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Vi brukar säga att liberalerna gör Täby bättre. 
Det gör vi på flera sätt och detta blir tydligt 
i och med den budget som alliansen kom-
mit överens om för 2018. Budgeten är tydligt 
präglad av liberala värderingar. Liberalerna 
arbetar för att få igenom satsningar som 
utifrån den enskildes förutsättningar ökar 
individens möjligheter till ett självständigt 
liv och göra självständiga val. Det är därför 
fri ledsagning, satsning på utbildning och 
arbete, men även åtgärder som ökar indivi-
dens trygghet är viktiga frågor för oss att dri-
va. Mer att läsa vad dessa satsningar konkret 
innebär finns att läsa på sid 2–3. 

Nedläggningen som kom av sig 
och blev till en satsning
En av de frågor som vi kämpat extra hårt för 
är musik- och kulturskolan. Täby kultursko-
la erbjuder barn och unga i åldern sju till 20 
år att spela musikinstrument, teater och ska-
pa konst – en viktig del av Täbys kulturliv. 
Det är genom den verksamheten som många 
unga Täbybor får sin första kontakt med kul-
turen. 

Musikskoleverksamheten erbjuder kur-
ser i de flesta instrument och musikstilar 
och bedrivs inom både kommunal och pri-
vat regi. Ca 900 elever går i den kommunala 
musikskolan och ca 600 hos de fyra externa 
utförarna. De senaste åren har har den kom-
munala musikskolan gått med underskott, 
framför allt för att kommunen har högre per-
sonalkostnaderna än de privata utförarna.  

Camilla Ifvarsson (L), kommunalråd och ordförande i Barn- och grundskolenämnden och Hans 
Ahlgren (L), kommunalråd och grupp ledare för Liberalerna i Täby.

Inför budgetförhandlingarna fanns det 
därför ett förslag att avveckla den kommu-
nala musikskolan. Vi Liberaler (L) sa: ”vi 
kommer aldrig att vara med på ett sådant 
beslut!”. Varför det? Jo vi värnar denna 
viktiga verksamhet och den verkliga val-
friheten som ges med både kommunala 
och privata aktörer. 

Efter två månaders budgetförhandling-
ar inom Alliansen lyckades vi få igenom en 
satsning på hela kulturskolan i stället för 
en nedläggning av den kommunala musik-
skolan. 2 miljoner tillförs och kulturskolans 
uppdrag breddas nu med målet att öka det 
regionala samarbetet och även samverkan 
mellan kulturskolan och grundskolorna i 
Täby för att på så sätt göra deltagandet över 
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kommungränserna enklare och för att fler 
tidigt ska få möta kulturen i våra skolor.

#Metoo
Sedan oktober har vi under uppropet #metoo 
fått höra modiga kvinnors berättelser om över-
grepp och sexuella ofredanden. Det är viktigt 
att dessa historier kommer fram och att kvin-
nor som blivit utsatta vågar träda fram. Det har 
startats olika upprop inom olika branscher. Den 
17 november startade #imaktenskorridorer, ett 
upprop av kvinnor som blivit utsatta inom po-
litiken. Detta händer tyvärr inom alla typer av 
organisationer, oavsett om det är ett företag, en 
kommun eller ett parti. Vi måste alla våga tala 
om de grundläggande värderingar som vi vill 
ska prägla vårt samhälle. Nu får det vara nog.



Beslutade liberala bu dgetsatsningar 2018

Mer frihet åt individen – pröva fri ledsagning 
för  personer inom LSS
När Bengt Westerberg och Folkpartiet införde Lagen om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade (LSS) 1994 innebar det en frihetsre-
volution för personer och anhöriga inom LSS. Regeringens neddrag-
ning på den personliga assistansen är under all kritik och tar friheten 
från funktionshindrade och deras familjer. För att öka den personliga 
friheten ska vi nu i Täby testa att införa en modell med fri ledsagning, 
vilket innebär att löpande biståndsbeslut tas bort för personer inom 
LSS och antalet ledsagningstimmar kan öka. Det har tidigare prövats 
i Laholm med framgångsrikt resultat. Utgifterna har inte ökat nämn-
värt men friheten har ökat betydligt.

Utbildning skapar nya livschanser – skolorna får 
mer resurser 2018
Vi fortsätter arbetet med att utveckla Täbys förskolor och skolor ge-
nom systematsitk kvalitetsarbete, tillgängligt lärande och pedagogisk 
professionsutveckling. För 2018 höjer vi förskolepengen med 2,25 % 
och skolpengen med närmare 3 %. Det innebär en satsning på när-
mare 26 mnkr. Vi vill också förbättra utomhusmiljön för eleverna och 
ser därför till att fortsätta arbetet med att rusta och underhålla Täbys 
skolgårdar. Vi planerar att under 2018 anlägga  en ny ”friplass” (mi-
ni-friidrottsplats) i anslutning till en av Täbys grundskolor.

Förstärkt vuxennärvaro bland våra ungdomar 
– fler fältsekreterare
”Stockholmsenkäten” är en enkät som genomförs i årskurs nio och 
gymnasiets årskurs två i Stockholms län för att söka svar på hur våra 
ungdomar mår. Resultatet visar att Täbys ungdomar, främst pojkar, 
dricker betydligt mer alkohol jämfört med andra ungdomar i länet. 
Även narkotikaanvändandet har ökat. Den visar också att många 
ungdomar mår psykiskt dåligt. Det här kan få stora konsekvenser på 
sikt, både för individerna och för samhället. Utifrån resultatet har en 
handlingsplan tagits fram. Vi tror på att det är viktigt med ökad vux-
ennärvaro bland ungdomarna. Vi tillskjuter därför medel för att an-
ställa ytterligare en fältsekreterare och om det visar sig finnas behov 
så anställer vi ytterligare en 2019. 

Ökad trygghet för Täbyborna – trygghetsvakter 
i våra bostadsområden
Antalet brott minskar i Täby. Undantaget är villainbrotten som ökar, 
vilket är oroande. Ett inbrott är ett hårt slag mot den personliga in-
tegriteten. Redan i dag så finns det frivillig grannsamverkan som gör 
ett viktigt arbete med att motverka brott och öka tryggheten i Täby. I 
våras presenterade vi ett förslag där vi ville se kommunala trygghets-
vakter. Nu inför vi en variant av sådana. Bilburen rondering med väk-
tare/ordningsvakter införs som ska patrullera särskilt utsatta områden 
främst under natten och semesterperioden. 
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Fortsatta satsningar på friluftslivet
Friluftslivet är viktigt för Täbyborna. Nu rustar vi anläggningarna 
och gör verklighet av det offensiva friluftsprogram som Liberalerna 
varit drivande i att få fram. Under kommande år planeras ett flertal 
av Täbys friluftsområden att rustas. 2018 rustas exempelvis Mörtsjöns 
elljusspår med nya stolpar, nedgrävda ledningar och LED-lampor.

Leva livet hela livet – högre kvalitet inom 
hemtjänsten
Vi inför en kvalitetspeng för hemtjänsten. Modellen skall leda till 
ökad kontinuitet och att våra äldre oftare möter samma personal vid 
hembesök. Dessutom höjer vi grundersättningen för hemtjänstinsat-
ser med 9 mnkr under 2018. Målet är att höja kvaliteten i hemtjänsten 
ytterligare och skapa en bättre tillvaro för Täbys äldre.

Service vid bygglov ska bli bättre
Vi tycker att det idag tar alltför lång tid att få bygglov i Täby. Alli-
ansen har därför kommit överens om att införa ett servicelöfte. Det 
innebär att om man inte får sitt bygglov hanterat inom utsatt tid ska 
man få avgiften helt eller delvis nedsatt.

Ett Täby för alla – ny sysselsättningsmodell och 
fortsatt satsning på bostadsförmedlingstjänst
För att skapa en bättre integration i Täby vidtar vi nu två åtgärder; till-
sammans med en extern part tar vi fram en ny sysselsättningsmodell 
för att fler människor ska komma i arbete och gå från utanförskap till 
innanförskap. Vi förlänger också det bostadsförmedlingsprojekt som 
Täby har under 2017 även för 2018. Projektet innebär att vi kopplar 
ihop nyanlända som söker bostad med de som vill hyra ut hela eller 
delar av sin bostad.

Hela Täby grönt
Täby ska bli ledande i miljöarbetet. Miljö- och klimatpåverkan är där-
för en återkommande och viktig del i diskussioner vid exempelvis 
byggande. Täby har en klimat- och energistrategi och målen i den ska 
uppdateras med modifierade nationella och globala mål. I Täby finns 
idag en energi- och klimatrådgivning. Denna vill vi komplettera och 
införa även en kemikalierådgivning för företag och privata hushåll. 
Vi behöver också synliggöra vårt miljöarbete och vill därför skapa ett 
digitalt verktyg för att möjliggöra detta.
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Det är svårt att komma fram i trafiken på 
många platser i Täby. Att det är en viktigt 
och prioriterad fråga för Täbyborna märktes 
tydligt på Villaägarnas debattkväll om trafik-
situationen den 7 november. 

Alla trafikslag behövs och vi skall kunna 
ta oss fram inom och till/från kommunen 
med bil, kollektivtrafik och andra färdmedel.

Vi liberaler menar att en trafik- och fram-
komlighetsanalys med förslag till lösningar 
först ska göras och utgöra grund för fortsat-
ta diskussioner, planer och beslut om vilken 
omfattning vi skall ha av planerade bostads-
utbyggnader. 

Samtidigt som vi utvecklar Täby är det 
viktigt att vi också bevarar äldre bebyggelse 
och försäkrar oss om en bra och rekreativ 
miljö. Stadsbyggnad och förtätning i all ära 
– det skall vara trivsamt också! 

I Hägernäs strand har framkomlighetsfrå-
gan blivit ställd på sin spets. Hägernäs strand 
är på många sätt en väldigt lyckad bostads-
utveckling, ett trevligt och populärt område. 
När området invigdes 2007 så hade det 600 
lägenheter. Med Catalinahöjden tillkom ca 
200 lägenheter. I dag pågår utbyggnaden 
med närmare 150 lägenheter vid infarten till 
området. Andra och tillkommande utbygg-
nadsönskemål och planer finns för kvarteren 
Pontonen 1, Fenan 1 och Flygkompassen. 
Skulle alla planer förverkligas kommer da-
gens 800 lägenheter mer än fördubblas.

Hägernäs strand – framkomlighet 
först, byggplaner sen 

Här finns dock en rejäl framkomlighets-
utmaning: det finns bara en in-/utfartsväg 
och det är Sjöflygsvägen – som redan i dag 
är hårt belastad.

Liberalernas slutsats är klar: innan vi 
kan ta ställning till fortsatta utbyggnader 
i Hägernäs strand måste vi försäkra oss om 
att det går att ta sig fram i området och att 
det fortsätter att vara ett trivsamt område.

På Liberalernas förslag beslutade därför 
utskottet för stadsbyggnad och miljö om två 
tillägg på sitt senaste möte den 6 november: 

–Ge samhällsutvecklingskontoret i upp-
drag att innan arbetet med ny detaljplan kan 
påbörjas, genomföra en trafikanalys av hur 
den tillkommande bebyggelsen kan påverka 
trafikflödena i området.

–En förutsättning för arbetet med ny de-
taljplan är att bevara den äldre tegelbyggna-
den som har sitt ursprung från F2-eran samt 
den stora ek som finns på fastigheten.

Det behövs fler liberaler i en värld där 
extremister och populister breder ut sig 
och i ett Sverige där människor fast-
nar i utanförskap, medan en förlamad 
vänsterregering tittar på. Du kan göra 
skillnad, oavsett om du vill engagera dig 
i politiken eller bara ge ditt stöd till de 
liberala idéerna.

När vi liberaler engagerar oss för att fler 
ska få jobba, för kunskap och arbetsro 
i skolan, rätt till assistans för människor 
med funktionsnedsättning eller i kam-
pen mot hederskultur – då handlar det 
alltid om samma sak; att varje människa 
ska vara fri att forma sitt eget liv.

Sverige behöver fler liberaler. Välkommen!
Fyra sätt att bli medlem:
1. SWISHA 50 kronor till 

123 148 12 41
I meddelanderutan skriver du ”m” 
följt av hela ditt personnummer 
och din mejladress.

2. HEMSIDAN: 
www.liberalerna.se/bli-medlem

3. MEJLA oss: info@liberalerna.se

4. RING: 020-53 53 53

HANS NYHETSBREV
Varannan månad skickar jag som gruppledare ut ett Nyhets brev som behandlar aktuella politiska 
frågeställningar i Täby utifrån mitt social liberala perspektiv. Brevet är också en möjlighet för 
mig till en närmare dialog med er. Jag försöker svara på alla mail och telefonsamtal.

Är du intresserad av att få mitt Nyhetsbrev: maila mig på hans.ahlgren@liberalerna.se

Varför är du
liberal?

Petter Norrthon (L)

Saga Bowallius (L)

Saga Bowallius. Jag är liberal för att jag 
tycker att alla borde få forma sina egna 
liv – och för det behövs frihet. För verk-
lig frihet krävs stöd och rättigheter för 
de svagaste i samhället, och en bra start 
i  livet genom bra och likvärdiga skolor. 
Jag är också liberal för att jag tycker 
att en av vår tids största frågor är att 
samarbeta med andra länder för att lösa 
globala problem, exempelvis genom ett 
bättre samarbete i EU. Och så vill jag ju 
ha låg skatt också, förstås.

Petter Norrthon. I ett experiment fick 
mina elever gissa antalet kulor i en burk. 
Eleverna gissade på alla möjliga tal. Men 
snittet blev nära den faktiska mängden. 
På samma sätt fattar vi kloka beslut i en 
demokrati, när alla får komma till tals. 
För mig, en liberal, är demokrati inte 
något vi har, utan något vi måste skaffa 
oss – hela tiden.  

Även frihetstanken är viktig för mig. 
Men det handlar inte om frihet att få 
göra vad jag vill. För mig, en liberal, 
handlar frihet om att värna den svaga 
och utsatta. I LSS-frågan uttryckte Jan 
Björklund detta med: rätt till att leva inte 
bara överleva. Därför är jag liberal.

God Jul och 
Gott Nytt År 

Önskar Liberalerna i Täby


