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TäbyLiberalen

Camilla Ifvarsson (L) ordförande i barn- och 
grundskolenämnden

Förskolan i fokus

Täby står inför utmaningar. Vi växer, dels i en 
takt som vi kan styra över, dels i en takt som vi 
inte styr över i lika hög grad. Händelser i om-
världen gör att vi nu måste få fram fler bostäder 
i en snabbare takt än planerat. 

Genom att ha med både hjärta och hjärna 
i politiken är vi liberaler övertygade om att vi 
ska kunna leva upp till Täby kommuns nyfor-
mulerade vision som säger att Täby utvecklas 
med frihet och trygghet för en hållbar framtid. 
Det är en alldeles utmärkt ledstjärna för Täby. 
Den visar att vi är i ständig utveckling och att det krävs 
att vi hela tiden försöker se vad framtida troliga situationer kan behöva för lösningar. 

Vi liberaler pekar på friheten för varje individ, en frihet att forma sitt liv. Det finns 
goda möjligheter för det som Täbybo tack vare den valfrihet som råder och detta ska 
gälla både nya och gamla Täbybor.

Varför fungerar inte EU när flyktingsituationen gör att samverkan behövs som 
bäst? Det är en fråga om internationell och nationell politik. Här i kommunen vill vi 
liberaler göra allt som är möjligt för att se till att människor som är på flykt från krig 
och förtryck kan få en fristad och möjlighet att bygga ett nytt liv. I Täby finns både 
kompetens och förmåga. Förskolor, skolor, föreningar, väl fungerande arbetsplatser 
och en proaktiv kommunal organisation. Nu behövs även kreativa förslag på hur 
bostadsfrågan kan lösas.

Nu höjer vi förskolepengen i Täby till 
barnens favör. Efter många diskussioner 
och ett gediget utredningsarbete får för-
skolorna nu mer resurser för sitt arbete. 
Största höjningen sker för 3–5 åringar.
I syfte att öka andelen utbildade förskol-
lärare genomförs dessutom en väsentlig 
höjning av kvalitetspengen för högsko-
leutbildad pedagogisk personal. Sättet 
att räkna justeras så att personal täthet 
premieras utifrån ett barnperspektiv. 
Nyckeltalet som ska tillämpas är utformat 
så att varje förskollärare har, tillsammans 
med exempelvis barnskötare, ansvar för 
maximalt 14 barn.

Liberalerna – ett namn 
med goda anor

Liberal frihet med social trygghet 

Liberalerna, nu stämmer 
parti namnet med det vi 
är! Många liberala visio-
ner har blivit verklighet 
genom politiska beslut här 
i Sverige. Det var den  libe-
rale statsministern Karl 
Staaff som införde folk-
pensionen. Statsminister 
Nils Edén, också han li-
beral, genomdrev allmän 
och lika rösträtt för kvin-
nor och män. Den frisin-
nade och liberale Carl 
Gustaf Ekman såg till att 
öppna gymnasieskolorna
för flickor under sin tid 
som statsminister. I riks-
dagen avskaffade Cecilia Nettelbrandt sambeskattningen mellan gifta makar och Kerstin 
Hesselgren såg till att kvinnor inte kunde avskedas från sitt arbete på grund av att de var 
gravida. Barbro Westerholm befriade homosexuella från sjukdomsstämpeln. 

Liberala reformer för demokrati, marknadsekonomi, frihandel och jämställdhet 
som idag tas för givna är resultat av våra företrädares politiska arbete. Liberalerna 
fortsätter kampen för individens frihet att forma sitt liv.

Vi liberaler i Täby fortsätter vårt arbete i den borgerliga alliansen, nu med parti-
beteckningen (L).

Jan-Åke Gunnarsson (L) kommunalråd, Eva Wittbom (L) kom-
munalråd och gruppledare, Hans Ahlgren (L) kommunalråd: 
Vi hoppas förstås att vårt arbete i liberalernas anda ska ge effekter 
i nästa val så att partibeteckningarna följer storlekarna (L)arge, 
(M)edium och (S)mall! 

Täby utvecklas med frihet och trygg-het för en hållbar framtid. Det är en alldeles utmärkt ledstjärna för Täby

Medborgardialog 
för Näsby slott
Vi är imponerade över Täbybornas 
stora engagemang och de goda idéer 
som kommit fram under medborgar-
dialogen om Näsby slottsområdet.
Fyra välbesökta dialogmöten har under 
november genomförts för att diskutera 
hur området kring Näsby slott bäst skall 
utvecklas. Ytterligare två möten är plan-
lagda. Ca 200 personer har hittills del-
tagit på mötena med fastighetsägaren 
Niam och Täby kommun. Formen med 
en ”dialogbok” och en gemensam genom-
gång i mindre grupper har fungerat bra 
och har gjort att många har kommit till 
tals. Det har dock varit lite svårt att nå 
den yngre generationen trots inbjud-
ningar till skolor och föreningar.

Fortsättning sidan 4. •



Arbetslivet ställer stora krav på effektivi-
tet och produktivitet. Att vara utestängd 
från ett yrkesliv är plågsamt, inte minst 
för de individer som på grund av olika 
funktionsnedsättningar har hamnat långt 
från arbetsmarknaden. I syfte att öppna 
fler dörrar till arbetslivet har Täbys och 
Österåkers kommuner gått samman och 
bildat Samordningsförbundet Södra Ros-
lagen. Dess roll är att verka för att med-
borgare ska få stöd och rehabilitering 
som ger dem möjlighet att försörja sig 
själva. Förbundet samordnar insatserna 
från Arbetsförmedlingen, Försäkrings-
kassan, Landstinget och kommunerna. 

Under 2016 kommer vi att initiera det 
första sociala företaget i Täby kommun, 
säger Eva Strand (L) ordförande i förbun-

det. Det blir ett företag för dem som un-
der en tid behöver stöd för att komma ut 
i arbetslivet. Ett socialt företag har hand-
ledare som leder och inspirerar dem som 
tränar för att komma in i arbete. 

Startsträckan kan vara lång för många 
som stått utanför ett reguljärt arbete. För-
bundets samordning gör att stödåtgärder 
får bättre effekt än när myndigheterna age-
rar på egen hand, vid sidan av varandra. 

Exempel på ett väl fungerande soci-
alt företag är Le Mat Bed & Breakfast 
i Åkers Runö vilket startades förra året 
och som drivs av en grupp tidigare arbets-
lösa personer med stöd av Companion, 
ett företag med och för sociala mål. Le 
Mat bygger i sin tur på en idé som ut-
vecklades i Italien för mer än 20 år sedan.

Eva Strand (L) ordförande i Samord-
ningsförbundet Södra Roslagen

Vi liberaler vill öka människors frihet 
och möjligheter till social rörlighet. Am-
bition och flit ska gynnas av de samhäll-
strukturer vi skapar med politiska beslut. 
Mycket fungerar bra med gemensam fi-
nansiering av viktig samhällsservice som 
exempelvis utbildning, vård och omsorg. 
Men dagens skattesystem motverkar en 
social rörlighet genom hög beskattning 
på arbete och företagande. Det är svårt 

att arbeta sig till en bättre personlig 
ekonomi. Den stora migrationen kräver 
också omfattande reformer som öppnar 
upp arbetsmarknaden. Klimatkrisen är 
på allvar, den privata skuldsättningen 
är oroväckande hög och rörligheten på 
bostadsmarknaden är alldeles för låg. 
Dagens skattesystem möter inte morgon-
dagens utmaningar och därför föreslår 
Liberalerna en omfattande skattereform. 

Huvudprincipen i våra reformförslag är 
att växla beskattning från arbete till kon-
sumtion. Reformen är därigenom fullt fi-
nansierad.

Skattesänkningar kan uppnås genom 
att avskaffa värnskatten och att sänka 
den högsta marginalskatten från dagens 
nivå kring 60 procent ned till en nivå där 
vi närmar oss genomsnittet i övriga väst-
världen på 42 procent. Brytpunkten för 
att betala statlig inkomstskatt bör höjas 
betydligt. Den totala beskattningen på 
lägre inkomster kan sänkas genom lägre 
inkomstskatter, lägre arbetsgivaravgifter 
och utvidgade RUT-avdrag. För att säkra 
svensk konkurrenskraft bör bolagsskat-
ten sänkas för att återigen bli tydligt lägre 
än medelnivån i EU och OECD.

Vårt förslag för att finansiera skatte-
sänkningarna på arbete och företagande 
enligt ovan är tänkt att ske genom höjd 
mervärdesskatt och ökade miljöskatter. 
De olika momsnivåerna kan justeras upp-
åt något eller så kan momsen göras mer 
enhetlig. Detta kan kombineras med skat-
tereduktioner för barnfamiljer och höjda 
bostadstillägg för pensionärer. Miljöfar-
liga utsläpp bör beskattas högre och un-
dantagsreglerna bör bli färre. Miljöskatte-
underlaget kan också breddas. Exempelvis 
bör miljöovänliga fordon och hormonpå-
verkande kemikalier beskattas hårdare.

När det gäller bostadsbeskattningen 
vill vi att ränteavdragen fasas ut stegvis, 
taket för kommunal fastighetsavgift höjs, 
flyttskatterna sänks och bostadsmarknaden 
liberaliseras. Alla dessa reformer behövs 
för att Sverige fortsatt ska stå starkt, fort-
sätta växa och att fler människor ska 
ha ett jobb att gå till.
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Sociala företag till Täby 

En liberal skattepolitik 



Att hissa regnbågsflaggan vid Täbys 
kommunhus varje år under Stock-
holm Pride är en viktig symbolhand-
ling. Liberalerna vill framför allt ha 
ett reellt innehåll i individens frihet 
att alltid få vara sig själv. För oss är 
det viktigt att varje individ bemöts 
på ett likvärdigt sätt och att alla 
människor synliggörs och inkluderas 
i samhällsgemenskapen. 

Riksförbundet för homosexuellas, 
bisexuellas och transpersoners rättig-
heter (RFSL) hbt-certifierar verk-
samheter som efter genomgången 
utbildning visa att de använder 
kompetensen för att skapa öppna 
och välkomnande miljöer.

2011 tog vi initiativ till att hbt- 
certifiera ungdomsmottagningen i Täby.
Sedan dess har 15 verksamheter cer-
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HBT-certifiering i liberal anda
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Ungdomsförbundet tar ställning
Var är liberalismen? Var är tron på männ-
iskans lika värde och strävan efter en fri 
värld? Just nu pågår den värsta flykting-
katastrofen sedan andra världskriget. 
Människor flyr för sina liv, från IS-kri-
gare som våldtar kvinnor och barn, hals-
hugger människor framför kameror och 
slänger ner människor från hustak med 
huvudet före. Det är i en sådan situation 
som liberalismen måste höras som star-
kast. Det är nu vi liberaler måste bemö-
ta åsikter om att stänga våra gränser och 
begränsa möjligheten för människor som 
flyr för sina liv. Vi liberaler ska istället 
svara med frihet, tolerans och humanism. 

Medan röster om att stänga våra grän-

ser ljuder hos politiker, släkt och vänner, 
måste liberaler svara med humana lös-
ningar för att istället hjälpa så många 
som möjligt som flyr för sina liv. För det 
är faktiskt liv vi pratar om. Det är liv lika 
mycket som våra, och vi liberaler måste 
stå upp för dessa.

tifierats: Täby Ungdomsmottagning, 
Attunda skolan, Familjegruppen, Alterna-
tiv till våld (ATV), Resursteamet, Mini- 
Maria, Stödcentrum för Unga i Södra 

Roslagen, Barnahus Södra Roslagen, 
Hägernäs  familjecentrum, Familjeråd-
givningen, Hermelinen, Ungdomscentret, 
Oasen, Gribbygård och Myran.

Att hissa regnbågsflaggan vid Täbys kommunhus varje år under 
Stockholm Pride är en viktig symbolhandling

Mats Nordström (L) förbundsord-
förande för HBT-liberaler

Framtidens gymnasier
Inom några år kan ett nytt campus vid 
Åva växa fram. Det finns idéer om att 
bygga en modernare anläggning där både 
kommunens och fristående gymnasier 
kan husera. I första hand till exempel Åva 
och Tibble gymnasier och Gymnasiesär-
skolan. 

Det finns även tankar på ett center för 
yrkesutbildningar i nära anslutning till 
resecentrum i Arninge. Där finns utrym-
me för verksamheter som kräver både 
klassrum och speciallokaler. Även här 
kan kommunala och fristående utbild-
ningar samlokaliseras. En fördel med Ar-
ninge är att kommunikationerna gör det 
lättare för resande från andra kommuner. 
Arninge utbildningscenter skulle kunna 

locka elever från hela norra Stockholms-
området till en modern anläggning för 
yrkesutbildningar i toppklass. Här finns 
också närhet till praktikplatser.

Ulf Schyldt (L) vice ordförande i gymnasie- 
och vuxenutbildningsnämnden

Johannes Sjölund, ordförande i LUF Täby-
Danderyd

Låt oss ta upp 
våra böcker och 
våra pennor, 
de är våra mest 
kraftfulla vapen” 
– Malala Yousafzai
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Omtaget i fjärrvärmefrågan
Nu pågår ett ”omtag” i fjärrvärmefrågan 
i Täby och i november 2015 godkändes 
den första rapporten i det projektet. 
Det hela började redan hösten 2011 då 
Täby kommun beslutade att bygga ett 
fjärrvärmenät.

Tanken var dels att fjärrvärmen av miljö-
skäl skulle ersätta lokala värmepannor 
och användningen av direktverkande el 
för uppvärmning, dels att nätet fram över 
skulle öppnas för konkurrens mellan oli-
ka producenter för att på så sätt garantera 
kunderna ett så lågt pris som möjligt. Kom-
munen bildade bolaget Täby Miljövärme 
AB, TMAB, för att driva verksamheten. 
Kort därefter träffades ett koncessionsav-
tal mellan kommunen och energibolaget 
E.On, som åtog sig att bygga och driva 
nätet mot att bolaget fick ensamrätt till 
driften under femton år. Utbyggnaden av 
fjärrvärmenätet har gått enligt planerna 
såväl tidsmässigt som ekonomiskt.

För att förse Täbys fjärrvärmenät med 
värme i form av varmvatten, var den ur-
sprungliga tanken att i två steg bygga ett 
kraftvärmeverk i Hagby, en anläggning 
som utöver värme även skulle kunna 
producera elektricitet. Lokaliseringen till 
Hagby hade redan i översiktsplanen angi-
vits som tänkbar, inte minst med hänsyn 
till tillgången på lämpligt eldningsbart 
material från avfallssorteringen. 

I samband med att arbetet med de-
taljplanen för området startats, bildades 
en stark lokal opinion mot verkets före-
slagna placering och dess miljöpåverkan. 
Folkpartiet ifrågasatte också förslaget re-
dan tidigt och förordade i första hand en 
utbyggnad av värmeverket i Arninge.

Under senvåren 2014 kom ett yttran-
de från Länsstyrelsen i Stockholms län, 
där man på flera punkter dömde ut för-
slaget till placering av kraftvärmeverket. 
Folkpartiet Liberalernas tydliga ställning-

stagande, tillsammans med Länsstyrel-
sens kritiska yttrande, ledde i sin tur till 
att kommunen beslutade om en ny förut-
sättningslös utredning, ett totalt ”omtag”.

Det första steget i denna riktning skul-
le vara att utreda framtida behov av och 
tillgång till uppvärmning, i första hand i 
Täby men också inom regionen. Resulta-
tet presenterades vid två tillfällen, i juni 
och september i år, men återremitterats för 
justeringar, båda gångerna på initiativ av 
Folkpartiet. Kommunstyrelsens utskott för 
stadsbyggnad och miljö kunde slutligen 
godkänna utredningen nu i november. 
Slutsatsen kan sammanfattas i att nuva-
rande och planerad värmeproduktion 
täcker behovet av värme i Täby (220–230 
GWh) fram till år 2030. Detta förutsätter 
dock att även de äldre och miljömässigt 
sämre pannorna, som projektet hade som 

mål att byta ut, fortsätter att köras. Om 
Vallentuna och Österåker räknas in i un-
derlaget, stiger behovet med omkring det 
dubbla.

Utredningen bygger på prognoser och 
uppskattningar. Exakt hur säkra de kom-
mer att visa sig vara, får framtiden utvisa. 
I nuläget framstår de emellertid som fullt 
rimliga, säger Jan-Åke Gunnarsson (L). 

Nästa steg i processen blir att redo-
visa möjligheter till förändring och för-
nyelse av värmeproduktionen i Täby och 
den närmaste regionen, berättar Hans 
Ahlgren (L). Resultatet kommer att redo-
visas under kommande vår. Först därefter 
kan det bli fråga om att diskutera frågan 
om lokalisering av ett eventuellt framtida 
(kraft)värmeverk, vilka bränslen som kan 
komma att tillåtas samt vilken eller vilka 
fjärrvärmenät ett sådant verk i så fall ska 
försörja.

Utredningen bygger på prognoser och 
uppskattningar. Exakt hur säkra de 
kommer att visa sig vara, får framtiden 
utvisa. I nuläget framstår de emellertid 
som fullt rimliga, säger Jan-Åke Gun-
narsson (L) kommunalråd

Nästa steg i processen blir att redovisa 
möjligheter till förändring och förny-
else av värmeproduktionen i Täby och 
den närmaste regionen, berättar Hans 
Ahlgren (L) kommunalråd

Vår ambition är att med en varsam 
utbyggnad och utveckling av området 
vid Näsby slott skapa en levande och 
attraktiv miljö för boende och besökare. 
 Området ska kompletteras med senior-
lägenheter, vård- och omsorgsboende 

samt bostäder i en trädgårdsstad.
Resultaten av medborgardialogen 

kommer att ingå i den fortsatta planering-
en. Under 2016 inleds samråd och 2017 
räknar vi med att ha en färdig detaljplan.

Vi inom Liberalerna i Täby ser en stor 

potential i att utveckla området. Förutom 
bostäder och seniorboenden ges också 
bättre förutsättningar för restaurang- och 
caféverksamhet samt en ökad tillgänglig-
het till ett värdefullt rekreationsområde.

Medborgardialog för Näsby slott. Fortsättning från sidan 1.


