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Erik, vad gör Täby till en bra kommun?
Jag vill börja med att tacka Täbys 
väljare för det ökade förtroende som 
Moderaterna fick i det senaste valet 
och för medborgarnas betyg att vi bor 
i landets bästa kommun, enligt SCB:s 
undersökning som kom före jul. Täby 
är en effektiv kommun med fokus på 
hög kvalitet i välfärden. Vi tycker det 
är viktigt att ta vara på medarbetarnas 
kunnande och ha en ständig förbätt-
ring av verksamheterna. 

Hur styrs kommunen?
Kommunen är till för Täbyborna och 
vi lägger stor vikt vid service och 
bemötande gentemot invånare och 
företag. Vi har en tydlig målstyrning 
där kommunfullmäktige fastställt över-
gripande inriktningsmål som bryts ner 
i separata handgripliga mål och indika-
torer för varje område som kommunen 
ansvarar för. 

Hur mäts kommuninvånarnas nöjdhet?
Vi frågar exempelvis föräldrar vad de 
tycker om sina barns förskola, de äldre 
om hemtjänsten och vi tar del av mät-
ningar som till exempel scb genomför. 
Vårt arbete är till för kommunens 
invånare och det är Täbyborna som ger 
oss den slutliga bedömningen. 

Hur tar ni tillvara på medarbetarnas 
kunnande?
Vi kommer fortsätta våra satsningar 
på ledarutveckling och utveckling av 
medarbetarskap. En bredare syn på 
karriär och fler typer av karriärtjänster 
ger också medarbetare chansen att ut-

veckla 
både 
sig själva och 
verksamheten.

Hur uppnås en ständig 
förbättring?
Tydliga mål med engagerade ledare 
och medarbetare leder till ett ständigt 
förbättringsarbete. Det handlar inte 
om att springa fortare utan om små 
justeringar som gör arbetet effektiva-
re. Nya digitala hjälpmedel kan också 
skapa förutsättningar för bättre kvalitet 
i verksamheten och en enklare kommu-
nikation mellan invånare och kommu-
nen. Det kan gälla ansökningar om lov 
eller möjligheten för kommuninvånare 
att rapportera fel digitalt eller få svar på 
frågor genom vårt servicecenter.

Var lägger ni pengarna i 2023 års 
budget?
Mest pengar lägger vi vår på kärnverk-
samhet, där budgeten för vård och 
omsorg ökar med 90 miljoner kronor 
samt barn- och grundskoleverksam-
heten med 59 miljoner kronor. Vi 
byg ger färdigt den nya tennishallen vid 
Viggbyholm och vi avdelar 200 miljo-
ner kronor för ombyggnationer och 
förbättringar av för- och grundskole-
lokaler. För att öka framkomligheten 
investerar vi i till exempel gång- och 
cykeltunneln under Bergtorpsvägen 
samt en ny infart till Täby IP.

Det sägs att Täby är en rik kommun, 
stämmer det?
Täby kommun är inte rikare än någon 
annan kommun i landet. Förklaringen 
heter det kommunala utjämningssys-

temet där Täby kommun under 2023 
kommer betala 700 miljoner kronor till 
andra kommuner av sina skatteintäkter 
på 4,8 miljarder. ■

BUDGET 2023

ERIK ANDERSSON Kommunstyrelsens ordförande.
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TÄBY KOMMUN BUDGET 2023

Täby-alliansen bestående av Moderaterna, Libera-
lerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna har nu 
enats om den första budgeten för mandat perioden 
2023–2026. Det blir den fjärde mandatperioden som 
partierna samarbetar i Täby.



Budget 2023
 Fokus på kunskap,  
trygghet och 
studie ro.

NÄSTA ÅR GÅR HÄLFTEN av kommunens 
budgeterade nettokostnader till skola och 
barnomsorg. Det är en viktig signal om att vi 
prioriterar välfärdens kärna. I reda pengar är 
det 59 miljoner kronor mer än budget 2022. 
Det vill säga en ökning på 4 procent.

Alliansens plan under mandatperioden 
rymmer både satsningar på ökad trygghet, 
fortsatt utveckling av elevhälsans tillgäng-
lighet, professionellt utvecklade läromedel, 
minskad admi nistration för lärare och flera 
insatser för att kontinuerligt förbättra kvalite-
ten i alla skolor i Täby. Det är verkligt glädjan-
de att vi i Täby kan planera för att genomföra 
alla dessa satsningar trots att 2023 beräknas bli 

ett tufft ekonomiskt år och med rådande läge i 
omvärlden. 

Extra glädjande är en ökning med skol-
pengen om 2,5 procent samt satsningen med 
samordning mellan socialtjänst, skola och 
polis för att förebygga våld, hot och brott i 
skolan. Vi fortsätter med satsningen på ökad 
kompetens om psykisk ohälsa inom hela den 
kommunala skolan.

De minsta barnen ska få ett ökat stöd för att 
utveckla sitt språk och sitt samspel med vuxna 
och kamrater och vi kommer också att utveck-
la en kvalitetspeng för förskolan som utgår 
från föräldrarnas nöjdhet med barngrupper-
nas storlek och personalens kompetensnivå. ■

ÅRSBUDGETEN FÖR SOCIALNÄMNDEN upp-
går till 1 386 miljoner kronor. Det är en ökning 
mot föregående år med drygt 89 miljoner 
kronor.

Kvalitetspengen för boenden och hemtjänst 
ska öka i förhållande till den fasta ersättning-
en. Pengen grundar sig i huvudsak på brukare 
och anhörigas uppfattning om omsorgen. 
Vi sätter särskilt fokus på kvaliteten inom 
lss-området och kommer utreda en kvalitets-
peng för detta.

Person som beviljats vård- och omsorgsbo-
ende ska erbjudas boende i kommunen eller i 
angränsande kommun, om inte annat önskas.

Kommunen skall föra en aktiv dialog med 
utförare av hemtjänstinsatser för att bland an-

nat minska antalet olika personer som hjälper 
brukare i hemmet. Kommunens kultur- och 
fritidsutbud ska även omfatta hemmaboende. 

Vi värnar och vill successivt utveckla Seni-
orcenter i Täby centrum. Exempelvis etablera 
fler och samlokalisera med befintliga bibliotek. 
Till detta vill vi se över möjligheterna till an-
passade transportmöjligheter till seniorcenter. 
Seniorcenter ska särskilt prioritera it-hjälp för 
äldre vilket skulle kunna innebära hembesök 
för att få it- support.

Det kommunala bostadstillägget för person 
med funktionsnedsättning ska vara kvar. Vi 
kommer utreda och överväga om bostads-
tillägg för person med funktionsnedsättning 
med egen bostad. ■

FÖR ATT BEVARA halva Täby grönt och hela Täby 
hållbart bygger vi nya bostäder främst i Roslags- 
Näsby, Täby Park och Arninge-Ullna. Vi värnar 
även våra villa- och radhusområden. Mindre 
områden som skoltomterna i Erikslund och Mid-
gård och Gripsvallsområdet längs Täbyvägen och 
Fjäturs vägen kan vi utveckla varsamt med villor 
och radhus samtidigt som den gröna kilen och 
entrén förstärks i området.

Vi ger trafiklösningarna i centrala Täby och våra 
huvudgator särskild prioritet. Vi kommer analysera 
genomfartstrafiken i det lokala vägnätet under året 
med syfte att presentera konkreta åtgärder för att 
minska belastningen. 

För att nå god status i våra sjöar och vattendrag 
fortsätter vi med åtgärder som ytterligare dagvat-
tenanläggningar för rening och översvämnings-
skydd. Våra våtmarker, skogar och vatten ska hållas 
i gott skick, vilket inte minst gynnar den biologiska 
mångfalden. Vi vill utveckla våra större samman-
hängande grönområden och skapa nya parker och 
gröna korridorer. Stolpaskogen och Skålhamra 
Kvighage ska bli kommunala naturreservat.

För att begränsa Täbys miljö- och klimatpåver-
kan prioriterar vi fossilfria energikällor, nya teknis-
ka lösningar och en effektiv användning av mark 
och resurser samt infrastruktur.  Vi månar om att 
skapa utrymme för mötesplatser på mark i Arninge 
för ny energiteknik och hållbara innovationer. 

Kommunen ska föra en konstruktiv dialog med 
Trafikverket för att möjliggöra en snabb utbygg-
nad av bullerplank i en fullständig sträckning för 
att minska bullret från e18. Det behöver vidare bli 
bättre framkomlighet på e18 samt bättre trafikflö-
de på Arninge- och Norrortsleden där vi kräver 
motorvägsstandard hela vägen på den senare när 
Förbifarten står klar. ■

FÖR ETT TYDLIGARE FOKUS på 
två kärnuppgifter för kommunen 
kommer nuvarande social nämnd 
den 1:e juni 2023 att delas upp i 
en äldre nämnd och nya Social-
nämnden med ansvarsområde  
individ- och familjeomsorg. Som 
ordförande för Äldrenämnden har 
vi moderater nominerat Thomas 
Nilsonne och för den nya Social-
nämnden Birgitta Kaasik. ■

Anna Gillberg Gustavsson
1:e vice ordförande Barn- 
och grundskolenämnden

Johan Algernon
Ordförande i Stads-
byggnadsnämnden

Thomas Nilsonne
Ordförande i  
Socialnämnden

Äldreomsorgen i Täby 
ska vara i länets  
absoluta toppklass.

Socialnämnden delas i en  
äldrenämnd och en nämnd för 
individ- och familje omsorg.

Stadens goda kvaliteter 
och service i förening 
med ostörd natur och 
friska vatten områden.



Ordförande och gruppledare i Täby kommuns  
styrelse, fullmäktige och nämnder
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Tryck på omstart 
för vården!

 En sann tro på männi skan, 
en stadig blick på målet  
och ett prestigelöst gott  
ledarskap!

Kommunfullmäktiges  
ordförande

MIKAEL JENSEN

Kommunstyrelsens 
ordförande
ERIK ANDERSSON

Stadsbyggnadsnämndens 
ordförande

JOHAN ALGERNON

Socialnämndens 
ordförande

THOMAS NILSONNE

Överförmyndarnämndens  
ordförande

STEFAN OESMAN

Kultur- & fritidsnämndens  
ordförande

CARL HENRIK SVENSON

Barn- & grundskolenämnden  
1:e vice ordförande

ANNA GILLBERG GUSTAVSSON

Södra Roslagens miljö- och  
hälso skyddsnämnd · Moderat Ledamot 

GERHARD MAKOWSKI

Lantmäterinämnden 
1:e vice ordförande

ANNA LIDVALL GRÄLL

Gymnasie- & näringslivsnämnden  
1:e vice ordförande

VIKTOR NORÉN

Valnämnden 
Moderat Ledamot

EVA LOHMAN

TÄBY FORTSÄTTER HÅLLBARHETSARBETET med bland 
annat anläggandet av dammar för att ta bort oönskade 
ämnen ur dagvatten innan det rinner vidare till sjö och 
hav. Senast i raden är anläggningen i Ängsholmsparken 
som är både esetiskt tilltalande och bitvis innovativ och 
som renar vatten från Gribbylund innan det rinner ut 
i Rönningesjön. Den röstades fram av Täbyborna som 
vinnare av 2022 års stadsbyggnadspris. ■

Skönhet och 
funktion ger 
renare vatten

”Gör det smidigare. När jag jobbade på det 
stora sjukhuset kunde vi ibland stå ett helt 
operationslag och vänta på att en vaktmäs-
tare skulle komma med patienten. Här går 
vi själva och hämtar i rummet bredvid.”

”Vi var en grupp sjuksköterskor som fick 
uppgiften att skapa rutiner och flöden 
i de lokaler vår operationsverksamhet 
fått tillgång till. Det blev det du sett idag. 
Enkelt, smidigt och roligt att jobba,” säger 
en annan sjuksköterska som jag möter vid 
utskrivningen.

Upplevelsen blandas i mitt huvud med 
andra notiser från vården där köer kortats 
och arbetsglädjen ökats. Exempelvis 
kardiologen på Karolinska sjukhuset och 
strålbehandlingen på Sahlgrenska sjukhu-
set. Den gemensamma nämnaren är att de 
närmast inblandade gör analysen och tar 
fram förslag på hur arbetet ska läggas upp. 
Som avdelningschefen avrundar i Sahl-
grenska Liv: ”Självklarheter som funge-
rande teknik och tillräckligt med personal 
var oumbärliga, men även andra lösningar 
krävdes för att skapa en hållbarhet i verk-

samheten. Därför rekryterades både en 
systemadministratör, som fick ansvar för 
flödesscheman och digitala verktyg, och 
en verksamhetsutvecklare, som ska ha 
fokus på ständigt förbättringsarbete för  
att bibehålla hållbarheten i verksam-
heten.”

En sann tro på människan, en stadig  
blick på målet och ett prestigelöst gott 
ledarskap! Är det inte det som främst 
behövs? ■

Gunnar Göranson

Det är svaret jag får när 
jag uppvaknad ur narkos 
efter en enklare operation 
frågar närmsta sjuksköter-
ska: Vad behöver göras för 
att locka och behålla duk-
tiga människor i vården? 
Men, hur då?
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Välkommen till Täbymoderaterna
Täbymoderaterna är en av landets största politiska förening-
ar 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

Hur lyckas du rekrytera och  
behålla medarbetare?

Ulrika Wall verksamhets ansvarig 
för Silverpark Vardaga i Täby
Mina medarbetare vet att de tillhör ett lag som jag ställer 
stora krav på. För att vi ska kunna leverera den goda dagen 
till våra omsorgstagare krävs kunnande och enga ge mang. 
Om en kandidat bara är ute efter högre lön, då är det inte 
intressant, trots att jag har en vakans. Jag är öppen med 
hur jag resonerar och stämmer av med närmast berörda. 
Ett inkluderande ledarskap gäller även för mina grupp-
chefer.

För att ge trygghet för båda parter och möjlighet att  
känna att han/hon passar in, börjar medarbetare alltid 
med en provanställning.

Vi välkomnar praktikanter av olika slag och de medar-
betare som handleder växer också i sin roll. Vårt syste-
matiska kvalitetsarbete med löpande återkoppling samt 
fortgående kompetensutveckling skapar även det arbets-
glädje. 

Då vi har en egen kock har vi en förmån som innebär att 
medarbetare kan köpa med sig färdiglagad mat hem. För 
många, det där lilla extra som visar omtanke. ■

Mikael Kvist enhetschef för  
Johannas Trädgård i Täby
Flytten till nybyggda Johannas Trädgård från boendena 
Ångaren och Allégården gav oss en perfekt möjlighet att 
fråga alla medarbetare om de ville ändra sina arbetsuppgif-
ter och utveckla sig i en ny riktning. Det gav oss en nystart.

Grunden i en lyckad rekrytering är en tydlig kravställ-
ning gällande kompetens och erfarenhet. Med effektivt 
systemstöd kan vi smidigt publicera, sålla och admini-
strera hela processen fram till anställning. Vi når många 
och kandidaten ser tidigt om uppgifterna stämmer med 
vad de söker. Vikariat och praktikplatser är också utmärkta 
källor för att hitta duktiga och motiverade medarbetare. 

Väl ombord i arbetslaget skapar vi delaktighet genom 
återkommande planeringsdagar. Vi investerar också i våra 
medarbetare genom extern kompetensutveckling utanför 
arbetsplatsen eller på plats.

Jag som ledare behöver snabbt agera vid problem i 
arbetet och vara kreativ. Till exempel flyttade vi starten 
för morgonpasset för att bättre passa ankomsttiden för 
Roslagsbanan. ■

Nya i kommun-
fullmäktige
Närmare sjuttio Täbybor väljer att enga-
gera sig som representanter för Modera-
terna. Det är i roller som ledamot eller 
ersättare i fullmäktige, och/eller nämnd 
eller utskott. Det har skett en tillström-
ning av medlemmar det senaste året 
vilket är roligt för oss mode rater och 
viktigt för demokratin. ■

Från vänster: Peter Wölger, 
John Granqvist, Anna Lidvall 
Gräll, Arash Kashani,  
Viktoria Eklöf.

Vad får dig att  
gå till jobbet 
med ett leende  
på läpparna?

SARA NISSLE

Mina kollegor och att jag 
känner att mitt arbete gör 
skillnad för människor.

Jobbar med läkemedelsprövningar. 

IRAJ ORAJI

Att jobba är livets mening…
Civilingenjör inom väg-  
och vattenbyggnad.

TODD FORSBERG

Mina kollegor och mina 
arbets uppgifter.


