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TRYGGHET & SÄKERHET 

Kriminella gäng 
ska bekämpas

STADSUTVECKLING 

En frihetsfråga
DET SKA FUNGERA 

Framkomlighet, 
mat & städning

TRYGGHET & SÄKERHET 

Fler kommun
vakter

SKATT & EKONOMI 

Låg skatt och 
hög kvalitet

Utan trygghet 
och säkerhet 
fungerar  
ingenting.

I Sverige har en inhemsk terrorism 
utvecklats som måste bekämpas. 
Täby är ingen isolerad ö och vi måste 
förebygga att kriminella gäng får 
fotfäste i kommunen. Den nuvarande 
regeringen har stått handlingsför
lamad och oförmögen att möta det 
exempellösa våldet, som ofta begås av 
barn eller unga vuxna i händerna på 

våldsbejakande kriminella gäng. En 
extraordinär utveckling måste mötas 
med särskilda åtgärder. 

Brott innebär en kränkning av männi
skors frihet, liv, hälsa och rätt till sin 
egendom. Våld och brott i nära rela
tion, 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 svå
rare att klara sitt uppdrag och många 
brott förblir ouppklarade.

Fortsättning på sid. 2 »

Trygghet  
& säkerhet

Utveckling på 
täby bornas 
villkor

Täby ska utvecklas varsamt med kvalitet och med en tillväxt om 
1–2 % per år. Det innebär att t.ex. förskolor, skolor och äldre
boende 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 områden ska 
kunna utvecklas. 

Under överskådlig tid kommer det att finnas tre utbyggnads
områden i kommunen: Roslags Näsby, Täby Park och Arninge 
Ullna. Några nya större utbyggnads
områden är inte aktuella. 

 Balanserad tillväxt  
om 1–2 %

 Nej till nya utbygg
nadsområden

 Täbyberg och Nygård 
bevaras som grön
områden

Fortsättning på sid. 2 »

 Fördubbling av  
kommunvakter

 Tuffare narkotika
bekämpning

 Mobilisering av kommu nala 
resurser – ny nämnd

TRYGGHET & SÄKERHET  
– GENOMFÖRT

 Väktarpatrullering införs i 
kommunens regi. Ny orga-
nisation i egen regi fr.o.m. 
2021. Bevakning av Täby 
torg stärks under helger 
och kvällar.

 Innan ett nationellt tigge-
riförbud är på plats ska ett 
lokalt tiggeriförbud införas 
om så är möjligt. Beslut 
2019 om förbud mot tig-
geri och andra ordnings-
störningar vid pant- och 
återvinningsstationer.

 Ökade bidrag till Grann-
samverkan. Stark ökning 
av antalet nattvandringar.



» Fortsättning från sid. 1 ”Trygghet & säkerhet”

» Fortsättning från sid. 1 ”Utveckling på täbybornas villkor”

 Vi har tre utbyggnads områden  
i Täby under överskådlig tid.

Erik, byggs det för mycket i Täby?
Tidigare fanns mer eller mindre välgrundade planer som gett en årlig befolk
ningsökning på uppemot 4 % och det hade inte fungerat. Det är nivåer som vi 
hade under 60 och 70talen och då var det problem med tillväxten. 

Och hur ser tillväxten ut nu?
Nu utvecklas Täby varsamt med kvalitet, vi kommer att växa årligen med 
1–2 %. Det innebär t.ex. att det kommer nya förskolor, skolor och äldreboen
den i takt med att befolkningen ökar. Men också att framkomligheten hela 
tiden kan hållas på en fungerande nivå. Och om bara några år kommer det 
att gå tåg från Roslags Näsby in till stan var femte minut.

Var kommer det då att byggas?
Vi har tre utbyggnadsområden i Täby under över
skådlig tid: Västra Roslags Näsby, Täby Park och  
ArningeUllna. Några nya större utbyggnads
områden är inte aktuella och vi föreslår att Täby
berg och Nygård i Täby kyrkby bevaras som grön
områden. Vi vill samtidigt förbättra miljön kring 
Nygård, det diskuterar vi gärna med kyrkby
borna, föreningen och mark ägaren. ■

 En fördubbling av 
antalet kommun
vakter ska ske 
senast under 
2023. Riktlinjer 
för kommun
vakter ska ses 
över senast den  
1 juli 2023.

 Tiggeriförbudet ska 
utökas och omfatta kommunens samtliga 
butiksområden. Nolltolerans mot olagliga 
bosättningar ska gälla.

 Nolltolerans mot narkotika och våld.

 Bruket av narkotika och våld bland unga ska 
aktivt bekämpas genom samverkan mellan 
familje och individomsorgen/IFO, skola, 
polis och den centrala kommunledningen.

 Kommunens individ och familjeomsorg 
ska, som en av sina huvuduppgifter, aktivt 
förebygga att kriminella gäng rekryterar 
barn och unga. Arbetet ska ske i nära sam
verkan med skola och polis.

 Våld, droger och kriminalitet måste bekäm
pas tidigt och aktivt. Kommunala skolor 
ska ges i uppdrag att utveckla handlings
program för att stävja och motarbeta våld, 
droger och kriminalitet. Kommunen ska 
i sammanhanget göra en översyn för att 
effektivisera samverkan mellan individ och 
familjeomsorg, skola och andra relevanta 
verksamheter. Fristående skolor i kommu
nen ska erbjudas motsvarande samverkan.

 Socialnämnden ska delas i två nämnder; 
en äldrenämnd respektive en individ och 
familje omsorgsnämnd. 

 I all stadsplaneringen ska trygghetsfaktorn 
betonas. Levande stadsdelar med folk i 
rörelse skapar trivsel och minskar risken att 
utsättas för brott.

 Nolltolerans mot nedskräpning och skade
görelse såsom klotter. Klottersanering ska 
ske inom 48 timmar.

 Fler personer ska uppmuntras att genom
föra nattvandringar i kommundelarna.

 Grannsamverkan mot brott ska prioriteras.

 Kommunvakterna har på kort tid 
blivit en stark kraft i trygghets-  
och säkerhetsarbetet.

Birgitta, hur fungerar de nya kommunvakterna?
Vi kan se att de två kommunvakter vi har idag fungerar 
väldigt väl. Jag tror också att det är uppskattat bland 
Täbyborna att det är enkelt att komma i kontakt med 
vakterna och att de är så lokalt förankrade.

Varför behövs det fler kommunvakter?
Vi kan konstatera att kommunvakterna på kort tid har 
blivit en stark kraft i trygghets och säkerhetsarbetet. 
Kommunvakterna är en del av kommunens samlade 
arbete för trygghet och säkerhet. Vi vill uppgra
dera och förstärka hela den verksamheten, 
i första hand för att kriminella gäng inte  
ska få fotfäste i Täby. ■

BIRGITTA KAASIK  Kommunalråd

Erik, varför lägger Täbymoderaterna sådan tyngd  
på trygghet och säkerhet?
Därför att utan trygghet och säkerhet så fungerar ingenting. 
Det blir förr eller senare en samhällsupplösning som hämmar 
all utveckling. Det är uppenbart om man ser utanför landets 
gränser men det gäller också utanförskaps områden i Sveri
ge. Och ytterst begränsar det naturligtvis friheten för var 
och en.

Är Täby en trygg plats att leva på?
Det är absolut så men det är just därför som 
vi måste agera tydligt och kraftfullt för att för
hindra en negativ utveckling. Täbymodera
ternas program för trygghet och säkerhet är 
aktivt förebyggande. Vi kan se kommuner 
som snabbt fått en situation som är extremt 
svår att bryta när det väl har hänt. Där ska 
vi inte hamna. ■

ERIK ANDERSSON  Kommunstyrelsens ordförande

För oss moderater handlar det om att stå 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 hem
met eller på gator och torg.

Rektorer och lärare måste ta ett större ansvar för att stävja 
alla tendenser till destruktiv gängbildning och kriminalitet. 
Kommunen måste aktivt använda alla tillgängliga medel för 
att i tid stävja våldsbejakande kriminalitet. 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. ■
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Täby är bland de kommuner i landet 
som rankas högst vad gäller effektivt 
använda skattemedel och där invå-
narna får ut mest av varje spenderad 
skatte krona.

 Nej till höjd kommunalskatt.

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

 Fortsatt stark fokus på styrning, 
uppföljning och kvalitet i skatte
finansierade verksamheter. Star
ka finanser är en förutsättning för 
nödvändiga investeringar och en hög 
kvalitet i verksamheterna.

 Ständiga effektivitetsförbättringar i all verksamhet 
som drivs i egen regi. 

 Kvalitetspeng ska, som huvudregel och när så är möjligt,  
införas i alla kommunfinansierade verksamheter.

 Kommunens fastighetsstrategi ska utvecklas ytterligare för  
att möjliggöra en kostnadseffektiv fastighetsförvaltning.  
Strategiska fastighetsinnehav ska tydligt definieras.

 Underhållet av kommunens fastigheter ska prioriteras.

 En byggstrategi, motsvarande kommunens fastighetsstrategi, 
ska utvecklas för att minska kostnader vid upphandling av  
nyproduktion.

Ordning och reda i kommunens ekonomi är en förutsättning för att hålla 
god service till låga kostnader. Skattepengar ska användas effektivt och rätt.

Täby är en av Sveriges bästa kommuner sett till kommunal service och 
ekonomi. Täby är rankad som en av Sveriges mest stabila kommuner. 
Ekonomin är stark och har gått med överskott de senaste femton åren. Täby 
är också bland de kommuner i landet som rankas högst vad gäller effektivt 
använda skattemedel och där invånarna får ut mest av varje spenderad 
skattekrona.

På sikt står Sverige som helhet, men även 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 en effektiv struktur.

Vi säger nej till höjd kommunalskatt och kommer att sänka den om utrymme 
finns, utan att tumma på våra höga kvalitetskrav. Vår utgångspunkt är att 
alltid få ut maximalt värde ur varje skattekrona. Fortsatt stark fokus ska gälla 
på styrning, uppföljning och kvalitet i skattefinansierade verksamheter. ■

 Tillväxten ska även fortsättningsvis 
vara balanserad, vilket innebär en 
maximal årlig tillväxt om 1–2 %.

 Täby Park, Roslags Näsby och 
Arninge Ullna är under kommande 
mandatperiod kommunens huvud
sakliga utbyggnadsområden, några 
nya större utbyggnadsområden är 
inte aktuella.

 Nej till höjd kommunalskatt
 Sänkt skatt om utrymme finns och utan att 
tumma på kvalitetskraven

 Fortsatt fokus på kvalitet i verksamheterna

UTVECKLING PÅ TÄBY BORNAS 
VILLKOR – GENOMFÖRT

 Täby ska utvecklas varsamt med 
kvalitet och omsorg. Tillväxttak-
ten justerad från 4 % till 1,5–2 % 
årlig tillväxt. Beslut 2020.
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Källa: SCBKälla: Täby kommun

TÄBY PARKROSLAGS NÄSBY

TÄBY CENTRUM

ARNINGE-ULLNA

SCBs MEDBORGARUNDERSÖKNING 
2021 – TÄBY

Topp 3 i samtliga fyra huvudkate gorier  
– 161 deltagande kommuner

100 % positiva svar om Täby som  
en plats att bo leva på

92 % positiva svar om hur kommunen 
sköter olika verksamheter

EFFEKTIVASTE KOMMUNER  
I SVERIGE

1 Landskrona

2 Täby*

3 Vara

* Morot utan piska – En ESO-rapport om stärkta 
incitament för kommunal effektivitet, statens 
offent-liga utredningar 2020. Sammanvägd 
effektivitet förskola, grundskola och äldreomsorg.

Huvudsakliga utbyggnadsområden.

Fortsättning på sid. 4 »
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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

 Kommunens kontaktcenter har särskild prioritet och ska över 
tid hålla hög kvalitet och tillgänglighet.

 Städning av kommunens lokaler har fortsatt särskild prioritet. 
Kvalitetspeng städning ska därför utökas under mandat
perioden.

 Kommunens riktlinjer ska ses över för att 
ytterligare förbättra framkomligheten i trafi
ken. Framkomligheten i trafiken ska även 
fortsättningsvis vara särskilt prioriterad.

 Mat som serveras i offentligt finansie
rade verksamheter ska vara av hög 
kvalitet. Kvalitetspeng mat ska därför 
utökas under mandatperioden.

DET SKA FUNGERA – GENOMFÖRT

 Trafiken ska fungera varje dag. Gatuarbeten av olika slag 
ska vara koncentrerade och effektivt tidsatta. Ny organisa-
tion, nya rutiner och bättre information. Beslut 2020.

 93 % av Täbyborna är positiva till möjligheterna att trans-
portera sig med bil (SCB, 2021)

 En gångtunnel ska byggas vid cirkulationsplatsen Berg-
torpsvägen/Viggbyholmsvägen och Stora Marknadsvägen. 
Färdigställs 2023.

 Täby ska alltid fungera i stora 
som i små frågor.

Täby är en av Sveriges mest välskötta 
kommuner. Vi 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. 
Låt oss därför aldrig skönmåla utan 
beskriva verkligheten som den är. 

Täby ska alltid fungera i stora som i 
små frågor. En ständigt igenkorkad 
trafikled är ingen bra trafiklösning. En 
skola som har toaletter som eleverna 
vägrar att använda är ingen bra skola. 
Ett äldreboende som serverar mat 
som de boende inte vill äta är inget bra 
äldreboende. Så ska vi inte ha det. Det 
ska fungera varje dag. ■

Fokus på
framkomlighet,  
mat och städning

 I grund och botten är det en frihetsfråga.
Charlotte Törnstrand, varför behövs det studentbostäder i Täby?
I grund och botten är det en frihetsfråga tycker jag. Vi har länge haft problem med att det funnits så få 
student bostäder i Täby. Det måste finnas en möjlighet att studera och att kunna bo kvar i kommunen.  
Att inte kunna flytta hemifrån som ung vuxen och studerande är ofrihet. Studenter 
har i allmänhet begränsade resurser och man måste vända och vrida på varje kro
na. Därför måste det till boenden som är anpassade för studenter. 

Varför kommer nya studentbostäder just nu?
Jag har länge, bland annat i muf, arbetat för fler och nya studentbostäder. Det 
är helt fantastiskt det som nu händer. I Roslags Näsby blir det totalt över 400 
lägenheter och helt i anslutning till Roslagsbanan. Åtta minuter till Universitet 
med avgångar var femte minut. Roslags Näsby kommer delvis bli en campus 
för studenter. Jag tror att området kommer bli otroligt levande, här kommer 
yngre och äldre kunna leva ett bra liv. Så det är klart att jag är jättenöjd över 
utvecklingen. ■ CHARLOTTE TÖRNSTRAND   

Ledamot av kommunfullmäktige

428 STUDENTLÄGENHETER I ROSLAGS NÄSBY

VAR ANTAL NÄR

Roslags Näsby,  
SSSB Freja 60 Befintliga

Roslags Näsby,  
gamla kommunhuset 45

Inflyttning 
pågår

Roslags Näsby 223 2021–2026

Roslags Näsby  
Sågtorp 100 2023–2024
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» Fortsättning från sid. 3 
”Utveckling på täbybornas villkor” 


