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GRUNDSKOLA 

Fokus på trygg
het & säkerhet

FUNKTIONSVARIATION 

Se möjlig
heterna

NÄRINGSLIV 

Företagsområ
den ska värnas

IDROTT & FRITID 

Nya konstgräs
planer

FÖRSKOLA 

Prioritet: under
håll & kvalitet

Idrott & fritid
 Ny ishall – två nya konst
gräsplaner

 Ny idrottshall i Näsbypark
 Underhåll av anläggningar  
prioriteras

Täby har ett rikt idrottsliv som är en viktig del av 
vårt samhälle. Den stärker livskvaliteten, ger trygg
het och skapar gemenskap. För många ungdomar 
är idrottsutövande ett verktyg för att förverkliga 
livsdrömmar. Idrott lägger grunden till en god hälsa 
och sunda vanor.

Täbys skolor levererar genomgående en hög 
utbildningskvalitet. Slutbetygen i årskurs nio 
tillhör de absolut högsta i landet. 

Utbildning är vägen in i det svenska samhället. 
Det ska inte spela någon roll varifrån du kommer 
eller vem du är – alla har rätt till en bra utbild
ning. Därför ska svensk skola fylla sitt uppdrag 
att ge alla möjligheten att nå så långt de själva 
vill. Det ställer krav på att alla skolor är bra sko
lor, att lärare har höga förväntningar på alla sina 
elever och att eleverna tar sitt ansvar. Kunskap 
kräver ansträngning.

I Täby visar alla i skolan respekt för varandra och 
samhällets lagar gäller även i skolan. Det ska råda 
nolltolerans mot kränkningar, våld och drogan
vändning. 

Betyg är ett kvitto på att eleven har kunskap och 
färdigheter på en viss nivå. Det vilar ett tungt an
svar på skolans olika huvudmän att varje betygs
grad är sakligt underbyggd. Det är en direkt 
missgärning mot eleven att sätta betyg som inte 
motsvarar faktiska kunskaper. Fokus ska sättas 
på faktisk kunskap och faktisk färdighet som en 
skola levererar.  Fortsättning på sid. 2 »

 Trygghets och säkerhetsteam på kommunala skolor
 Professionellt utvecklade läromedel ska prioriteras
 Betygsinflation ska bekämpas

SKOLA

Fortsättning på sid. 4 »

 Andel elever som uppnått 
kunskapskraven i årskurs 9 
ska vara minst 95% 2026.



» Fortsättning från sid. 1 ”Skola”

En skola som av kommersiella skäl  
eller av andra orsaker sätter omotive
rat höga betyg måste korrigeras. 

Lika villkor bör gälla för friskolor 
och kommunala skolor, på nationell 
som kommunal nivå. Skolor som inte 
funge rar måste korrigeras och som 
sista åtgärd stängas.

Andelen elever i årskurs 9 i Sverige 
som uppnådde godkänt betyg i samtli
ga ämnen var 76,1 procent våren 2021. 
Motsvarande siffra för Täby var 89,5 
procent. På nationell nivå är siffrorna 
skrämmande och öppnar för utanför
skap och sociala problem. I Täby är 
siffrorna bättre men inte tillräckliga. ■

 Samverkan en nyckelfaktor.
Anna, hur skulle du beskriva trygghet och säkerhet på Täbys skolor?

Skolan i Täby är bra, men inte problemfri. För mig är det viktigt att Täbys 
barn och ungdomar upplever att skolan är en plats där man kan satsa på sitt 
lärande, helt oberoende av vilken skola man går i. 

Vilka problem finns?
Via enkäter mäter vi bl a droganvändning och psykisk ohälsa i skolan och 
kan över åren se att resultaten fluktuerar. Även om det inte är ett renodlat 
skolproblem skulle jag säga att droganvändning är det största hotet – 63 
procent av flickorna i gymnasiet uppger att de har använt narkotika. Så det 
är klart och det förstår ju var och en att det här måste vi ta på allvar. 

Vad behövs mer för att öka tryggheten på skolorna?
Vi behöver trygghetsteam på varje skola med syfte att 
direkt lösa konflikter men att också ha ett förebyggan
de fokus. Under nuvarande mandatperiod har våra 
kommunala skolor infört ordningsregler, som gett 
ett bra stöd för att förebygga bl.a. konflikter och att 
trygga arbetsron. Teamet ska också aktivt delta i 
vårt förebyggande arbete mot mobbning.

Hur fungerar samarbetet mellan skolan  
och socialtjänsten?
Bättre än tidigare men inte tillräckligt bra.  
Vi behöver ha mycket mer sammanhåll
na trygghetssystem för våra barn och 
ungdomar när de behöver stöd. Det 
här kommer att bli en nyckelfaktor 
för att hantera och förebygga inciden
ter och öka tryggheten i våra skolor. ■

ANNA GILLBERG GUSTAVSSON  
Vice ordförande barn- och grundskolenämnden

GRUNDSKOLAN 

 Täby ska ha Sveriges  
högsta utbildnings kvalitet.

 Trygghets- och säker-
hetsteam ska införas på 
varje kommunal skola 
för att arbeta med både 
förebyggande och direkt 
åtgärdande av kränkningar, 
störningar och konflikter. Trygg-
hets- och säkerhetsteamen ska arbeta 
nära kommunens individ- och familjeomsorg  
samt elevhälsan. 

 Professionellt utvecklade tryckta som digitala läro-
medel ska prioriteras. Läromedelsbudgetar i kommu-
nala skolor ska prioriteras och ses över.

 Myndighetsutövning och drift av kommunala skolor 
ska vara separerade i kommunens organisation.

 Betygsinflation ska aktivt bekämpas. Extern rättning 
av nationella prov ska prioriteras. 

 Kvalitetspengen för att stimulera friskolor och kom-
munala skolor att höja andelen godkända i årskurs 9 
ska höjas och utvecklas.  Andel elever som uppnått 
kunskapskraven i årskurs 9 ska vara minst 95% 
2026. En skola som ägnar sig åt att systematiskt 
sätta glädjebetyg ska inte kunna komma i fråga för 
kvalitetspeng.

 För att renodla styrningen av skolan ska barn- och 
grundskolenämnden även ansvara för gymnasie-
skolan.

 Betyg ska ges från årskurs 4.

 Lovskola på kommunala skolor för samtliga årskurser 
för elever med låg måluppfyllelse ska utredas.

 Högpresterande elever ska stimuleras till nya utma-
ningar genom samarbete med gymnasieskola, hög-
skola och forskningscentra. Särbegåvade elever ska 
kunna erbjudas kontinuerlig utbildning på en hög re 
nivå genom effektivt användande av inarbetade digi-
tala stöd för distans- och fjärr undervisning.

FÖRSKOLAN

 En kvalitetspeng ska införas som utgår från föräld-
ranöjdhet, t.ex. avseende barngruppens storlek och 
personalens kompetens.

 Kommunen ska utveckla, koordinera och underlätta 
insatser för barn som utvecklat ett negativt beteende 
som kan påverka barnets skolgång och fortsatta ut-
veckling. Barn som inte följer sin språkutveckling ska 
ges tidigt och kraftfullt stöd.

 Förskolans personal ska fullt ut behärska det svenska 
språket.

 Kommunens tillsynsenhet ska tillse att förskolor aktivt 
arbetar med barn som uppvisar avvikande beteende 
eller har en negativ språkutveckling.

 Underhållet av förskolelokaler ska särskilt prioriteras. 
Förskolelokaler som ägs av kommunen ska senast 
2026 generellt vara i gott skick.

GYMNASIESKOLAN

 Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet.

 Det fria skolvalet och möjligheten för nya fristående 
utförare att etablera sig i Täby ska värnas.

 Programutbudet på Åva gymnasium ska kontinuer-
ligt ses över för att erbjuda utbildningar som faktiskt 
efterfrågas.

 Högpresterande elever ska stimuleras till nya utma-
ningar genom samarbete med högskola och forsk-
ningscentra.

 Alla elever ska erbjudas Ung Företagsamhet

SKOLA – GENOMFÖRT

 Kvalitetspeng i grundskolan för att höja andelen godkända 
i alla ämnen i årskurs 9. Beslut 2020.

 Varje kommunal grundskola ska ha tydliga och väl utveck-
lade ordnings- och trivselregler. Genomfört 2019.
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TÄBY OCH SKOLAN

91,2 % av Täbyborna positiva till skolorna i kommunen (Stockholm län: 75,1%)

263,4 meritvärde samtliga skolor i Täby, årskurs 9, 2021 (Stockholms län: 248,9)

89,5 % godkänt i alla ämnen samtliga skolor i Täby, årskurs 9, 2021 (Stockholms län: 81,1%) 

Källa: SCB medborgarundersökning 2022 resp. Skolverket



 Företag med behov av mark ska prioriteras
 Befintliga företagsområden ska värnas
 Nyföretagarcentrum ska utvecklas

Täby är en av landets mest företagstäta 
kommuner – ett Gnosjö i Stockholms
regionen. Majoriteten av Täbyborna 
får sin försörjning genom det privata 
näringslivet. Idag går det omkring ett 
företag på var sjunde Täbybo. Vi vill 
stimulera företagsamhet och nyföreta
gande i kommunen så att dagens 10 000 
företag blir fler. Vi vill skapa fler arbets
platser för att öka Täby bornas valfrihet 
och möjlighet till korta arbetsresor.

Redan idag utförs ungefär hälften av 
all kommunal verksamhet i privat regi. 
Det är positivt och gynnar Täbyborna. 
Företag i konkurrens kan effektivisera 
och utveckla välfärdverksamheterna.

Kommunens uppgift är inte primärt 
att attrahera företag av ett visst slag 

men prioritet ska ges de företag och 
branscher som har bra förutsättningar 
för att verka i Täby.

Det ska vara lätt att ta sig till och från 
Täby för att attrahera kunder och 
perso nal till företagen i kommunen.  
Vi vill se en utbyggd kollektivtrafik med 
en förlängning av Roslagsbanan till 
Arlanda. Dessutom kommer Roslags
banans förlängning till Stockholm City 
via Odenplan bli ett enkelt och smidigt 
sätt att ta sig till och från Täby.

Hur kommunen agerar i kontakten 
med företagare har betydelse för 
företagsklimatet. Det ska vara enkelt 
för företag att kontakta och samarbeta 
med kommunen. ■

NÄRINGSLIV – GENOMFÖRT

 Utökat servicelöfte till företag. Beslut och införande av 
företagslots 2020.

 Kommunen ska vara en av 
landets tio bästa näringslivs-
kommuner (SCB).

 Kommunen ska prioritera 
insatser där kommunen är 
relevant, såsom i markfrågor.

 Kommunen ska från högsta 
ledningsnivå prioritera befintliga 
företag med behov av mark eller 
företag som önskar etablera sig i kom-
munen och uttryckt intresse för nybyggnation.

 Företag ska ges förutsättningar att växa eller etablera 
sig i kommunen. Kommunen ska arbeta proaktivt med 
att utveckla befintliga och nya detaljplaner för att möta 
behovet av verksamhetslokaler för företag.

 Företag ska ges relevanta, effektiva och goda kon-
taktvägar till kommunen. Service och bemötande ska 
utvecklas kontinuerligt.

 Nyföretagarcentrum ska ges goda förutsättningar för att 
utveckla sin verksamhet.

 Arninge ska värnas, utvecklas och utvidgas som verk-
samhetsområde för företag.

 Befintliga företagsområden ska bevaras och utvecklas. 

 Ett särskilt näringslivsutskott ska tillsättas under 
kommun styrelsen.

 Målsättningen är att för varje ny 
bostad ska det också finnas en  
ny arbetsplats.

Hallå Erik Andersson – vad gör du för att få fram mark till Täbys näringsliv?
Vi prioriterar ny mark för företagsetableringar med fokus på utbyggnads
områdena Arninge och Täby park. I dessa områden är det viktigt med nya 
arbetsplatser. Näringslivets anställda i Täby bidrar med 5.5 miljarder kronor 
i skatteintäkter, pengar som går till välfärdsverksamheter som skola och 
äldreomsorg. 

Företag och Täby – hur ser den framtiden ut?
Det finns ett växande intresse för att det befint
liga näringslivet utvecklas. Vi ser också att 
företag utanför kommunen visar ett stort 
intresse för Täby. Det är livskvalitet att både 
kunna arbeta och bo i kommunen. Därför 
tycker jag att det är viktigt att befintli
ga företagsområden som Arninge, 
Viggbyholm och Enhagsvägen 
kan utvecklas och bli mer 
effektiva i sin markanvänd
ning, samtidigt som det 
behövs ny mark för att 
kunna få fler arbetsplatser 
till Täby. Målsättningen 
är att för varje ny bostad 
ska det också finnas en ny 
arbetsplats. ■

ERIK ANDERSSON  Kommunstyrelsens ordförande
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 Det kommunala bostadstillägget för vissa funktions-

hindrade ska vara kvar och ses över för att säker-
ställa att syftet med bidraget uppnås över tid. 

 Person med insats enligt LSS ska efter beslut 
erbjudas boende i kommunen eller i angränsande 
kommun.

 Särskilt fokus ska sättas på kvaliteten inom LSS-områ-
det. En kvalitetspeng ska utredas och övervägas.

 Se möjligheterna och fokusera inte på hinder när det gäller att få in  
unga med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.
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SMÅFÖRETAGARINDEX 2021

1. Solna 2. Täby 3. Stockholm 4. Danderyd 5. Lidingö

Källa: Småföretagarnas Riksförbund
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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 våra politikområden på:
tabymoderaterna.se

» Fortsättning från sid. 1 ”Idrott & fritid” IDROTT & FRITID
Vår inriktning är att barn och ung
domar ska prioriteras. Det är av stor 
vikt att ungdomars fritidsintressen 
stimuleras, inte minst inom idrotten. 
Det ska finnas goda förutsättningar för 
såväl organiserad idrott som spontan
idrott. 

Idrotts- och friluftsanläggningar ska 
även fortsättningsvis utvecklas och 
kontinuerligt underhållas. Det är 
viktigt att anläggningar drivs med hög 

kvalitet och så effektivt som möjligt, 
oavsett utförare.

Kommande mandatperiod ska särskilt 
befintliga anläggningar underhållas 
och utvecklas. Den löpande driften 
ska effektiviseras. Samverkan med 
grannkommunerna ska prioriteras. 
Vid underhåll av anläggningar ska all
tid övervägas möjligheter för personer 
med funktionsvariation att använda 
lokalerna. ■

 Konstgräsplaner för 11-spel  
ska anläggas i Täby Park  
och Arninge-Ullna.

Birgitta, satsas det på Täbys idrott?
Verkligen, det är bara att se den långa listan på nya anläggningar som 
har kommit under den innevarande mandat perioden. Det är klart 
att den nya simhallen sticker ut men här finns också 
Hägerneholmshallen, nya konstgräsplaner och 
mycket annat.

Och vad vill du se 2023–2026?
Vi behöver nya anläggningar som en ny 
ishall och en ny idrottshall i Näsbypark. 
Fler utegym behöver också anläggas. 
Viktigt är också att underhållet av anlägg
ningar, motionsspår och badplatser pri
oriteras. Det ska långsiktigt finnas goda 
förutsättningar för såväl organiserad 
idrott som spontanidrott, som vi 
skriver i partiprogrammet för nästa 
mandatperiod. Och som tidigare 
gäller att barn och ungdomar ska 
prioriteras. ■ BIRGITTA KAASIK  Kommunalråd

 En ny ishall ska anläggas på lämplig 
plats i kommunen.

 Konstgräsplaner för 11-spel ska anläg-
gas i Täby Park och Arninge-Ullna.

 Ytterligare en s k friplass ska anläggas 
i kommunen. En friplass är en friidrott-
sarena i det mindre formatet och ska 
erbjuda goda förutsättningar för friidrott 
och öka möjligheten för spontanidrott. 

 Underhåll av kommunens badplatser 
och motionsspår ska ges särskild  
prioritet.

 En ny idrottshall i Näsbypark ska  
anläggas.

 Fler utegym ska anläggas.

 Ullnabackens öppnande ska prioriteras.

 Underhåll av befintliga idrottsanlägg-
ningar och lokaler ska prioriteras.

 Kaféverksamhet eller t.ex. kanothyrning 
vid våra badstränder ska underlättas. 
Badvärdar ska finnas under högsäsong 
för att främja ordning och trygghet. 
Nedskräpning ska aktivt motverkas, 
inkluderande fortsatt arbete mot sani-
tära olägenheter som skapas av kana-
dagäss. Tömning av papperskorgar vid 
badstränder ska prioriteras. 

 Hjälp och 
stöd ska 
ges till 
föreningar 
som själva 
vill bygga 
eller drifta en 
anläggning.

 Barn- och ungdoms-
idrott ska prioriteras vid planering och 
finansiering av nya idrottsanläggningar.

MINDRE SPELPLANER
Antal per 10 000 invånare

 Täby Järfälla Lidingö Nacka Sollentuna Tyresö Stockholms län

 1,11 0,25 2,49 0,57 0,95 0,83 0,85

Källa: Täby kommun

IDROTTSHALLAR 
Antal per 10 000 invånare, 0–18 år (2019)

 Täby Järfälla Lidingö Nacka Sollentuna Tyresö Stockholms län

 9,33 2,05 8,28 5,06 5,19 4,06 5,07


