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 Fler laddplatser på kommunal mark
 Bullerskärmar längs hela E18 i Täby
 Halva Täby ska fortsatt vara grönt

Många bor i Täby för att här finns en bra bland-
ning av bebyggelse och natur. Många flyttar till 
Täby i förvissningen om att kommunen även 
fortsättningsvis kommer att upprätthålla just 
den balansen. Det är avgörande för kommunens 
utveckling att vi håller våra marker, skogar och 
vatten i gott skick, vilket inte minst gynnar den 
biologiska mångfalden. Det kräver också att våra 
innehav utvecklas och förbättras genom aktiva 
åtgärder av olika slag. 

FNs klimatpanel (ipcc) konstaterar otvetydigt 
att atmosfären, hav och land har värmts genom 
mänsklig påverkan och att denna påverkan 
har varit snabb och omfattande. Långsiktigt 

duger det därför inte 
att vara beroende av 
fossila bränslen. Det är i 
första hand en global fråga som kräver bindan-
de överenskommelser mellan stater men det 
är också en lokal fråga. Det spelar roll om vi 
kan minska förbränningen även i Täby. Fossila 
bränslen måste ersättas av annan energi. Ett bra 
sådant exempel är den pågående utbyggnaden 
av fjärrvärme, som har inneburit att oljepannor 
av olika slag har kunnat stängas. 

Vägen mot ett samhälle med minimal för-
bränning av fossila 
bränslen måste bygga 

Äldreomsorg
 Fortsatt i länets toppklass
 En särskild äldrenämnd  
ska inrättas.

Fortsättning på sid. 2 »

Äldre i Täby ska erbjudas en 
äldreomsorg som känne-
tecknas av hög kvalitet. 
Som närstående ska man 
kunna vara trygg med 
att föräldern eller den 
närstående alltid får ett gott 
omhändertagande. I grunden 
handlar det om värdighet. 

Andelen äldre i Täby ökar och därmed behovet av hem-
tjänst och boenden för äldre. Hur hjälpen utformas 
påverkar i hög grad livskvaliteten. När egna krafter inte 
längre förmår och eget boende inte längre fungerar så 
ska det finnas en äldreomsorg i Täby som står för hög 
kvalitet och långt driven professionalism. Det är därför 
vi är för en mångfald utförare av välfärdstjänster, där 
kommunens egna verksamheter konkurrerar på lika 
villkor. Det är också därför vi moderater införde en 
särskild kvalitetspeng för äldreboenden. En peng som 
framgångsrikt har lyft kvaliteten på våra boenden. 
Andelen brukare eller anhöriga som är ganska eller 
mycket nöjda med äldreboendet har ökat från 79 pro-
cent (2018) till 82 procent (2020).

Vi vill förebygga att äldre fastnar i dåligt anpassade 
bostäder och social isolering. Vi vill därför särskilt pri-
oritera och välkomna entreprenörer att utveckla nya 
innovativa boendeformer för äldre, såsom trygghets-
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MILJÖ & KLIMAT – GENOMFÖRT

 Täbys växthusgasutsläpp minskade med 51,5% från 1990 till 
2019.

 Uppvärmning av Täbys bostäder och lokaler genererar nume-
ra helt obetydliga utsläpp av CO².

 De stora CO²-utsläppen kommer från transportsektorn.

 Tidigast 2039 beräknas Täbys fordonspark vara helt fossilfri.

 2045 ska Täby inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmo sfären.

KÄLLA: TÄBY KOMMUN

 Halva Täby ska vara grönt.

 Forsknings- och utvecklingsinriktade 
spetsföretag med inriktning på ny 
energiteknik ska särskilt välkomnas 
till Täby. Mark i anslutning till fjärr-
värmeverket i Arninge ska prioriteras 
för ändamålet.

 En ny solcellspark vid Ullna berget i kom-
bination med ny energiproduktion för att 
exempelvis  förstärka fjärrvärmenätet ska utredas.

 Tillgänglig mark för laddplatser ska inventeras och på 
lämpligt sätt erbjudas aktörer på marknaden.

 Stolpaskogen och Skålhamra kvighage görs till kom-
munala naturreservat. De nya reservatens tillgänglig-
het ska i närtid prioriteras.

  Fler gröna fritidsområden med utvecklade aktivite-
ter och enklare förtäring, såsom Rönninge by, ska 
utvecklas i kommunen. Exempel på områden där 
sådana gröna punkter eller områden skulle kunna 
utvecklas är Nygård i Täby kyrkby, Ensta krog eller 
Hägernäs strand med Tornön.

på ny teknik. Företag som är inriktade 
på utveckling av ny energiteknik ska 
därför särskilt välkomnas till Täby. 
I kommunens översiktsplan har ett 
område i direkt anslutning till fjärr-
värmeverket i Arninge reserverats för 
verksam heter. Här vill vi öppna för 
forsknings- och utvecklingsinriktade 
spetsföretag med inriktning på ny 
energiteknik. Vi öppnar också för att 

det ska kunna anläggas en solcellpark 
på Ullnabackens södersida.

Täbybornas bilar är en källa till 
co2-utsläpp. Det är glädjande att se 
den ökande andelen elbilar. Brist på 
el får inte hämma denna utveckling. 
Tillgänglig mark för laddplatser ska in-
venteras och på lämpligt sätt erbjudas 
aktörer på marknaden. ■

 Den positiva utvecklingen 
beror på ny energiteknik  
i olika former.

Erik Andersson, varför är ny energiteknik viktigt?
Jag skulle vilja säga att det är helt avgörande att det utvecklas ny 
energi teknik för att få ner utsläppen av co2, globalt som lokalt. 
Utsläpp av växthusgaser i Täby har minskat med över 50% sedan 
1990. Det beror på att uppvärmning av våra bostäder och lokaler 
har blivit nästan helt fossilfri – el och fjärrvärme har ersatt olja. Det 
är helt uppenbart att den minskning av växthusgaser som har skett i 
Täby ytterst beror på ny energiteknik.

Ni vill utveckla området kring fjärr
värmeverket i Arninge, varför?
Jag tror att Täby och Arninge kan 
vara en bra plats för t.ex. forsk-
nings- och utvecklingsinriktade 
spets företag med inrikt-
ning på ny energitek-
nik. Täby ligger bra 
till och här finns 
mycket kunskap, 
vi måste göra 
vad vi kan för att 
stimulera teknik-
utvecklingen. ■

ERIK ANDERSSON  Kommunstyrelsens ordförande

 E18 är den enskilt största  
buller påverkande faktorn  
i kommunen.

Johan Algernon, varför är laddplatser viktiga?
Det är i princip transporterna som står för co2-utsläppen  
i Täby och i det sammanhanget blir laddplatser relevanta.

Är det kommunens uppgift att finansiera 
laddstationer?
Kommunen har en roll att spela när det hand-
lar om att få fram mark för laddplatser, t.ex. 
genom arrende avtal med olika aktörer. Vi gör 
klokast i att låta t.ex. bostadsrätts föreningar 
och fastighets bolag stå för inve stering och 
drift av nya laddstationer.

Till något annat – varför bullerplank längs 
hela E18 som går genom kommunen?
E18 är den enskilt största bullerpåver kande 
faktorn i kommunen. Den påverkar 
många Täbybors närmiljö och måste 
prioriteras. Det är helt enkelt dags att 
göra något åt saken. ■

JOHAN ALGERNON  Ordförande i stadsbyggnadsnämnden

MILJÖ & KLIMAT



 Ett nytt museum ska inrättas, samlokaliserat med central-
biblioteket och i särskilt samarbete med Hembygdsmu-
seet i Rönninge by. Det nya museet ska i första hand rik-
ta sig till Täbyborna. Museet ska göras särskilt tillgängligt 
för förskola och grundskola.

 Föreningsstöd ska i första hand gå till barn och ungdomar.

 Täby torg ska utvecklas till ett mer levande torg genom t.ex. 
fler kaféer och marknader.

 Digitala föreställningar som ges på Tibble teater ska även kunna ses 
på t ex äldreboenden.

 Föreningar som levandegör vårt kulturarv och kommunens kultur-
hus ska ges särskild prioritet.

 Pengen till Kulturskolan ska ses över med beaktande av ersättningar 
i närliggande kommuner.

 Frågan är viktig för att den på något 
sätt definierar vårt samhälle, 
ingen ska ofrivilligt behöva 
övernatta i det fria.

Lisbeth Sämå, varför är hemlöshet en viktig samhällsfråga?
Vi har jobbat med hemlöshetsfrågan i många år. Hemlösheten är 
begränsad i Täby och det beror bland annat på att vi har starka 
program som tak över huvudet-garantin, Bostad först och våra bo-
endeteam. Frågan är viktig för att den på något sätt definierar vårt 
samhälle, ingen ska ofrivilligt behöva övernatta i det fria.

Och vad vill ni under den kommande mandatperioden?
Vi vill se över befintliga program förutsättningslöst så att de 
även fortsättningsvis ska vara starka och anpassade till den 
faktiska verkligheten. ■ LISBETH SÄMÅ  Vice ordförande Täbymoderaterna

Hemlöshet

KULTUR

Om minnet av de som var före oss 
förloras så förlorar vi också en bit av 
oss själva. Täby har en mycket lång 
historia, från de första bosättningarna, 
över vikingatid och långt senare vår 
nutid. Täby byggdes under lång tid 
och för att kunna förstå Täby idag får 
vi inte förlora minnet av människor 
och händelser som är en del av Täbys 
utveckling. Vi behöver därför göra 
minnet tillgängligt för i första hand alla 
som bor eller verkar i Täby. 

Vi vill se ett levande kulturliv i hela 
Täby. Alla som bor i Täby ska ha 
tillgång till kultur oavsett ålder eller 
bakgrund. Kulturen är en viktig del av 

samhället och har ett stort egenvärde. 
Den bidrar till förståelse, bildning och 
utveckling. Vår uppgift är att förbättra 
förutsättningarna för det konstnär-
liga skapandet och för den enskildes 
bildning.

Biblioteken är en viktig del i att 
tillgängliggöra kulturen. Därför vill 
vi att de ska användas mer för olika 
litteraturträffar, konstutställningar, 
barnteater och andra kulturella aktivi-
teter. Vi har satsat stort på upprustning 
av bibliotekshuset i Täby Centrum 
som numera är Täby Kulturhus. Vi vill 
att den ska vara en levande kulturell 
mötes plats för alla åldrar. ■

KULTUR – GENOMFÖRT

 Nya Täby Kulturhus – totalkostnad 149 mnkr

 Bästa nöjdhetssiffror i länet för bibliotekens 
digitala utbud av böcker och tidskrifter

 95,1 % nöjda med bibliotekens utbud av 
tryckta böcker och tidskrifter

 Musikskolan – Ung Kultur: nya lokaler 
8,5 mnkr

 Ung Kultur: +24 % bokade kursplatser 
(2022–2020)

 Karby Gård: upprustning av fastigheten, 
kostnad 2,7 mnkr

Från vikingatid till nutid  
– nytt museum i Täby

Birgitta Kaasik, varför ett nytt museum i Täby?

Det är mycket som knyter ihop ett samhälle, inte minst vår 
historia. Vi uttrycker det så här: om minnet 
av de som var före oss förloras så 
förlorar vi också en bit av oss 
själva. Jag tror det ligger 
mycket i det. Vi vill därför 
levandegöra vår lokala 
historia – från vikingatid 
till nutid.

Till vilka riktar sig 
museet?
I första hand till Täbybor 
och särskilt till våra 
barn och ungdomar. 
Det är klart att 
besökare till kom-
munen också är 
en målgrupp. ■

BIRGITTA KAASIK  Ordförande i kultur- och fritidsnämnden
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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

Läs mer om ovan politikområden på:
tabymoderaterna.se

 Äldreomsorgen i Täby ska vara i länets 
absoluta toppklass

 Kvalitetspengen för boenden och 
hemtjänst ska öka i förhållande till den 
fasta ersättningen. Kvalitetspengen 
ska i huvudsak grundas på brukares och 
anhöri gas uppfattning om omsorgen.

 För tydligare fokus på äldrefrågor ska social-
nämnden delas i en äldrenämnd och en individ-  
och familjeomsorgsnämnd.

 Seniorcenter i Täby centrum ska värnas och successivt 
utvecklas. Fler seniorcenter bör etableras och samlokali-
seras med befintliga bibliotek.

 Nya innovativa boendeformer för seniorer välkomnas och 
ska ges särskild prioritet.

 Rekrytering av en kommunalt anställd läkare, en s.k. 
läkarstrateg utan patient ansvar, ska övervägas. En even-
tuell rekrytering bör i första hand ske i samarbete med 
närliggande kommun.

bostäder. Seniorcenter i Täby centrum 
är ett exempel på en framgångsrik 
satsning som syftar till att stimulera 
förmågor och motverka ofrivillig 
ensamhet.

Äldreomsorgen ska vara trygg och 
väl sammanhållen. Det finns idag 
allt för många trösklar mellan olika 

aktörer, det är inte acceptabelt när 
sköra äldre faller mellan stolarna och 
inte får en sammanhållen vård och 
omsorg utifrån sina behov. Geriatrik, 
hemsjukvård, boenden och hemtjänst 
måste vara bättre sammanhållen. 
Täby kommun ska särskilt prioritera 
samverkan med regionen för att få en 
bättre fungerande äldrevård. ■

ÄLDREOMSORG – GENOMFÖRT

 Täbys äldreboenden på delad plats 6 i 2020 års brukarundersökning.

 Kvalitetspeng införd 2016 (äldreboenden) och 2018 (hemtjänst).

 2021–2026: 8 nya äldreboenden med 595 lägenheter.

 2021–2027: 406 nya senior- och trygghetsbostäder.

 Det är länets toppklass  
som ska gälla.

Thomas Nilsonne, vad är viktigast inom äldreomsorgen?
I första hand att verksamheterna bedrivs med hög kvalitet. 
Det är länets toppklass som ska gälla. Det är därför vi eko-
nomiskt premierar verksamheter som levererar hög kvalitet, 
oavsett om verksamheten bedrivs i kom-
munal eller privat regi. Det har varit 
en framgångsrik politik och jag tror 
alla vet att vi prioriterar kvaliteten 
högst.

Och mera?
Från 2021 till 2026 kommer 8 
nya äldreboenden att etableras i 
kommunen. Det är nödvändigt för 
att vi ska möta en ökande andel 
äldre i behov av äldreomsorg. 
Det visar också styrkan och 
det unika i Täbys valfrihets-
system – verksamheter av 
olika slag vill verkligen 
investera i Täbys äldre-
omsorg. ■

THOMAS NILSONNE  Ordförande socialnämnden

 Det handlar ytterst om att  
utveckla kvaliteten i verk-
samheterna.

Eva Strand, varför behövs  
en särskild äldrenämnd?
Andelen äldre ökar i kommunen 
och äldreomsorgen måste därför 
ges högre prioritet i den politiska 
organisationen. Det handlar yt-
terst om att utveckla kvaliteten 
i verksamheterna. Då måste 
politiken ligga nära verk-
samheterna och ha fullt 
fokus på att äldreomsor-
gen fungerar så bra 
som bara är möjligt. ■

EVA STRAND  Ordförande socialutskottet
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ÄLDREOMSORG


