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Ekonomi och skatt 

Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för att hålla god service till 

låga kostnader. Skattepengar ska användas effektivt och rätt. Det är en förutsättning för 

att kunna hålla hög kvalitet inom skola och omsorg. Täby står inför stora utmaningar 

som kommer att kräva ett fortsatt fokus på ledning, styrning, uppföljning och kvalitet i 

skattefinansierade verksamheter. Ständiga effektivitetsförbättringar ska gälla i all 

verksamhet som drivs i egen regi eller motsvarande. Det måste även fortsättningsvis 

råda ordning och reda i ekonomin.  

Täby är en av Sveriges bästa kommuner sett till kommunal service och ekonomi. Täby 

är rankad som en av Sveriges mest robusta kommuner. Ekonomin är stark och har gått 

med överskott de senaste sexton åren.  

Täby utvecklas och det är bra. Det innebär mer service och ett större utbud för 

Täbyborna. För att utvecklingen ska ske ansvarsfullt krävs det investeringar, såsom i 

skolor, äldreboenden, vägar och kollektivtrafik. Markförsäljning i nybyggnadsområden 

ska huvudsakligen finansiera ny infrastruktur, såsom till exempel vägar som krävs vid 

nybyggnation.  

På sikt står Sverige och landets alla kommuner inför stora demografiska förändringar. 

När allt fler blir äldre kommer fler behöva försörjas av färre. Det är därför av största 

vikt att Täby kommun har en ordnad ekonomi och gör strukturella förändringar för att 

rusta sig inför framtiden. 

Kommunalskatten ska vara oförändrad. Skatten kan sänkas om utrymme finns – utan 

att tumma på satta kvalitetskrav. Vår utgångspunkt är alltid att få ut maximalt värde ur 

varje skattekrona. Fortsatt stark fokus ska gälla på styrning, uppföljning och kvalitet i 

skattefinansierade verksamheter. Kommunens verksamheter förväntas hålla budget 

och eventuella underskott ska hanteras inom respektive nämnd. 

Syftet med det statliga skatteutjämningssystemet är att ge landets kommuner och 

regioner likvärdiga ekonomiska förutsättningar för att kunna erbjuda en likvärdig 

offentlig service, oberoende av invånarnas inkomster. Vår uppfattning är att det är 

rimligt att kommuner ges kompensation, särskilt glesbygdskommuner, för att 

upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Däremot är det orimligt att endast ett fåtal 

kommuner ska bidra till finansieringen.  

För 2023 kan förutses en stegrande inflation som starkt kommer att påverka 

kommunens verksamheter med kostnadsökningar (exklusive investeringar) om minst 

275 mnkr i förhållande till innevarande års kostnadsbudget. Kommunens intäkter 
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kommer inte i tillräcklig mån balansera kostnadsökningarna, vilket i det korta 

perspektivet och med nödvändighet innebär ytterligare effektiviseringar och 

begränsade möjligheter till att ytterligare belasta kostnadsbudgeten. 

Uppdrag 2023: 

 Oförändrad kommunalskatt. 

 Kommundirektören ges i uppdrag att, med högsta prioritet, presentera ett 

åtgärdsprogram för att möta kostnadsökningar som följer av den stegrande 

inflationen. 

 Kommunens strategier för fastighetsägande och lokalförsörjning ska 

konkretiseras och utvecklas. De fastigheter som är av strategisk betydelse för 

kommunen ska tydligt identifieras. 

 En byggstrategi ska utvecklas för att minska kostnader vid nyproduktion. 

Strategin ska avse såväl byggnader som infrastruktur. 

 För att kunna hantera kommunens underhållsskuld ska en bredare genomgång 

inledas för att identifiera fastigheter som inte utgör strategiska innehav, där vi 

inte bedriver verksamhet i egen regi, och som kommunen inte behöver äga. 

Under mandatperioden: 

 Kvalitetspeng ska, som huvudregel och när som är möjligt och relevant, införas i 

alla av kommunen finansierade verksamheter. Kvalitetspeng i olika former ska 

löpande utvärderas. 

 Med fokus på den kommunala kärnverksamheten ska underhållet av 

kommunens fastigheter prioriteras. 

 Sänkt skatt om utrymme finns och utan att tumma på kvalitetskraven.  

 Fortsatt stark fokus på styrning, uppföljning och kvalitet i skattefinansierade 

verksamheter. Starka finanser är en förutsättning för nödvändiga investeringar 

och en hög kvalitet i verksamheterna. 
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Det ska fungera 

I Täby ska människor kunna växa av egen kraft. I Täby ska var och en kunna göra livet 

bättre för sig själva, för sin familj, för sina barn och för andra. För att Täby fortsatt ska 

vara en attraktiv kommun att bo och leva i måste näringsliv, serviceutbud samt kultur- 

och fritidsaktiviteter gå hand i hand. Vi ska stå upp för välfärdens kärna och ständigt 

utveckla kvalitet och effektivitet. 

Täby kommun är en av Sveriges mest välskötta kommuner. Kommunen har låg skatt 

och god service. Våra skolor visar mycket goda resultat, våra äldreboenden håller hög 

kvalitet och vi ligger i topp när det gäller företagande. Men trots detta finns många 

saker som kan förbättras. Kommunen är till för Täbyborna. Goda förutsättningar ska 

gälla för företag som verkar i kommunen. Grundläggande basala funktioner ska 

fungera. Och det ska fungera varje dag.  

Täby växer och det är nödvändigt för att vi ska kunna behålla och utveckla kvaliteten i 

kommunens olika verksamheter. Med nya Roslags Näsby, Täby Park och Arninge-Ullna 

säkras kommunens långsiktiga tillväxt. Det innebär också att vi behåller halva Täby 

grönt och att hela Täby ska vara hållbart. Täby ska utvecklas under ordnade former. 

Uppdrag 2023: 

 Framkomligheten i trafiken ska även fortsättningsvis vara särskilt prioriterad. 

Kommunens riktlinjer ska ses över för att ytterligare förbättra framkomligheten 

i trafiken.  

 Kommunens kontaktcenter är viktig vad gäller service och bemötande och har 

särskild prioritet. Kontaktcenter ska över tid hålla hög kvalitet och 

tillgänglighet. 

Under mandatperioden: 

 Kommunstyrelsen och nämnder ska stimuleras till att hålla öppna och särskilda 

medborgarmöten. 

 Städning av kommunens lokaler har fortsatt särskild prioritet. Kvalitetspeng 

städning ska därför utökas under mandatperioden. 

 Mat som serveras i offentligt finansierade verksamheter ska vara av hög kvalitet. 

Kvalitetspeng mat ska därför utökas under mandatperioden. 
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Trygghet och säkerhet 

Brott innebär en kränkning av människors frihet, liv, hälsa och rätt till sin egendom. 

Våld och brott i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck är samhällsproblem 

som aldrig får accepteras och måste bekämpas.  

I grunden är det statens uppgift att upprätthålla lag och ordning. Vi är mycket oroade 

över den utveckling som sker i Sverige där polisen får svårare att klara sitt uppdrag och 

många brott förblir ouppklarade.  

Täbyalliansen står upp för grundläggande mänskliga fri- och rättigheter för alla 

medborgare. Täbyborna ska känna ökad trygghet i att inte bli utsatta för brott, vare sig i 

hemmet eller på gator och torg.  

Täby kommun måste aktivt använda tillgängliga medel för att i tid stävja våldbejakande 

kriminalitet. Rektorer, lärare och annan skolpersonal måste ta ansvar för att förebygga 

en sådan utveckling. Skolan får aldrig bli en rekryteringsbas för kriminella gäng. Olika 

delar av den kommunala organisationen måste aktivt samverka för att bekämpa våld, 

droger och kriminalitet. 

Pandemin har blottlagt brister i landets krisberedskap. Täby kommun måste även 

fortsättningsvis hålla ett tillräckligt lager av skyddsutrustning för i första hand 

äldreboenden.  

Sveriges kommuner har många olika samhällsviktiga IT-system och hanterar stora 

mängder känslig information. Därför vill vi stärka kommunens it-säkerhet med 

regelbundna tester och ökad säkerhet i centrala digitala system. 

Regelbunden övning av olika krisscenarier och förberedelser är nyckeln till effektiv 

krishantering. Kommunen skall stå stark både i framgång och i kris. 

Uppdrag 2023: 

 En fördubbling av antalet kommunvakter ska ske senast under 2023. Riktlinjer 

för kommunvakter ska ses över senast den 1 juli 2023. 

 Våld, droger och kriminalitet måste bekämpas tidigt och aktivt. Kommunala 

skolor ska ges i uppdrag, med övergripande riktlinjer som stöd, att utveckla 

handlingsprogram för att förebygga förekomsten av våld, droger och 

kriminalitet. Kommunen ska i sammanhanget göra en översyn för att 

effektivisera samverkan mellan individ- och familjeomsorg, skola och andra 
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relevanta verksamheter. Fristående skolor i kommunen ska erbjudas 

motsvarande samverkan. 

 Nolltolerans mot narkotika och våld. Bruket av narkotika och våld bland unga 

ska aktivt bekämpas genom samverkan mellan individ- och 

familjeomsorgen/IFO, skola, polis och den centrala kommunledningen. 

 Socialnämnden ska delas i två nämnder; en äldrenämnd respektive en individ- 

och familjeomsorgsnämnd.  

 Ett trygghets- och säkerhetsutskott under kommunstyrelsen ska utredas och 

tillsättas per den 1 januari 2023. Utskottet ska på kommunstyrelsens vägnar 

ansvara för samordning av det lokala brotts- och drogförebyggande arbetet 

inom kommunen samt i detta arbete samverka med berörda aktörer såsom 

Polismyndigheten. Utskottet ska ersätta Trygg i Täby-rådets funktion som 

forum för berörda aktörer i kommunen vad gäller trygghet och säkerhet. 

Under mandatperioden: 

 I all stadsplanering ska trygghetsfaktorn betonas. Levande stadsdelar med folk i 

rörelse skapar trivsel och minskar risken att utsättas för brott. 

 Den kommunala verksamheten ska genomsyras av jämställdhet och att alla ska 

ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet. 

 Nolltolerans mot olagliga bosättningar ska gälla. 

 Gångtunnlar ska vara belysta och trygga. Kortare motionsspår ska vara belysta. 

 Nolltolerans mot nedskräpning och skadegörelse såsom klotter. Klottersanering 

ska ske inom 48 timmar. 

 Papperskorgar ska underhållas och finnas på rätt plats och i rätt antal. 

Papperskorgar ska vara fågelsäkra. 

 Fler personer ska uppmuntras att genomföra nattvandringar i kommundelarna. 

 Trygga skolvägar ska prioriteras och utvecklas. 

 Grannsamverkan mot brott ska prioriteras. 

 Kommunens lager av skyddsutrustning och annat material i händelse av 

pandemi ska bestå. 

 IT-säkerheten i kommunens centrala system ska ses över och prioriteras. 

 Stöldsäkra cykelparkeringar vid Roslagsbanans stationer ska utredas. 
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Utveckling på Täbybornas villkor 

Täby ska utvecklas varsamt med kvalitet och med en tillväxt om 1-2 % per år. Det 

innebär att till exempel förskolor, skolor och äldreboende tillkommer i takt med 

utvecklingen. Det innebär också att framkomligheten hela tiden kan hållas på en 

fungerande nivå. Förtätning ska i huvudsak ske i områden nära stadsdelscentra. Villa- 

och radhusområden ska bevaras och fler sådana områden ska kunna utvecklas.  

Under överskådlig tid kommer det att finnas tre utbyggnadsområden i kommunen: 

Roslags Näsby, Täby Park och Arninge-Ullna. Några nya större utbyggnadsområden är 

inte aktuella.  

Under mandatperioden: 

 Tillväxten ska även fortsättningsvis vara balanserad, vilket över tid innebär en 

årlig tillväxt om 1-2 %. 

 Täby Park, Roslags Näsby och Arninge-Ullna är under kommande 

mandatperiod kommunens huvudsakliga utbyggnadsområden, några nya större 

utbyggnadsområden är inte aktuella. 

 Vid nybyggnation ska trafikanalyser genomföras innan byggnation påbörjas – 

negativa trafikeffekter ska minimeras. 

 Mindre områden eller fastigheter, såsom de före detta skoltomterna i Erikslund 

och Midgård, ska kunna utvecklas för nybyggnation av villor eller radhus. 

 Gripsvallsområdet ska kunna utvecklas med villor och radhus längs Täbyvägen 

och Fjätursvägen samtidigt som den gröna kilen och entrén förstärks i området.  
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Miljö och klimat – Halva Täby grönt 

Många bor i Täby för att här finns en bra blandning 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. För att öka den biologiska mångfalden och skapa 

fler möjligheter till rekreation ska vi bevara och utveckla våra större sammanhängande 

grönområden och skapa gröna korridorer och gångstråk med god skyltning. Vi ska 

behålla våra betesmarker och bedriva ansvarsfull skogsvård. 

Långsiktigt duger det inte att vara beroende av fossila bränslen. Det är i första hand en 

global fråga som kräver bindande 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.  

Täby ska utvecklas på ett miljövänligt, ekonomiskt hållbart och klimatneutralt sätt så 

att energianvändningen effektiviseras och utsläpp av växthusgaser är nära noll. 

Fossilfria energikällor, nya tekniska lösningar och en effektiv användning av mark och 

resurser, teknisk infrastruktur och transportinfrastruktur ska prioriteras för att 

begränsa Täbys miljö- och klimatpåverkan. Täby ska bidra till att begränsa 

klimatförändringarnas effekter och vidta klimatanpassningsåtgärder för ett robust 

samhälle. Kommunen ska uppmuntra till hållbart byggande. Dialogen med 

civilsamhället ska utvecklas i klimatfrågan. 

Vägen mot ett samhälle med minimal förbränning av fossila bränslen måste bygga på 

ny teknik. Företag som är inriktade på utveckling av ny energiteknik ska därför särskilt 

välkomnas till Täby.  

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 inventeras och på lämpligt sätt erbjudas aktörer på marknaden. 

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Täbys dricksvatten kommer från Mälaren och 

levereras av kommunförbundet Norrvatten. Vi är positiva till att öka vattenskyddet i 

Mälaren för att säkerställa dricksvatten för framtida generationer. Vattenkvaliteten är 

bra men vi måste fortsätta investera i bättre filter och förbättrad rening. 
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Uppdrag 2023: 

 Utredningen om Täby kommun ska nå klimatmålet 2030 respektive Täby 2045 

ska fullföljas. Utredningen ska bland annat innehålla ett förslag till 

klimatstrategi. 

 Forsknings- och utvecklingsinriktade spetsföretag med inriktning på ny 

energiteknik ska särskilt välkomnas till Täby. Mark i Arninge ska prioriteras för 

ändamålet och området ska på sikt kunna utvecklas till en mötesplats för ny 

energiteknik, cirkulär ekonomi och hållbar innovation. 

 Förutsättningar för att extern part ska kunna anlägga en ny solcellspark vid till 

exempel Ullnaberget ska utredas. Kommunen ska allmänt ställa sig positiv till 

nya solcellsanläggningar. 

 Tillgänglig mark för laddplatser ska inventeras och på lämpligt sätt erbjudas 

aktörer på marknaden. 

 Bullret från E 18 ska i hela sin sträckning genom kommunen begränsas av 

bullerskärmar. Kommunen ska vara öppen för en konstruktiv diskussion med 

Trafikverket för att möjliggöra en snabb utbyggnad och en fullständig 

sträckning. 

 Skålhamra kvighage ska bli kommunalt naturreservat. 

Under mandatperioden: 

 Halva Täby ska vara grönt. 

 Kommunen ska anlägga solceller på sina fastigheter där så är lämpligt och 

kostnadseffektivt. 

 Vattnet i våra sjöar och i havet är av särskild vikt. Åtgärder för att nå god status 

i våra sjöar ska fortsätta och ytterligare dagvattenanläggningar för rening och 

översvämningsskydd prioriteras. 

 Fler gröna fritidsområden med utvecklade aktiviteter och enklare förtäring, 

såsom Rönninge by, ska utredas. Exempel på områden där sådana gröna 

punkter eller områden skulle kunna utvecklas är Nygård i Täby kyrkby, Ensta 

krog eller Hägernäs strand med Tornön. 

 Stolpaskogen ska bli kommunalt naturreservat, tillsammans med Skålhamra 

kvighage. De nya reservatens tillgänglighet ska prioriteras.  

 Kulturhistoriska bebyggelser och naturmiljöer ska bevaras och vårdas. 
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 Kommunen är delägare i Norrvatten som försörjer bland annat Täby med 

dricksvatten. Delägarskapet är vitalt och ska vara aktivt. Mälaren som 

vattentäkt är av avgörande betydelse för Täby och måste aktivt skyddas. 

 Kommunens koldioxidbudget ska utvecklas som ett instrument för att uppnå 

beslutade klimatmål. 

 Nya badplatser vid Vallentunasjön och Näsbyviken ska utredas. 

 Uppdrag för att genomföra dels en ny strandpromenad runt Näsbyviken till 

Djursholm, dels en ny strandpromenad längs södra delen av Ullnasjön. En 

strandpromenad ska skapas vid Vallentunasjön. 

 Hundlekplatser i samarbete med föreningar ska finnas tillgängliga i ännu fler 

kommundelar. Hundlekskogar (inhägnad mark i skog för löst gående hund) ska 

utredas. 

 En cykelstrada Arninge-Roslagstull har fortsatt prioritet. 

 Nya ängsytor och bevarande av gröna platser ska prioriteras. Täbys 

grönstruktur ska utvecklas i enlighet med inriktningen i kommunens grönplan. 

 Arbetet med fler levande parker ska prioriteras (utegym, grillplatser, lekplatser 

med mera.) 

 Utvecklade möjligheter till stadsodling samt fler odlingslotter ska utredas.  

 En utveckling av kommunens friluftsområden med kartor, vandringsleder, 

skyltar med mera ska utredas. 

Gymnasieskolan 

Gymnasiet ska förbereda för vidare studier eller arbete. Gymnasiet lägger 

förutsättningarna för unga människors möjligheter att nå sina livsmål. De som börjar 

gymnasiet ska ha tillräckliga kunskaper från grundskolan för att klara sina 

gymnasiestudier. Täbyalliansen vill se en mer flexibel utbildningstid med möjlighet till 

en snabbare övergång till högskola och arbetsliv. Därför ska vi fortsätta utveckla 

samverkan med högskolan inom ramen för elevens gymnasieprogram. 

Gymnasiet är en frivillig skolform där ansvar och skyldigheter ska vara tydliga för 

elever, föräldrar och skolpersonal. Lugn och arbetsro ska råda.  
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I Täby har vi en stark entreprenörsanda. Alla elever på gymnasiet ska erbjudas 

möjlighet att starta företag via Ung Företagsamhet. Det gör vi genom ett gott samarbete 

mellan skola och näringsliv.  

För att erbjuda det som efterfrågas av arbetsmarknad och ungdomar är det viktigt att 

ständigt se över programutbud, inriktningar och profiler som finns på Åva gymnasium. 

Täbyalliansens tydliga ambition är att Täbys ungdomar ska erbjudas spetsutbildningar 

på gymnasienivå. 

På Åva gymnasium ger samtliga gymnasieprogram högskolebehörighet. På de 

yrkesförberedande programmen kan högskolebehörigheten aktivt väljas bort och 

ersättas med andra gymnasiekurser lämpliga för programmet. 

Täby är en attraktiv skolkommun med hög utbildningskvalitet och många ungdomar 

söker sig till våra gymnasieskolor. Därför ska vi välkomna att fler utbildningsplatser 

skapas i Täby. Stockholms gemensamma gymnasieregion ska värnas och utvecklas, 

samtidigt som valfriheten i närområdet ökar. 

Elevhälsan ska fortsatt arbeta förebyggande mot psykisk ohälsa samt preventivt arbeta 

mot droger och kriminalitet. 

Under mandatperioden: 

 Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet. 

 Det fria skolvalet ska värnas. Nya fristående utförares etablering i Täby ska 

särskilt välkomnas. 

 Elevhälsosamtal med fokus psykisk hälsa är av särskild vikt och ska prioriteras. 

 Programutbudet på Åva gymnasium ska kontinuerligt ses över för att erbjuda 

utbildningar som faktiskt efterfrågas. 

 Högpresterande elever ska stimuleras till nya utmaningar genom samarbete 

med högskola och forskningscentra. 

 Alla elever ska erbjudas Ung Företagsamhet. 

 Distansundervisning i olika former ska vidare övervägas. 

 Studie- och yrkesvägledares uppdrag att utveckla samarbetet mellan skola och 

näringsliv ska prioriteras. 
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Grundskolan 

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 utbildning. 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 skolor, 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 droganvändning.  

Betyg är ett kvitto på att eleven har kunskap och färdigheter på en viss nivå. Det vilar 

ett tungt ansvar på skolans olika huvudmän att varje betygsgrad 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. Olika korrigerande åtgärder ska vidtas mot en skola som av kommersiella 

skäl eller av andra orsaker sätter omotiverat höga betyg.   

Lika villkor bör gälla för friskolor och kommunala skolor, på nationell som kommunal 

nivå.  

Andelen elever i årskurs 9 i Sverige som uppnådde godkänt betyg i samtliga ämnen var 

76,1 procent våren 2021. Motsvarande siffra för Täby var 89,5 procent. På nationell 

nivå är nivån för låg och öppnar för utanförskap och sociala problem. I Täby är 

siffrorna bättre men inte tillräckliga. 

Pandemin har sannolikt negativt påverkat ungdomars psykiska hälsa. Arbetet med att 

stärka elevhälsan behöver därför fortsätta och utvecklas. Elevhälsan måste arbeta 

proaktivt för att på ett tidigt stadium identifiera och hjälpa de ungdomar som mår 

dåligt och vars tillstånd riskerar att förvärras om ingenting görs. 

Uppdrag 2023: 

 Skolpengen ska ses över och har särskild prioritet. Skillnaden i ersättning 

mellan låg – mellan och högstadiepeng ska övervägas i sammanhanget. 

 Trygghets- och säkerhetsteam ska finnas för alla kommunens skolor för att delta 

i det förebyggande och åtgärdande arbetet rörande diskriminering, trakasserier 

och kränkande behandling med syfte att verka för ordning och trygghet. 
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Trygghets- och säkerhetsteamen ska arbeta nära kommunens individ- och 

familjeomsorg, kommunvakterna, fältarbetarna och den centrala elevhälsan. 

 Myndighetsutövning och drift av kommunala skolor ska vara separerade i 

kommunens organisation. 

Under mandatperioden: 

 Täby ska ha Sveriges högsta utbildningskvalitet. 

 Undersökning av kunskapsnivå för samtliga årskurser i matematik och svenska, 

samt övriga relevanta ämnen med ökande ålder, ska utvecklas (kommunala 

skolor). Syftet är att tidigt fånga upp kunskapsbrister och kunna ge adekvat 

stöd.  

 Arbetet med att minska administrationen för ämneslärare på kommunala 

skolor ska prioriteras. Stormentorer ska inrättas där så är relevant. 

 Professionellt utvecklade tryckta som digitala läromedel ska prioriteras. 

Läromedlens andel av skolpengen ska ses över. 

 Betygsinflation ska aktivt bekämpas. Extern rättning av nationella prov ska 

prioriteras.  

 Särskilda ersättningsregler ska utvecklas för nybyggda skolor. 

 Täby Akademi ska erbjuda kompetensförstärkning med syfte att stärka 

elevernas studieteknik. Erbjudandet ska ges kontinuerligt till både fristående 

och kommunala utförare så länge som lärarutbildningen inte innehåller dessa 

kompetenser. 

 Lovskola på kommunala skolor för samtliga årskurser för elever med låg 

måluppfyllelse ska utredas. 

 En samlad strategi för att motverka utanförskap som beror på till exempel hög 

frånvaro ska utvecklas. 

 Elevhälsan ska utredas med mål att öka tillgängligheten.  

 Högpresterande elever ska stimuleras till nya utmaningar genom samarbete 

med gymnasieskola, högskola och forskningscentra.  
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Förskolan 

I Täby väljer föräldrar den förskola som bäst passar barnet och familjen. Förskolan är 

den plats där det lilla barnet lär sig att lära. Nyfikenhet på kunskap ska väckas och 

stimuleras och glädjen i att lära sig nya saker ska vara central. Förskolan i Täby ska 

upplevas som en trygg och bra plats av både föräldrar, barn och personal.  

Det är uppenbart att förskolor i kommunen kan upplevas som mer eller mindre bra, 

trots samma förutsättningar. Det framgår tydligt av föräldraenkäter att till exempel 

nöjdhet med barngruppens storlek varierar starkt, trots att förskolorna har samma 

ekonomiska förutsättningar. Det är därför nödvändigt att uppmärksamma och hålla en 

levande dialog om vad som utmärker den goda förskolan. Det behövs också 

ekonomiska drivkrafter för att premiera förskolor som framgångsrikt och aktivt arbetar 

för den goda förskolan.  

Små barn som i tidig ålder visar ett beteende som kan påverka barnets skolgång och 

fortsatta utveckling måste tas på särskilt allvar. Insatser ska vara tidiga och kommunen 

har ett särskilt ansvar för att tillse att det finns tillräckliga resurser för att motarbeta ett 

potentiellt utanförskap och sociala problem. 

Språkutveckling är central. Utan förmåga att kommunicera på svenska språket skapas 

grogrund för utanförskap. Förskolans personal måste behärska det svenska språket. 

Förskolans tillgång till talpedagog och logoped är av särskild betydelse.   

Förskolans lokaler ska vara ändamålsenliga och väl underhållna. Kommunen äger i 

allmänhet förskolans lokaler och har därför ett särskilt ansvar för underhållet. 

Uppdrag 2023: 

 Förskolepengen ska ses över och prioriteras.  

 En kvalitetspeng ska utvecklas som utgår från föräldranöjdhet, till exempel 

avseende barngruppens storlek och personalens kompetens. 

 Kommunen ska utveckla, koordinera och underlätta insatser för barn som 

utvecklat ett beteende som kan påverka barnets skolgång och fortsatta 

utveckling negativt. Barn som inte följer sin språkutveckling ska ges tidigt och 

kraftfullt stöd. 

 Förskolans personal ska behärska det svenska språket. 
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 Kommunens tillsynsenhet ska tillse att förskolor aktivt arbetar med barn som 

har en negativ språkutveckling eller som uppvisar ett beteende som kan ha en 

negativ påverkan på barnets utveckling. 

Under mandatperioden: 

 Underhållet av förskolelokaler ska särskilt prioriteras. Förskolelokaler som ägs 

av kommunen ska med riktpunkt 2026 generellt vara i gott skick. 

 Deltidspengen ska ses över. 

 Öppna förskolan är en viktig verksamhet i kommunen och dess villkor och 

omfattning bör löpande ses över. 

 Behovet av förskolor i Täby park ska särskilt utredas. 

Äldreomsorg 

Äldre i Täby ska erbjudas en äldreomsorg som kännetecknas av hög kvalitet. Som 

anhörig 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 hemtjänst 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. En grund för en sådan 

äldreomsorg är en ekonomi i balans, vilket förutsätter att verksamheterna drivs 

innovativt och kostnadseffektivt. Det är därför vi är för en mångfald utförare av 

välfärdstjänster, där kommunens egna verksamheter konkurrerar på lika villkor.  

Täbyalliansen vill förebygga att äldre fastnar i dåligt anpassade bostäder och social 

isolering. Vi vill därför särskilt prioritera och välkomna entreprenörer att utveckla nya 

innovativa boendeformer för äldre, såsom trygghetsbostäder. 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 
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ska särskilt prioritera samverkan med regionen för att få en bättre fungerande 

äldrevård. 

Uppdrag 2023: 

 För tydligare fokus på äldrefrågor ska socialnämnden delas i en äldrenämnd och 

en individ- och familjeomsorgsnämnd per 1 juni 2023. 

 En god samverkan mellan privata utförare och kommunen är av särskild vikt. 

Myndighetsutövning och drift av kommunala boenden ska vara separerade i 

kommunens organisation. 

 Person med beviljat korttidsboende ska erbjudas boende i kommunen eller i 

angränsande kommun. 

 Ersättningen till utförare av äldreomsorg ska ses över och vara väl avvägd och 

rimlig. 

Under mandatperioden: 

 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 

anhörigas uppfattning om omsorgen.  

 Rekrytering av en kommunalt anställd läkare, en s k läkarstrateg utan 

patientansvar, ska övervägas.  

 Person som beviljats vård- och omsorgsboende ska erbjudas boende i 

kommunen eller i angränsande kommun, om inte annat önskas. 

 En aktiv dialog ska föras med utförare av hemtjänstinsatser bland annat i syfte 

att minska antalet olika personal som kommer hem till brukaren. 

 Seniorcenter i Täby centrum ska värnas och successivt utvecklas. Fler 

seniorcenter ska etableras och samlokaliseras med befintliga bibliotek. 

Anpassade transportmöjligheter till seniorcenter ska övervägas i sammanhanget 

och när så är relevant.  

 Seniorcenter ska särskilt prioritera IT-hjälp för äldre. Möjlighet till hembesök 

vid behov av IT-hjälp, i någon form, ska övervägas. 
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 Nya innovativa boendeformer för seniorer välkomnas och ska ges särskild 

prioritet. Entreprenörer som önskar utveckla till exempel trygghetsbostäder ska 

särskilt välkomnas till Täby. 

 En sammanhållen äldrevård och tät samverkan med regionen ska prioriteras. 

 Kommunens anhörigstöd ska förutsättningslöst utvärderas. 

 Samordnad individuell plan efter vård på akutsjukhus eller geriatrisk 

mottagning ska prioriteras. 

Funktionsnedsättning 

För den som av olika anledningar inte klarar sig själv, ekonomiskt eller socialt, och 

behöver stöd från samhället ska det finnas en kompetent och professionell socialtjänst. 

Täbyalliansen införde det särskilda kommunala bostadstillägget (KBF) för personer 

med funktionsnedsättning. KBF har möjliggjort att personer som är fullständigt 

beroende av offentligt stöd har fått en ekonomi i balans. Syftet med bidraget var att 

förhindra att personer med insatser enligt LSS skulle tvingas söka försörjningsstöd eller 

vara hänvisade till anhöriga för sin försörjning. 

Under mandatperioden kommer frågan om nya boenden för personer med insatser 

enligt LSS vara i fokus. Det är särskilt angeläget att unga personer i gruppen ges 

möjlighet att flytta till ett eget boende med särskilda stödinsatser. 

Uppdrag 2023: 

 Det kommunala bostadstillägget för person med funktionsnedsättning (KBF) 

ska vara kvar och ses över för att säkerställa att syftet med bidraget uppnås över 

tid. KBF för person med funktionsnedsättning med egen bostad ska utredas och 

övervägas. 

 

Under mandatperioden 

 Person med insats enligt LSS ska efter beslut och som huvudregel erbjudas 

boende i kommunen eller i angränsande kommun. 

 Särskilt fokus ska sättas på kvaliteten inom LSS-området. En kvalitetspeng ska 

utredas och övervägas. 
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 Kommunens kultur- och fritidsutbud ska även omfatta hemmaboende. 

 Se möjligheterna och fokusera inte på hinder när det gäller att få in unga med 

funktionsnedsättning på arbetsmarknaden. 

 Habiliteringsersättningens nivå ska övervägas och prioriteras. 

 Anhörigstöd ska förutsättningslöst utvärderas. 

Kultur  

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 konstnärliga 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 aktiviteter. Täbyalliansen har satsat stort på upprustning av bibliotekshuset i 

Täby Centrum som numera är Täby Kulturhus. Vi vill att den ska vara en levande 

kulturell mötesplats för alla åldrar. Täbyalliansen vill att kulturutbudet i Täby ska 

utvecklas och vill se en stor variation och bredd av det som erbjuds i Täby Kulturhus. 

Det är viktigt med scener för olika arrangemang. Därför vill vi utveckla både scenen i 

kulturhuset och Tibble teater så att olika former av scenkonst kan erbjudas.  

Uppdrag 2023: 

 Ett nytt museum ska utredas, samlokaliserat med centralbiblioteket och i 

särskilt samarbete med Hembygdsmuseet i Rönninge by. Det nya museet ska i 

första hand rikta sig till Täbyborna. Museet ska göras särskilt tillgängligt för 

förskola och grundskola. Länsgemensamma projekt ska i sammanhanget 

beaktas. 
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Under mandatperioden: 

 Föreningsstöd ska i första hand gå till barn och ungdomar. 

 Täby torg ska utvecklas till ett mer levande torg genom till exempel fler kaféer, 

marknader och kulturevenemang. 

 Tibble teater ska utvecklas för att även i framtiden vara ett av naven i 

kommunens kulturliv. 

 Förutsättningar för att placera en scen vid nya parken i Täby Park ska utredas. 

 Digitala föreställningar som ges på Tibble teater ska även kunna ses på till 

exempel äldreboenden. I sammanhanget ska digitalisering av föreställningar 

utredas.  

 Föreningar som levandegör vårt kulturarv och kommunens kulturhus ska ges 

särskild prioritet. 

 Biblioteksstrukturen ska ses över med fokus på kvalitet, nyttjande och 

tillgänglighet. 

 Pengen till Kulturskolan ska ses över med beaktande av ersättningar i 

närliggande kommuner. 

 Satsningen på ”Funkisglädje” ska kvarstå. 

Idrott och fritid 

Täby har ett rikt idrottsliv som är en viktig del av vårt samhälle. Den stärker 

livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap. För många ungdomar är 

idrottsutövande ett verktyg för att förverkliga livsdrömmar. Idrott lägger grunden till 

en god hälsa och sunda vanor. 

Täbyalliansens inriktning är att barn och ungdomar 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 spontanidrott.  

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 
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ska prioriteras. Vid underhåll av anläggningar ska alltid övervägas möjligheter för 

personer med funktionsvariation att använda lokalerna.  

Arrangemang i kommunen som även riktar sig till idrottsutövare och föreningar 

utanför kommunen bör understödjas. Tillsammans med idrottsklubbar ska en 

arrangemangsstrategi utvecklas som syftar till att underlätta genomförande av större 

arrangemang.  

Uppdrag 2023: 

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

prioriteras. 

Under mandatperioden: 

 En ny ishall ska anläggas på lämplig plats i kommunen. 

 Möjligheten till utökad service vid kommunens badplatser ska utredas med 

beaktade av el/vatten med mera. 

 Ytterligare en s k friplass i kommunen ska utredas. En friplass är en 

friidrottsarena 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. 

 Dialogen med idrottsrörelsen ska utvecklas bland annat genom involvering i 

kommunens långsiktiga anläggningsplanering. 

 En ny idrottshall i Näsbypark ska utredas. 

 En upprustning av Sportcentrum och nyttjande av den gamla simhallen för 

annan idrott ska utredas. En större inomhusarena ska i sammanhanget beaktas. 

 Fler utegym ska anläggas. Behovet av motionsslingor och promenadstråk i nya 

bostadsområden, såsom Täby park, ska beaktas. 

 Ullnabackens öppnande ska prioriteras. Konstsnöspår i Arninge eller andra 

platser i kommunen är positiv och ska uppmuntras. 

 Underhåll av befintliga idrottsanläggningar och lokaler ska prioriteras. 

 Kaféverksamhet eller till exempel 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 
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sanitära olägenheter som skapas av kanadagäss. Tömning av papperskorgar vid 

badstränder ska prioriteras.  

 Hjälp och stöd ska ges till föreningar som själva vill bygga eller ansvara för drift 

av en anläggning. 

 En arrangemangsstrategi ska utvecklas. 

 Etablering och drift av anläggningar för idrott ska samordnas med närliggande 

kommuner när så är lämpligt. 

 En badbrygga i Näsaäng ska utredas. 

 Entréer till kommunens skogsområden ska förbättras med till exempel 

skyltning. 

 Ensta krog ska rustas och utvecklas. 

 Barn- och ungdomsidrott ska prioriteras vid planering och finansiering av nya 

idrottsanläggningar. 

Näringsliv 

Täby kommun är en av landets mest företagstäta kommuner. Majoriteten av Täbyborna 

får sin försörjning genom det privata näringslivet. Idag går det omkring ett företag på 

var sjunde Täbybo. Täbyalliansen vill stimulera företagsamhet och nyföretagande i 

kommunen så att dagens 10 000 företag blir fler. Vi vill skapa fler arbetsplatser i Täby 

för att öka Täbybornas 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, från och inom Täby för att attrahera kunder och personal 

till företagen i kommunen.  

Hur kommunen agerar i kontakten med företagare har betydelse för företagsklimatet. 

Det ska vara enkelt för företag att kontakta och samarbeta med kommunen.  
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Uppdrag 2023: 

 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 kommunen och uttryckt 

intresse för nybyggnation. 

Under mandatperioden: 

 Kommunen ska vara en av landets tio bästa näringslivskommuner (SCB). 

 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 kontaktvägar 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 verksamhetsområde för företag. 

 Det är nödvändigt att fler företag etableras i Täby Park. Detaljplaner för 

företagsetableringar ska särskilt prioriteras. 

 Befintliga företagsområden ska bevaras och utvecklas.  

 Verksamhetslokaler ska finnas i attraktiva lägen i kommunen och blandas med 

bostäder. 

 Ökad samverkan mellan skola och näringsliv, bland annat genom Ung 

Företagsamhet. 

 Omvandling av årsavgifter till efterdebitering vid Södra Roslagens miljö- och 

hälsoskyddskontors tillsyn ska slutföras.  

 Kommunens verksamheter som bedriver tillståndsgivning och tillsyn gentemot 

företag ska aktivt arbeta med att effektivisera processer och handläggningstider, 

arbeta med en proaktiv och framåtsyftande myndighetsutövning samt 

kontinuerligt utveckla service och bemötande gentemot företag verksamma i 

kommunen. 
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Stadsbyggnad 

I Täby skall stadens goda kvaliteter och service förenas med närhet till en god miljö, en 

ostörd natur och friska vattenområden. Stadsbyggnadsplaner ska utgå från Täbybornas 

önskemål och behov. För att bevara halva Täby grönt ska utbyggnad av nya bostäder 

främst ske genom förtätning i de centrala delarna och på ytor som redan är bebyggda. 

Täby är, och ska fortsätta att vara, staden på landet och en bra kommun att bo, arbeta 

och leva i med hög livskvalitet. 

Täbyalliansen slår vakt om närheten till naturen samtidigt som vi vill att de centrala 

delarna ska utvecklas.  

Vid all nybyggnation vill vi uppmuntra olika bostadsformer med god miljömässighet 

och stadsmässig arkitektonisk utformning. I nya och befintliga bostadsområden ska 

olika former av samhällsservice tillföras, såsom affärer, förskolor, skolor och 

kollektivtrafik. 

Vi värnar kommunens villaområden och kommer inte att bidra till att villatomter slås 

samman för att ersättas av stora flerfamiljhus.  

Utbyggnaden av bostäder ska främst koncentreras till tre större områden: Täby Park, 

Arninge-Ullna och Roslags Näsby. 

Uppdrag 2023: 

 För att värna Täbys historia och kulturmiljöer ska förslag om ett nytt 

kulturmiljöprogram föreläggas kommunfullmäktige. 

Under mandatperioden: 

 Villakaraktären ska bevaras i kommunens småhusområden. 

 Exploatering av fler mindre villa- och radhusområden ska prioriteras. 

 En mångfald boende- och upplåtelseformer ska uppmuntras. 

 Utvecklingsprogrammen för lokala stadsdelscentrum ska genomföras för att 

uppnå förbättrad service.  
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Avfall och nedskräpning 

Det finns problem med nedskräpning i Täby runt återvinningsstationer samt dumpning 

av avfall i våra naturområden.  

Det ska vara lätt att göra rätt med sitt avfall och vi vill underlätta för Täbyborna att 

sortera sitt avfall i nära anslutning till sin bostad. Alla förpackningar ska kunna läggas i 

samma påse och sedan eftersorteras i särskild anläggning. Det blir enklare för 

Täbyborna och ger högre grad av kvalitet på återvinningen. 

Uppdrag 2023: 

 En ny städreform, som bygger på att det ska vara tryggt, snyggt och trivsamt i 

Täby, ska utredas och genomföras under mandatperioden. 

Under mandatperioden: 

 Fler papperskorgar och ökad städning på gator och torg. 

 Kommunen bör ta över ansvaret för insamling av förpackningar. Fastighetsnära 

insamling för villor och radhus ska erbjudas. Återvinningsstationer ska 

kännetecknas av ordning och reda. 

Trafik och infrastruktur 

Täbyalliansen vill ha ett tillgängligt och välfungerande trafiksystem som ger människor 

smidig tillgång till arbete, skola, fritidsaktiviteter och service. Olika grupper har olika 

behov som behöver tillgodoses.  För arbete och näringsliv är en mycket viktig faktor att 

det finns effektiva kommunikationer. Det ska vara enkelt att åka kollektivt eller med bil 

till och från arbetsplatsen.   

Bilen ger frihet och får livspusslet att gå ihop. Några använder bilen varje dag, andra 

någon gång i veckan. Villkoren för biltrafiken förändras samtidigt när centrala Täby 

växer och förtätas. Nya tekniska innovationer ska välkomnas och prioriteras. Längs 

hårt belastade vägsträckor bör egna körfält skapas för kollektivtrafiken. 

Stora krav kommer att ställas på infrastrukturen när nya bostadsområden successivt 

byggs ut. Trafiklösningar i centrala Täby måste ges särskild prioritet. Trafikflödena till 

och från Täby Centrum bör underlättas genom tydligare skyltning på E18 som anvisar 
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snabbaste väg. Täbyvägen bör byggas samman med Enhagsvägen genom en ny 

trafiklösning. 

Genom att samverka med närliggande kommuner ökar våra möjligheter till större 

gemensamma satsningar på infrastruktur. E18 måste på sikt breddas till tre körfält för 

bilar och framkomligheten förbättras på Arninge- och Norrortsleden. När Förbifart 

Stockholm är färdigställd måste motorvägsstandard gälla på hela Norrortsleden. 

Trygghetsvärdar vid till exempel skolor och olika typer av tekniska styrsystem bör 

användas för att öka trafiksäkerheten och för att minska användning av gupp och andra 

fasta väghinder. 

Det ska bli enklare att cykla i kommunen genom nya gång- och cykelbanor inom och 

mellan de olika kommundelarna. De nya cykelbanorna ska länkas till det regionala 

cykelvägnätet. Tydlig skyltning ska anordnas för bättre orienterbarhet inom 

kommunen. 

Uppdrag 2023: 

 Genomfartstrafiken i det lokala vägnätet ska analyseras med syfte att presentera 

konkreta åtgärder för att minska belastningen på lokalgator. 

Under mandatperioden: 

 Stimulera ytterligare införande av digitala system för trafikstyrning. 

 Avfarten från Norrortsleden till Bergtorpsvägen bör få ett bättre och säkrare 

trafikflöde. 

 Ökad trafiksäkerhet för barn genom trafikdialog med boenden i närområden. 

Fortsatt satsning på det s k ”Skolvägsprojektet”.  

 Täby kommun ska, i dialog med Trafikverket, verka för att E18 breddas till tre 

körfält för bilar och att framkomligheten stärks på Arninge- och Norrortsleden. 

 Arbetet med att förbättra framkomligheten på våra huvudgator ska fortsätta. 

 Lokala bussförbindelser till Roslagsbanans stationer bör utökas, flera nya 

busslinjer bör dras till Roslags Näsby och i synnerhet från Skarpäng. 

 Busstrafiken inom Täby till och från stadskärnan bör utvecklas. 

 Nattrafik på Roslagsbanan under helger ska prioriteras. 

 Båtpendling Täby-Ropsten ska prioriteras. 
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 Infartsparkering för bil och cykel bör utökas genom samarbete med olika 

aktörer som har stora parkeringsytor. 

 Bättre framkomlighet för cyklister genom utvecklad skyltning. 

 Vid kollektivtrafikens knutpunkter ska alltid goda möjligheter för trygg 

cykelparkering eftersträvas. 

Individ- och familjeomsorg 

Av olika skäl kan människor ibland behöva stöd i sitt dagliga liv. Då kan kommunens 

individ- och familjeomsorg erbjuda stöd i olika former. Det kan handla om ekonomiskt 

bistånd, stöd mot missbruk i olika former eller annat som berör barn, ungdomar och 

familjer. Det kan också handla om insatser i form av särskilt stöd och service enligt LSS 

eller socialtjänstlagen, såsom boenden med särskild service eller sysselsättning. 

De kriminella gängen håller delar av Sverige i ett järngrepp. Över 60 områden i landet 

klassas som utsatta områden, ett flertal i stockholmsområdet, vissa i Täbys omedelbara 

närhet. Vi kan inte utesluta att även Täby drabbas av kriminella gäng. Vi måste därför 

aktivt förebygga alla tendenser till att framförallt unga rekryteras till gängen. Det är 

också ett faktum att gängen göds av narkotikahandeln. Vi kan konstatera att bruket av 

narkotika bland våra ungdomar, från högstadiet och uppåt, är alldeles för högt och 

utgör en risk för etablering av kriminella gäng i kommunen. Det är därför nödvändigt 

att kraftfullt mobilisera alla kommunala verksamheter som kan påverka en potentiellt 

negativ utveckling. En nyckelroll i arbetet för att motverka etablering av kriminella 

gäng är kommunens individ- och familjeomsorgsenhet.  

Samordningsförbundet Roslagen har som uppgift att ge människor som står utanför 

arbetsmarknaden nya möjligheter till försörjning i olika former. 

Uppdrag 2023: 

 Individ- och familjeomsorgen i kommunen ska ledas av en särskild nämnd per 

den 1 juni 2023. Den nya nämnden ska även ansvara för insats som erbjuds 

person med funktionsnedsättning. 

 Kommunens individ- och familjeomsorgsavdelning ska särskilt prioritera 

arbetet mot kriminella gäng. Aktiv samverkan med skola, polis och andra 

relevanta verksamheter ska gälla. 
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 Narkotikabruk bland barn och ungdomar ska aktivt bekämpas och ges högsta 

prioritet.  

 Våldsbenägna ungdomar ska särskilt uppmärksammas och åtgärder för att 

stävja våld bland ungdomar ska vara kraftfulla. 

Under mandatperioden: 

 Samordningsförbundet Roslagen ska ges tillräckliga resurser för att expandera 

verksamheten. 

 Kvinnojourens arbete ska värnas och prioriteras. 

 Kommunens anhörigstöd ska förutsättningslöst utvärderas. 

Hemlöshet 

Hemlöshet och utanförskap definierar vårt samhälle. Vi ska inte acceptera att 

människor tvingas övernatta i det fria eller fastnar i utanförskap och bidragsberoende. 

Det är angeläget att befintliga program som syftar till att lyfta människor till delaktiga 

samhällsmedborgare ges tillräckliga resurser. ”Bostad först” är ett program som syftar 

till att bryta utanförskap för människor med bland annat missbruksproblem. 

Uppdrag 2023: 

 Målgruppsdefinition för Bostad först och tak över huvudet-garantin samt 

programskrivningar i övrigt ska förutsättningslöst ses över.  

Integration 

Täbyalliansen arbetar för att Täby ska vara den kommun i landet som har lägst andel 

bidragsberoende nyanlända. Målet är att de snabbt ska lära sig svenska och bli 

självförsörjande. 

Vi vill driva en politik som är välkomnande, tydlig och med höga förväntningar. Täby är 

en kommun full av möjligheter men samtidigt ingen kravlös gemenskap. Inom ramen 

för integrationen behöver vi även fortsättningsvis ställa tydliga krav på den som 
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kommit till Täby för att bygga sig ett nytt liv. Svenska språket är en viktig nyckel men 

också att utbilda sig och bli självförsörjande.  

Hela kedjan av insatser måste fungera. I slutändan är det dock den enskildes ansvar att 

ordna bostad och arbete. Dock är vår fasta övertygelse att kommunen ska ge de verktyg 

som krävs. I det arbetet har vi till exempel kombinerat yrkesutbildning med 

språkundervisning.  

Täby har ett starkt lokal- och civilsamhälle. Detta visar sig inte minst genom de insatser 

som Täbybor utför genom olika volontärinsatser. Täbyalliansen välkomnar 

volontärernas arbete och de nätverk som nu byggs upp mellan kommunens invånare 

och nyanlända.   

Vägen till etablering i kommunen och landet handlar ytterst om att få människor i 

arbete. För att nyanlända med låg utbildningsnivå ska lyckas etablera sig i kommunen 

eller i landet krävs särskilda insatser. Vi måste därför vara mycket tydliga med att från 

dag ett så är nyckelfaktorerna språk och utbildning. Utan en fungerande svenska och 

utan en relevant utbildning så är den svenska arbetsmarknaden stängd. Fungerar inte 

den korta och så viktiga initiala etableringsfasen är prognosen mycket hög för att 

hamna i ett långvarigt bidragsberoende.  

Under mandatperioden: 

 Kommunens insatser för nyanlända ska alltid vara villkorade. Kravlöshet leder 

till bidragsberoende. 

 Samarbete med företag eller ideella organisationer med syfte att konkret och 

aktivt motverka utanförskap ska prioriteras. 

 Täby är ingen kravlös gemenskap. En förutsättning för att etablera sig i 

kommunen är att lagar och regler respekteras. 

 Bostad ska erbjudas nyanländ enligt lag och under den inledande 

tvåårsperioden. Individens ansvar gäller därefter. 

 ”Kompetenscenter”, som hjälper nyanlända till arbetsmarknaden, ska särskilt 

prioriteras. 
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Valfrihet 

Täby är en av de kommuner i Sverige som har störst valfrihet. Här kan man fritt välja 

förskola, skola, och äldreomsorg. Vi ser det som självklart att Täbyborna även i 

fortsättningen kan välja fritt bland den kommunalt finansierade välfärdsverksamheten. 

Valfriheten ska hela tiden utvecklas. Täbyborna ska bestämma mer och politiken 

mindre. 

Vi ser det som politikens uppgift att sätta högt ställda kvalitetskrav och se till att det 

också blir så. Vi ställer oss positiva till att fristående entreprenörer vill hjälpa till att 

utveckla Täby och göra kommunen ännu bättre och mer effektiv. Om en kommunal 

verksamhet kan drivas bättre och mer effektivt av en extern utförare så kan detta 

förutsättningslöst prövas. Konkurrens på lika villkor mellan olika aktörer och fritt val 

för Täbyborna driver kvalitetsutvecklingen. 

Under mandatperioden: 

 Valfriheten inom välfärden ska värnas och utvecklas. 

 Varje försök till fusk i välfärdsverksamheter ska bekämpas. Kommunen ska 

upprätthålla en aktiv och granskande tillsynsverksamhet. 

ERIK ANDERSSON (M)  HANS AHLGREN (L) 

ANNICA NORDGREN (C)   EVA VON WOWERN (KD) 


