Med både hjärta och
hjärna i Täbypolitiken
– Liberalerna i Täbys valprogram 2018

Med våra 25 % i senaste kommunvalet
tar vi en ledande position i den styrande
alliansen och vi hoppas på att få ett fortsatt starkt mandat att driva liberal politik
i Täby efter valet den 9 september. I din
hand håller du vårt valprogram där du
kan läsa mer om våra idéer om hur vi vill
göra Täby bättre för Täbyborna.
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Med både hjärta och
hjärna i Täbypolitiken
Vi vill ge varje människa möjlighet att leva sitt eget liv och förverkliga sina drömmar. Liberalismen är en ständigt pågående kamp för frihet, för varje individs frihet
så länge den friheten inte går ut över andra människor. Samhället ska fånga den
som faller men inte snärja den som står själv.
Liberalismen står upp för dem som har det svårast i samhället. Därför är vi exempelvis starkt kritiska mot den nedmontering som just nu sker inom rätten till personlig
assistans. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en av de viktigaste
frihetsreformerna i modern tid. Liberalerna tycker den ska utvecklas – inte avvecklas.
En kommun kan aldrig liknas med ett företag. Medborgarna är ytterst både ägare
och finansiärer, inga kunder. Kommunen är till för alla sina invånare och har andra
uppgifter och annat ansvar än ett företag.
I vår vision om Täby finns det plats för många privata alternativ inom vård, skola
och omsorg. Men det finns också kommunala utförare, som deltar på samma villkor
som de privata. Vi är övertygade om att kommunen blir en bättre kravställare och
att vi får högre kvalitet i Täbys välfärd om det både finns kommunala och privata
alternativ. I vår mening är det bara verklig valfrihet om det finns både kommunala
och privata alternativ.
Med både hjärta och hjärna i Täbypolitiken arbetar vi för ett bättre Täby där
människor ges förutsättningar att förverkliga sina drömmar.
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Utbildning – alla barn har
rätt till en bra start
För att varje människa, oavsett bakgrund, ska kunna bli en självständig individ och
nå sin fulla potential utifrån sina förutsättningar behövs en bra utbildning. Därför
vill vi att Täby ska ha förskolor och skolor med hög kvalitet. Förskolor och skolor i
Täby ska vara tillgängliga och se till varje barns individuella behov. I Täby ska det
finnas möjlighet att välja såväl kommunala som fristående utförare. För att vi ska
lyckas behöver vi kunna attrahera bra förskollärare och lärare samt skickliga skol
ledare. Vidare är det nödvändigt med en bra arbetsmiljö och goda arbetsförhållanden för såväl elever, lärare, skolledare som övrig personal. Det är först då vi kommer
nå visionen om Sveriges bästa utbildningskvalitet.

Vi vill mer

• Täby ska ha Sveriges bästa utbildningskvalitet.
• Täbys skolor ska ge rätt förutsättningar så att varje elev kan förverkliga sina drömmar.

Förskola

Förskolan ska vara en trygg plats för varje barn och ska motivera barn att lära sig
nya saker på ett roligt sätt. Förskolan lägger grunden för varje barns fortsatta inlärning. Förskolan i Täby ska därför se till varje enskilt barn och erbjuda det stöd den
behöver för en fortsatt god skolgång.

Vi vill mer
•
•
•
•
•

Mer pengar till Täbys förskolor.
För verklig valfrihet – en kommunal förskola i varje stadsdel.
Bevara och förstärk Öppna förskolan.
Tidigt stöd till barn med behov av särskilt stöd.
Utveckla samarbetet mellan förskolorna, BVC och skolan för en bra start för
varje barn.

Grundskola

Liberalerna har höga ambitioner när det gäller skolan i Täby – vi ska ha Sveriges bästa utbildningskvalitet. I skolan ska vi så tidigt som möjligt fånga upp och stötta elever
som behöver ytterligare utmaningar och de elever som är i behov av särskilt stöd.

Vi vill mer
•
•
•
•
•
•

Eleverna i Täbys skolor ska må bra – mer resurser till elevhälsan.
Underlätta familjers livspussel – inför syskonförtur vid val av skola.
Fysisk aktivitet i skolan varje dag där alla ska ha möjlighet att delta.
Täby ska ha Sveriges bästa lärare – det ska vara attraktivt att arbeta i Täbys skolor.
Bra mat för varje elev – tillagningskök i så många skolor som möjligt.
Fortsatt arbete med säkra skolvägar för alla barn.

Kultur och fritid
– för ett levande Täby
Kultur och fritid är en viktig del av samhället som stärker livskvaliteten, ger trygghet och skapar gemenskap. Det är ett viktigt område för Liberalerna! K
 ultur- och
fritidsaktiviteter ger möjligheter till det ”innanförskap” och de möten som människor
behöver. I Liberalernas Täby finns det aktiviteter för alla oavsett ålder, intresseinriktning eller funktionsnedsättning.

Vi vill mer

• Vi vill införa en arrangemangspeng för att stödja föreningar som vill arrangera
större aktiviteter, till exempel tävlingar, mässor och liknande. Det berikar
Täbys besöksnäring.
• Täby ska vara en del av den regionala samverkan vad gäller kultur och idrott.
• Hyror och avgifter för ideella organisationer ska hållas på en rimlig nivå.
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Täbybornas identitet. Idrotten ger också möjlighet att välkomna och integrera nya
Täbybor. Vi vill medverka till att fler både kan och vill delta oavsett om det gäller
att spela i ett fotbollslag, lära sig simma eller springa i ett elljusspår. Idrottsrörelsen
är Sveriges största folkrörelse och vi ska stötta den och ge den goda förutsättningar
för att fortsätta utveckla Täby.

Vi vill mer

• Sportcentrum ska fortsätta upprustas.
• Fritids- och idrottsaktiviteter ska bli mer tillgängliga. I Täby ska det finnas
något för alla.
• Multiarena för sportevenemang på Täby Park.
• Nya idrottshallar i alla kommundelar som exempelvis gymnastikhallar och
budocenter.
• Anlägga en åretrunt rekreationsanläggning vid Ullnabacken, Ullna äventyrspark.
• Rusta upp våra friluftsområden som exempelvis Skavlöten, Ensta krog och Täby IP.

Bevara och utveckla
för ett trivsamt Täby

Kultur

Tillgången till kultur berikar och ger nya intryck som vi tar med oss. Vår vision
är att Täby ska ha ett brett kulturutbud för alla oavsett ålder och intressen. Detta
innebär att dagens utbud bevaras, nya yttringar bejakas och utvecklas och att det i
Täby finns goda förutsättningar för olika aktörer att etablera sig. Senaste mandatperioden har vi sett till att höja Täbys ambitioner inom kulturpolitiken. Vi kommer
fortsätta på den vägen.

Vi vill mer

• Utveckla och tillgängliggör Täbys kulturarv. Runriket ska utvecklas och göras
mer tillgängligt för allmänheten.
• Den kommunala kulturskolan ska utvecklas med fler ensemblegrupper för
orkester, dans, teater och konst.
• Fler aktiviteter i Täby kulturhus. En konsthall ska etableras.
• En kulturarena på Täby Park för teater, konserter och utställningar.

Fritid och idrott

Täby har länge varit en framgångsrik idrottskommun, både för juniorer och seniorer. Idrott, oavsett om den är organiserad eller inte, är en viktig del av Täby och
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Vi liberaler vill att alla ska ha möjlighet att skapa ett gott liv. Tillgången till egen
bostad och ett välfungerande närsamhälle med rikt utbud ökar den möjligheten.
Det gäller för såväl äldre, personer inom LSS, studenter som andra Täbybor.
Täby är en växande kommun med en ökande befolkning. Vi liberaler välkomnar
den utvecklingen. Samtidigt är det viktigt att slå vakt om alla de värden som idag
gör Täby till en attraktiv kommun. Täby får inte bli en fantasilös kommun med tung
förtätning av bostadsområdena. De nya byggnaderna och anläggningarna ska ha en
varierad arkitektur och byggas med tanke på långsiktig hållbarhet och attraktivitet.
Kulturhistoriskt intressanta bebyggelse- och naturmiljöer ska bevaras och vårdas för
ett trivsamt Täby. Utvecklingen av Täby ska vara varsam och syfta till att samhället
ska upplevas trivsamt. Ledorden ska vara bevara, utveckla och medborgardialog.

Vi vill mer

• Kommunen ska äga och förvalta hyresrätter.
• Utveckla och bevara kulturhistoriskt intressanta miljöer.
• Lokala centrum ska ha förbättrad närservice, platser för möten och möjlighet
till fler arbetsplatser.
• Genomföra markanvisningstävlingar med lägsta boendekostnad som kriterium.
• Sälj inte all kommunal mark i centrala Täby.
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Öka framkomligheten, minska bullret

Vardagen ska vara enkel för Täbyborna. Den kan idag vara stressig, inte minst när
det gäller förflyttningar mellan hem, arbete, förskola, butiker m.m. Vi liberaler vill
med olika metoder göra dessa förflyttningar smidigare.
Vi sätter trafik och framkomlighet högst upp på prioriteringsordningen när
det ska byggas nya bostäder och bostadsområden. Inför varje nytt byggprojekt
behöver vi kunna svara på hur trafiken kommer att se ut och fungera efter att
byggnationen är klar. Det kan innebära en minskad exploateringsgrad, men vi
behöver också planera så att barnomsorg, skola och närservice finns nära hemmet.
Vi behöver fortsätta bygga i kollektivtrafiknära lägen och utveckla kollektivtrafiken. Förstärk busstrafiken i områden som idag är underförsörjda. Vi vill också se
tunnelbana till Täby/Arninge och Roslagsbana till Arlanda. Det ska vara enkelt
att ta sig till, från och inom kommunen. Bilen är för många en viktig förutsättning
för att få ihop vardagen. Det ser vi att den fortsatt kommer vara och vi vill stärka
framkomligheten för bilister.

Vi vill mer
•
•
•
•
•
•
•
•

Fler odlingslotter på olika platser.
Förstärk och utveckla de gröna kilarna.
Gröna korridorer och parker ska finnas i bostadsområdens omedelbara närhet.
Skapa ett grönt sammanhängande stråk från Näsby Slott till Runriket.
Återvinningsstationer i varje stadsdel.
Täby ska vara ett klimatföredöme.
Fler laddplatser för elbilar.
Bevara Östersjön.

Vi vill mer

• Innan nya områden byggs ska trafikanalyser garantera framkomligheten.
• Mer kollektivtrafik i Täby, utbyggt lokalt cykelnät och fler pendlarparkeringar
för bil och cykel.
• Bygg ut cykelbanor så att de inte stör eller störs av annan trafik – det ska
vara tryggt och enkelt att välja cykel.
• Bygg in E18 i tunnel för att minska buller och skapa nya gröna ytor.
• Bulleråtgärder i form av tyst asfalt, växtbarriärer och plank ska skydda mot
buller på fler ställen än idag.
• Tunnelbana till Täby/Arninge och förlängd Roslagsbana till Arlanda.
• Direkt kollektivtrafik västerut mot Solna och Kista.
• Nya transportmedel för en tystare, renare och enklare kollektivtrafik som
förarlösa bussar, linbana och båtpendling.

Hela Täby Grönt

Vi liberaler nöjer oss inte med ett Halva Täby grönt. Grönt står för mer än fria
naturytor.
Vi liberaler vill att hela Täby ska innehålla lättillgängliga och attraktiva grönområden som möjliggör rekreation och en god tillvaro. Genom att låta grön växtlighet
sammanhängande korsa Täby, växtkorridorer och tillgång till stadsodling genom
koloniträdgårdar eller andra odlingslotter kan artrikedomen bevaras och luftkvaliteten höjas. Omsorgen om den biologiska mångfalden ger på så vis även skönhetsvärden, avkoppling och odlarglädje för Täbyborna.
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Integration
– ett välkomnande Täby
Alla ska få en ärlig chans att komma in i samhället, utbilda sig, komma i arbete,
skaffa en egen bostad och förverkliga sina drömmar. Därför ska Täby ha Sveriges
bästa integration.

Äldreomsorg
– leva livet hela livet
Vi vill förändra synen på äldre i samhället. Alla är olika – även när vi blir äldre. Men
alla är fortfarande lika mycket värda. Ingen ska behöva känna sig diskriminerad eller
förbisedd på grund av sin ålder – varken om man är ung eller gammal.
Alla ska ha förutsättningar och möjlighet att leva ett gott liv. Ålderdom och försämrad
hälsa ska inte förhindra detta. Kommunens uppgift måste vara att stötta och hjälpa
varje individ med den hjälp som den behöver. Vi vill ha en äldreomsorg som sätter
varje individ i fokus och där den får det stöd den behöver. Livet ska kunna fortsätta
som vanligt, med samma rutiner, oavsett ålder och fas i livet. Behov av hemtjänst eller
särskilt boende ska inte begränsa dig i din frihet. I Liberalernas Täby ska man kunna
leva livet, hela livet.

Liberalerna ser de människor som kommit till Sverige och till Täby från andra
länder som en tillgång. Samtidigt har vi höga förväntningar på de som kommer hit
att de aktivt bidrar till sin egen integration. Det finns i vår mening tre nycklar till en
lyckosam integration. Svenska språket är en av dem. Att komma in på arbetsmarknaden är den andra. Kommunen bör hjälpa och stötta dessa människor att komma i
arbete. Det kan handla om allt från vuxenutbildning till jobbcoachning och matchning. Det tror vi bäst görs i samarbete med det privata näringslivet. Den tredje
nyckeln är civilsamhället, det vill säga frivilligorganisationer och föreningar. Sedan
2015 har frivilligorganisationer gjort stora insatser för att skapa en gemenskap och
ge nya Täbybor ett sammanhang. Vi behöver ytterligare samverka med föreningar
för att skapa insatser som leder till en lyckad integration. I Liberalernas Täby ska
människor ges rätt förutsättningar för att uppfylla sina drömmar.

Vi vill mer

• Individanpassat integrationsprogram för alla nyanlända.
• Kommunen ska samverka och bidra med ytterligare stöd till civilsamhället för
integrationsinsatser.
• Privatuthyrning av bostad till nyanlända ska vara enkelt och tryggt med kommunen som garant.
• SFI ska kunna kombineras med yrkesutbildning, studier och praktik.
• Leverantörer av SFI, yrkesutbildningar och jobbmatchning/jobbcoachning ska få
en jobbpeng när de får människor som står långt från arbetsmarknaden i arbete.

Vi vill mer

• Alla äldre har rätt till god och näringsrik mat. Det ska finnas tillagningskök
vid varje nybyggt omsorgsboende.
• Alla ska ha rätt till aktiviteter som stimulerar och aktiverar dem utifrån boendeform och behov av stöd.
• Fler olika boendeformer som särskilda boenden, trygghetsboenden, seniorboenden och korttidsboenden.
• Bygg kommunala seniorboenden.
• För verklig valfrihet – minst 20 % av samtliga äldreboenden i Täby ska vara i
kommunal regi.
• Alla Täbys seniorboenden ska ha generösa gemensamhetslokaler.
• Inför aktivitetspeng till äldre som deltar i föreningsaktiviteter.
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Liberalerna gör Täby bättre – saker vi
åstadkommit och medverkat till 2014-2018:
Utbildning

Stadsbyggnad

Kultur och fritid

Social omsorg

• Vi har höjt ersättningen till förskolor de
senaste åren.
• Vi har höjt ersättningen till skolorna och
satsat på digitala verktyg.
• Vi har startat två kommunala förskolor
i Ullna, en i Vallatorp och fattat beslut
om en kommunal förskola i Viggbyholm
• Vi har infört ersättning till förskolor för
sommarmånaden för barn som ska gå
över till förskoleklass.
• Vi har byggt Brinkskolan, annex till
Byleskolan och genomfört omfattande
renoveringar på flera skolor.

• Vi har räddat tre bibliotek från nedläggning och fått till en satsning.
• Vi har räddat den kommunala musikskolan från nedläggning och istället fått till
en satsning på hela kulturskolan.
• Vi har omvandlat bibliotekshuset till
Täby kulturhus med mötesplats för ungdomar, kulturskola och bibliotek.
• Vi har antagit ett offensivt friluftsprogram och börjat upprustning av Täbys
friluftsområden.
• Vi har påbörjat planeringen av en ny
motorikhall.
• Vi har anpassat föreningsbidragen och
utökat föreningsservicen.

I senaste valet fick
Liberalerna 25 % i Täby.
Vi hoppas att vi får din
röst den 9 september.
www.taby.liberalerna.se
taby@liberalerna.se
08-55 55 96 91

• Vi stoppade bygget av ett stort kraftvärmeverk i Hagby.
• Vi har sett till att sätta frågan om framkomlighet högre upp på dagordningen.
• Vi har krävt trafikanalyser vid varje ny
plan innan utbyggnad kan ske.
• Vi har bevakat kulturarv vid nybyggnationer, exempelvis ”gula villan” i
Roslags-Näsby.
• Vi har ökat antalet hyresrätter som
byggs inom kommunen.
• Vi har sett till att 230 studentbostäder
byggs i Roslags-Näsby.

• Vi har sett till att kommunen planerar
för fler vård- och omsorgsboenden för
att bättre matcha behovet.
• Vi har drivit igenom att det anställts en
demenssjuksköterska i kommunen.
• Vi har ökat antalet fältsekreterare.
• Vi har drivit frågan om fri ledsagning för
personer inom LSS.
• Vi har sett till att kommunen tagit över
äldreboendet Attundagården i kommunal regi.
• Vi har sett till att seniorerna på Kullagränds seniorboende får behålla sina
gemensamhetslokaler och har arbetat
för gemensamhetslokaler på alla seniorboenden i Täby.

