ska ha 
tydliga och väl utvecklade ordnings‑ 
och trivsel regler. Genomfört 2019.

Funktionsnedsättning

  VÅR POLITIK – GENOMFÖRT

Det kommunala bostadstillägget (KBF) för vissa funktions‑
hindrade ska vara kvar och ses över för att 

säker ställa att personer p.g.a. hög hyra 
inte nödgas söka försörjningsstöd. 

Utredning 2019 om borttag av 
hyres tak. Beslut 2019.

Fritid

  VÅR POLITIK – GENOMFÖRT

• En ny simhall ska anläggas och 
ges fortsatt prio ritet. Projektet är 
i genom förandefas med planerad 
invigning 2022. Beslut 2019.

• Fler utegym ska anläggas  
– 1 nytt och 3 reno verade.

• Kommunens badplatser ska ges 
särskild prioritet – 1 ny badplats  
vid Ullnasjön.

• Hundlekplatser ska finnas i fler 
kommun delar – 2 nya anlagda i 
Ellagård respektive Hägernäs.

fanns ingen överbefälhavare. Utan starka 
regioner och kommuner, som är vana att 
hantera verkliga situationer, hade den här 
pandemin fått ännu mer dramatiska kon
sekvenser. Samarbetet med Täby kommun 
och övriga länskommuner har för övrigt 
fungerat utmärkt.

Vilken enskild faktor var viktigast?
Det var naturligtvis personalen. Äras 
de som äras bör. De ställde om från 90 
intensivvårdsplatser till det fyrdubbla. 
De genomförde den största vaccina
tionsinsatsen någonsin. Det var läkare, 
sjuksköterskor, undersköterskor, 
vaccinationssamordnare, vaccinatörer 
och många andra som hela tiden stod 
upp som en fura. Pande min är och har 
varit den största nationella krisen sedan 
andra världskriget och jag menar att 
Region Stockholm och alla privata vård
givare har givit ett enormt styrkebesked 
under hela denna kris. ■

Äldreomsorg

  VÅR POLITIK – GENOMFÖRT

• Äldreomsorgen ska vara i länets absoluta toppklass. 
Täbys äldreboenden på delad plats 6 i 2020 års 
brukarundersökning.

• En kvalitetspeng införs även inom hemtjänsten. 
Beslut 2018.

• Socialnämndens föreningsbidrag till 
ideella före ningar fördubblas genom en 
särskild satsning på ökad trygghet och 
gemenskap. Beslut 2019 och 2020.
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Trygghet

  VÅR POLITIK – GENOMFÖRT

• Väktarpatrullering införs i kommunens 
regi. Ny organisation med två kommun‑
vakter i egen regi fr.o.m 2021. Bevakning 
av Täby torg stärks under helger och 
kvällar.

• Innan ett nationellt tiggeriförbud är 
på plats ska ett lokalt tiggeriförbud 
införas om så är juridiskt möjligt. 
Beslut 2019 om förbud mot tiggeri och 
andra ordningsstörningar vid pant‑ och 
återvinnings stationer.

• Tunnelstrategi för belysta och 
trygga tunnlar – 6 gångtunnlar 
har reno verats.

Utan starka regioner 
och kommuner, som är 
vana att hantera verk
liga situa tioner, hade 
det blivit mycket värre.
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Välkommen till Täbymoderaterna
Täbymoderaterna är en av landets största politiska 
föreningar med över 650 medlemmar. Nu står Täby 
och Sverige inför stora utmaningar och vi välkomnar 
alla som vill arbeta för frihet, trygghet och förnyelse.

För mer information kontakta:
Erik Andersson  Kommunstyrelsens ordförande 

072-538 46 32  ·  erik.andersson@taby.se

Carl Henrik Svenson  Ordförande Täby-
moderaterna  ·  carl-henrik.svenson@sll.se

VILL DU VETA MER? BLI MEDLEM?
www.tabymoderaterna.se  ·  www.moderaterna.se/bli-medlem

God jul & gott nytt år!

Erik, hur vill du beskriva 2022 års budget 
för Täby kommun?
Jag tycker den är stark. Utjämningsskatten 
ökar med 50 mkr men vi kan ändå hålla 
skatten oförändrad samtidigt som vi tillför 
över 100 mkr till verksamheterna jämfört 
med budget 2021. 

Vad beror det på?
I grunden handlar det om att kommunen 
har en effektiv verksamhet och att vi har 
fokus på kärnverksamheten. Med effektiv 
verksamhet menar jag att ha ekonomisk 
effektivitet och hålla hög kvalitet i verksam
heterna. Det är en arbetskrävande kombi
nation. För Täby kan jag konstatera att våra 
verksamheter håller hög kvalitet samtidigt 
som vi har den tredje lägsta kommunalskat
ten i landet.

Hur märks kvalitetsarbetet i budgeten?
På många ställen men tydligast i de verk
samheter där vi infört kvalitetspeng, till 
exempel inom äldreomsorgen där kvalitets
pengen ökar med 5 mkr. Det är för övrigt 
trevligt att fler kommuner börjar följa 
konceptet – Stockholms stad kommer till 
exempel införa en kvalitetspeng inom hem
tjänst. Det börjar långsamt men säkert slå 
igenom att även inom offentlig sektor måste 
hög kvalitet premieras, även ekonomiskt.

Vilka övriga satsningar finns i budgeten?
Ersättning till för och grundskolor ökar 
med nästan 50 mkr. Det är viktigt att skol
verksamheterna över tid alltid har rimliga 
förutsättningar för att driva verksamheten. 
För övrigt har vi under hela mandatperio
den, alltså sedan 2018, ekonomiskt priorite
rat skolan.

Något särskilt område som du vill nämna?
Trafiken ska fungera varje dag och det för
utsätter ett effektivt och löpande underhåll. 
Vi tillför 5,3 mkr till gatuunderhåll, utöver 
tidigare budgetnivå, som inkluderar en 
särskild satsning på städning av gator och 
torg. Vi kommer för övrigt investera över 
180 mkr under 2022 för att förbättra fram
komligheten.

Och för seniorer?
Vi öppnar i budgeten för ytterligare ett 
seniorcenter, och då i Täby Kyrkby i anslut
ning till kommunens nya äldreboende som 
öppnar hösten 2022. Jag tror det är viktigt 
att vi skapar fler mötesplatser för seniorer 
i kommunen för att bryta social isolering 
och för ett aktivt seniorliv. För övrigt så 
ökar budgeten för äldreomsorgen som 
sådan med över 20 mkr.

Och näringslivet?
Vi har ungefär 10 000 företag i kommunen 
och vi vill att de blir fler, inte minst för 
att man både ska kunna bo och arbeta i 
kommunen. Vi ökar därför vårt bidrag till 
Nyföretagarcentrum med cirka 30% och 
hoppas att det ska bidra till att göra det 
enklare att starta eget.

Det är fyra partier, Täbyalliansen,  
som står bakom budgeten – hur fungerar 
samarbetet?
Mycket bra tycker jag. Det är fyra olika 
partier så självklart finns olika uppfattning
ar i olika frågor men också en stark vilja 
att hitta lösningar för att kunna leverera 
politiska beslut. 2022 års budget är ett bra 
exempel på det. ■

budget 2022
Många  
satsningar  
i stark budget

ERIK ANDERSSON, kommunstyrelsens ordförande.

Vi kommer inves
tera över 180 mkr 
under 2022 för  
att förbättra  
framkomligheten.

  BUDGET 2022 (mnkr)

• Oförändrad skatt

• För‑ & grundskolor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 49,6

• Social omsorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 44

• Kultur och fritid  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .+ 11,8

• Investeringar gator och trafik . . . . . . . . . . .180,2

• Renovering skolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

• Seniorcenter i Täby kyrkby utreds

• Ökat stöd till Nyföretagarcentrum

• Utökad kvalitetspeng äldreomsorg

Jag kan bara konstatera 
att våra verksamheter 

håller hög kvalitet samtidigt 
som vi har den tredje lägsta 
kommunalskatten i landet.


