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MED BÅDE 
HJÄRTA OCH 
HJÄRNA I 
TÄBYPOLITIKEN

råd Hans Ahlgren, Robert 
Stopp och Camilla Ifvarsson. 
– Men också om Täbys 
framtid och utveckling och 
Liberalernas ställning som 
Täbys näst största parti, säger 
Hans Ahlgren som redan ser  
möjligheter i valet 2022.
– Ett liberalt förhållningssätt 
är viktigare än någonsin i 
politiken. Det liberala och 
demokratiska samhället som 

taby@liberalerna.se 
076 643 96 23

– Min tid i näringslivet 
lärde mig att handling 
väger tyngre än ord. Det 
är resultat som räknas. 
Det tror jag också att väl-
jare förväntar sig mer av 
hos oss politiker.
Det blev självklart prat om 
både politikens innehåll och 
genomförande när Täbybon 
Nyamko Sabuni träffade 
Liberalernas tre kommunal-

Möjligheternas land

Handling viktigare än ord
vi känner det är satt under 
press. Då kan man lita på att 
Liberalerna håller emot.
– Det gäller både lokalt och 
nationellt. Lokalt har vi ett 
bra samarbete i alliansen 
även om vi inte delar varan-
dras uppfattning i alla delar.
– Nationellt finns vi med och 
kan påverka politiken.

Läs mer om Täbybon  
Nyamko Sabuni på sidan 4

Nyamko Sabuni - Täby - Partiledare Liberalerna 

Uppdrag:
Riksdagsledamot 2002-2006 

Integrations- och jämställd-
hetsminister 2006-2010

Jämställdhetsminister  
2010-2013

2013-2019 Hållbarhetschef ÅF 

Liberalernas partiledare 2019-



Möjligheternas Täby
Täby är en bra kommun att 
växa upp och leva i. Därför 
är det tråkigt när det sprids 
en bild av Täby som en rik 
kommun som inte vill ta sitt 
ansvar för flyktingar och som 
vill införa tiggeriförbud. Det 
Täby jag känner är en kom-
mun som ger människor möj-
ligheter.

Mycket är bra i Täby
Vi har bra skolor med ett re-
sultat som är bland det bästa 
i landet. Två av tre högstadie-
ungdomar i Täby är aktiva i 
en idrottsförening och det är 
den högsta andelen i Sverige. 
Vi har engagerade Täbybor 
som gör fantastiska ideella 
insatser i föreningslivet. 
 Vi har gjort flera bra saker 
för nyanlända. Kommunen 
har snabbt ordnat en skol-
gång för nyanlända barn och 
språkutbildning för de äldre.  
 Vi har sjösatt ”Välkommen 
framtid”, för att hjälpa till att 
ordna arbete för dem som står 
långt ifrån arbetsmarknaden.  

Vad vi kan förbättra
Visst finns det saker som vi 
måste förbättra. En sådan 
är kommunens service och 
bemötande mot täbybor och 
företagare. Vi behöver fort-
sätta att jobba för att alla barn 
får det stöd de behöver i skolan 
och att ta itu med ungdomars 
psykiska ohälsa. 
 Vi måste fortsätta att arbeta 
för bättre äldreomsorg och bo-
endelösningar för nyanlända.

Hjärta och hjärna
Täby ska vara en kommun 
som ger alla människor möj-
ligheter, som inte sätter upp 
hinder för de som klarar sig, 
men som lyfter de som inte 
kan stå själva. Därför kom-
mer jag  och liberalerna att 
fortsätta att jobba med både 
hjärta och hjärna i Täbypo-
litiken.

Hans Ahlgren  
gruppledare Liberalerna i Täby

Det går att bygga billigare
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Vi förslår följande:

• Uppmuntra bostadsbyg-
gande som möjliggör lägre 
boendekostnader.  

• Satsa på ännu fler hyreslä-
genheter för en bättre balans. 
Priset på hyresrätterna måste 
dessutom pressas.  

• Utnyttja möjligt statligt stöd 
för hyresrätter 

• Bygg prefabricerat som i 
Växjö, som har höghus i trä 
byggda på halva tiden mot 
traditionella hus.  

• Följ Skövdes exempel för 
billiga ungdomsbostäder. 

• Bygg industriellt, rationellt 
men med kvalitet.   

• Uppmuntra till kostnads-
effektivitet genom villkor i 
markanvisningsavtalen. 

• Se över vad i den kommunala 
beslutprocessen som kan 
minska kostnadsspiralen för 
bostadsbyggandet.  

• Våga tänka kommunalt 
bostadsföretag. Det är ett 
möjligt verktyg för att öka 
valfriheten och rörligheten 
mellan olika upplåtelseformer 
på bostadsmarknaden. 

Det här är frågor som vi Liberaler 
kommer driva och vill diskutera vi-
dare med den övriga Täbyalliansen.

Ungdomspar 25 år med 
tillsvidareanställning
2:a i Täby   2 500 000 kr
Lån          1 900 000 kr 
kräver en kontantinsats på  
           600 000kr

Nu måste Täby aktivt an-
vända tillgängliga verktyg 
och möjligheter för att sänka 
bygg- och boendekostnader-
na. Det är inte rimligt att det 
krävs en lön på dryga 30 000 
kronor för att kunna köpa en 
lägenhet i Täby, förutsatt att 
du har pengar till kontantin-
satsen, detta när medelinkom-
sten för unga mellan 25-29 år 
är drygt 20 000 kronor. 

Svårt att ta sig in
Dörren till bostadsmark-
naden är stängd för de fles-
ta unga förstagångsköpare, 
såvida du inte har turen att 
ha föräldrar med pengar. På 
samma sätt är det också svårt 
för många andra att ta sig in 
på bostadsmarknaden, t.e.x. 

om du är nyskild med en be-
gränsad ekonomi. Även om 
”marknaden” anpassar sig 
och det i dag byggs fler hy-
resrätter än förr och även om 
många av lösningarna på pro-
blemen på bostadsmarknaden 
ligger statlig nivå behöver vi i 
Täby göra det vi kan.

Lära av andra
Vi behöver uppmuntra bo-
stadsbyggande med lägre bo-
endekostnader. Vi måste vara 
nyfikna på och intresserade 
av att lära av andra.  I Växjö 
har prefabricerade höghus i 
trä byggts på halva tiden mot 
normalt.  I Skövde har man 

Sverige har en stor bostads-
brist som förvärras av ett 
lågt utnyttjande av befintliga 
bostäder. Rörligheten på bo-
stadsmarknaden måste öka.  
 Flera bostadsägare uppger 
i en undersäkning av Mäklar-
samfundet, att reavinstskat-
ten är ett hinder för att byta 
boende efter efter livets olika 
faser. Samtidigt har många 
större bostadsyta än vad de 
känner att de behöver. 
 Idag är taket för uppskov 
av reavinstskatt vid bostads-
försäljning temporärt bortta-
get, men regeringen har avi-

serat att det skulle komma att 
återinföras under 2020. 
 Liberalerna har drivit att 
få en permanent lösning på 
plats och det får vi nu när det 
tidigare taket för uppskov av 
reavinstskatt höjs till 3 miljo-
ner kronor mot tidigare 1,45 
miljoner kronor. 

Med en permanent lösning i 
och med budget 2020, skapas 
förutsättningar för en högre 
rörlighet på Sveriges bostads-
marknad. 

Hans reflekterar

byggt billiga ungdomsbostä-
der. Rationellt, effektivt och 
med kvalitet. 

Våga tänka nytt
Vi kan använda villkor i mar-
kanvisningstävlingar och ge 
kontrakt till byggare som er-
bjuder lägsta boendekostnad. 
 Priset på hyresrätterna 
måste dessutom pressas. Ut-
nyttja möjligt statligt stöd för 
hyresrätter. Se över vad i den 
kommunala beslutprocessen 
som kan minska kostnadsspi-
ralen för bostadsbyggandet. 
 Våga tänka kommunalt 
bostadsföretag. Det är ett 
verktyg för att öka valfriheten 
och rörligheten mellan olika 
upplåtelseformer på bostads-
marknaden. 

Många kommuner i Sve-
rige har tuffa utmaningar 
med utflyttning av unga, en 
åldrande befolkning och en 
svag ekonomi. Därför behövs 
kommunal skatteutjämning. 
85 procent av dagens utjäm-
ning går via staten. Region, 
Stockholm och ett tiotal kom-
muner i Sverige betalar och 
bidrar till resten. Täbys del 
uppgår till drygt 500 miljoner 
kronor per år. 

Kostnadsutjämning
Med senaste förslaget till jus-
tering av kostnadsutjämning-
en skulle beloppet för Täby 
öka med 17 miljoner kronor 
2020 och från 2021 med 
drygt 30 miljoner kronor per 
år. Region Stockholms del 
kommer enligt förslaget att 
öka med ytterligare 1,6 mil-
jarder kronor.

Det räcker nu

 Vi anser att den kommu-
nala skatteutjämningen bör 
finansieras fullt ut av staten 
och att staten säkerställer att 
pengarna finansierar central 
samhällsservice. Idag finns 
ingen sådan avgränsning och 
inget krav på motprestation. 
 Under alla omständigheter 
går det inte att ta ut mer från 
region Stockholm och Täby. 
Det räcker nu.



Vad gör Täby?
Arbetet omfattar bland an-
nat  att servicemål införs för 
alla nämnder. Klagomålsru-
tinen blir ny. Bygglovsproces-
sen förbättras. Kontaktcenter 
ses över och vidareutvecklas.  
 Servicen till näringslivet är 
viktigt. Som ett led i detta
startar Täby nu ett  projekt 
”Förenkla helt enkelt” som 
ska leda till att underlätta fö-
retagens kontakter med kom-
munen. Det ska märkas skill-
nad i service och bemötande 
redan 2020.

En av Täbyalliansens pri-
oriterade frågor är service 
och bemötande. 
Täby kommun har påbörjat 
ett förändringsarbete för att 
förbättra service till och be-
mötande av Täbyborna och 
företagare i Täby. 
 De som hör av sig till kom-
munen ska få snabba besked 
och mötas av en positiv och 
serviceorienterad inställning. 
Det gäller oavsett om en tjäns-
teman, en verksamhet eller en 
politiker kontaktas.Service-
graden ska vara hög oavsett 
om det gäller hjälp med att 
välja skola, höra hur det går 
med en bygglovsansökan eller 
om man undrar hur politiker 
tänker i en fråga. 

Täby måste bli bättre 
på service

På initiativ av Liberalerna 
återremitterades stora ut-
byggnadsplaner för Hägernäs 
strand när planerna kom upp 
för ett första beslut. Ärendet 
gällde ramavtal för och explo-
atering av kvarteren Fenan 1 
och Flygkompassen 1 mfl. 
 Hägernäs strand, som in-
vigdes 2007, är en lyckad bo-
stadsutveckling, ett trevligt 
och populärt område. Därför 

är det viktigt att gå varsamt 
fram med planerna och värna 
områdets karaktär. Området 
har också bara en huvudsak-
lig in- och utfart, Sjöflygs-
vägen, som kräver särskild 
uppmärksamhet i det här 
sammanhanget.
 Ärendet återremittera-
des med uppdraget att när-
mare undersöka lämplig  
volym- och exploaterings-

Tänk efter om Hägernäs strand
Den senaste NöjdKundIndex 
visade ett resultat på 61 för 
Täby. Danderyd, Nacka, Sol-
na och Stockholm låg alla på 
högre nivå, mellan 72-76. 

I planerna för Allégården i 
Näsby Park ligger både en 
om- och nybyggnation.  Men 
fram till dess tar Täby kom-
mun själva över driften av det 
särskilda boendet på Allégår-
den i Näsbypark.  Detta gör 
det möjligt för närmare 30 
äldre, många med demens-
symptom, att bo kvar och 
slippa flytta till ett nytt bo-
ende, sannolikt utanför Täby 
kommun. 
 Allégården byggs om av 

ägaren IKANO. Det blir 
ett vård- och omsorgsboen-
de och ett trygghetsboende. 
Verksamheten kommer dri-
vas av Ambea. Det nya bo-
endet beräknas vara klart för 
inflyttning 2023-24.
– Vi liberaler är stolta över 

grad, rensa ramavtalet från 
angivna antal lägenheter och 
illustrationer från markäga-
re och byggherrar, förtydli-
ga att en äldre byggnad och 
en fin ek ska bevaras, vidga  
trafikanalysen och också titta 
närmare på hur en förskola 
och skolgård ska utformas.  
 
Liberalerna kommer noga följa  
frågan. Gör det du med.

– Vi liberaler vill bemöta 
människor på ett annat sätt, 
säger Hans Ahlgren, kommu-
nalråd (L) i Täby, där M och 
KD med stöd av SD har rös-
tat igenom ett tiggeriförbud. 
– Tanken att använda poli-
sens resurser för att jaga ut-
satta människor är fullstän-
digt främmande för oss. Att 
förbjuda tiggeri löser inte det 
grundläggande problemet 
och inte heller de bakomlig-
gande orsakerna till tiggeri.
 Liberalerna är självfallet 
medvetna om att det finns 
människor som kan uppleva 
att tiggandet kan kännas på-
trängande vid pantstationer 
eller vid andra ställen. I stället 
för förbud och polisinsatser 
föreslår Liberalerna att man 
tar kontakt med dem som 
tigger och informerar om de 
lagar och regler som redan nu 

gäller i Sverige, exempelvis 
kring nedskräpning, illegal 
bosättning och ofredande om 
det nu är detta man vill åt. 
Här kan socialtjänsten vara 
en bättre resurs än polisen. 
Socialtjänsten kan också för-
medla kontakter om de miss-
tänker att personer utsätts för 
kriminalitet.
 Beslutet att förbjuda pas-
sivt och aktivt tiggeri kommer 
att behandlas i kommunfull-
mäktige den 7 oktober. Där-
efter ska Länsstyrelsen pröva 
ärendet och se om förslaget 
kan godkännas.

L säger nej 
till tiggeri-
förbud
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Vi vill tacka Vårdstyrkan för 12 års gott arbete på Allegården.

– Det är fantastiskt att se vilket 
stort stöd som finns för Hong-
kong även här i Sverige, säger 
en av initiativtagarna, Örjan 
Winkvist (L) Täby,  om mani-
festationen på Mynttorget som 
samlade många människor. 
 Demokratidemonstratio-
nerna i Hongkong har oer-
hört stort folkligt stöd med 
miljontals människor som 
sluter upp. De kämpar mot 
en mycket stark maktapparat. 
 – Jag vet att det är mycket vär-
defullt för dem att se att deras 
kamp syns och har stöd i res-
ten av världen!

Manifestation till stöd för Hongkong, Mynttorget 9 september med talare 
från bl.a. fem riksdagspartier.

Liberalt initiativ

30 äldre kan 
bo kvar på 
Allégården

att ha kunnat påverka och 
driva denna utveckling till 
de äldres bästa,säger Susan 
El Hark vice 
ordförande i 
socialnämn-
den.  
 



Tidningen Täbyliberalen ges ut av partiföreningen Liberalerna i Täby. 
Ansvarig utgivare är Lars Lindberg. Tryckeri är Direktpress

BLI MEDLEM 
Swisha 50 kr till 123 148 12 41 

I meddelanderutan skriver du ”ny” följt av hela ditt per-
sonnummer och din e-postadress.  Om du är under 26 år 
är medlemskapet gratis, då swishar du bara 1 krona. 

taby@liberalerna.se 
076 643 96 23

Katariina  
Treville Täby Kyrkby

Skola, utbildning och bild-
ning är frågor som ligger mig 
mycket varmt om hjärtat och 
som jag arbetat med under 
större delen av mitt liv.
 Viljan att kunna påverka 
i frågor som jag brinner för 
gjorde att jag valde att enga-
gera mig i Liberalerna. Jag vill 
gärna bidra till att genomföra 
liberal skolpolitik och verka 
för en likvärdig och kompen-
satorisk kunskapsskola, där 
lärarna har förutsättningar 
att vara lärare och där elevens 
bakgrund inte avgör skolre-
sultaten. 
 Jag är liberal för att Libera-
lerna sätter skolan först!

Stefan  
Andersson Visinge

För mig är det viktigt att alla 
människor får möjlighet att 
utvecklas och de frågor som 
jag brinner extra för är fram-
förallt integration och nä-
ringslivsfrågor. 
 Jag har arbetat i över 20 år 
i svenskt näringsliv och jag ser 
varje dag vilket viktigt bidrag 
”nya” svenskar ger till indu-
strin. Skapar vi bättre möj-
lighet för dessa människor att 
komma in i samhället, hjälper 
vi inte bara enskilda individer 
att växa, utan vi bygger också 
ett starkare Sverige.

Att Nyamko Sabuni skulle 
engagera sig politiskt fanns 
inte på kartan. Uppvuxen i 
Kongo med en far som dik-
taturregimen satte i fängelse 
i omgångar var både Sverige 
och politik mycket långt bor-
ta. Idag har hon nära 20 år 
bakom sig som aktiv politi-
ker, partiledare i Liberalerna 
och är bosatt i Täby.

Varför Täby?
– Nära till naturen, goda 
kommunikationer och bra 
service avgjorde bostadsor-
ten. Dessutom fick vi trevliga 
grannar.
 Vad kan då vara naturli-

gare än att Liberalernas tre 
kommunalråd mötte en an-
nan Täbybo för att prata libe-
ral politik, framtid och Täby.
– Min pappa fick asyl i Sve-
rige 1981 när jag var tolv år. 
När jag blev äldre och medve-
ten om orättvisor i samhället, 
inte minst rasism, diskrimi-
nering och att några av mina 
vänner växte upp i hederskul-
tur, ville jag göra något åt det, 
säger Nyamko Sabuni om 
varför hon trots allt engage-
rade sig politiskt.

Varför politik?
Det hela startade med Afro-
svenskarnas riksförbund. 
– Syftet var att bekämpa dis-
kriminering och rasism. Som 
ordförande kom jag att bli 
offentlig och känd opinions-
bildare. När jag inte tyckte 
att det räckte med det för att 
påverka samhället sökte jag 
mig till Folkpartiet Liberaler-
na med förhoppning att göra 

större skillnad. 
 Och så har det fortsatt. 
Efter några år i näringslivet 
efter ministeruppdragen är 
hon tillbaka i den politiska 
hetluften.
– I näringslivet har jag lärt 
mig att handling väger tyng-
re än ord. Det är resultat som 
räknas. Det tror jag också att 
väljare förväntar sig mer av 
hos oss politiker.

Möjligheternas land
– Det är viktigt för mig att 
Sverige ska vara möjlighe-
ternas land för alla. Men för 
många är det inte det. Jag vill 
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Därför är jag liberal

Fyra Täbybor och Liberaler på samma bild.  
Partiledaren Nyamko Sabuni tillsammans med kommunalråden Hans Ahlgren, Robert Stopp och Camilla Ifvarssson.

Det är handling som räknas

HÖR AV DIG
Har du några tips och funderingar till oss i Täbypolitiken?  
Vill du veta vad som händer i Täbypolitiken? Hör av dig till oss!

Hans.Ahlgren@liberalerna.se
Camilla.Ifvarsson@liberalerna.se 
Robert.Stopp@libtaby.se 

att alla ska ges förutsättning-
ar att utveckla sin fulla poten-
tial. Ingen ska begränsas av 
våld och förtryck. 
– Därför är det avgörande att 
återupprätta rättsstaten så att 
kriminella med våldskapital 
trycks tillbaka. Välfärden 
som skola och vård måste 
fungera bättre. 
 Vi behöver en human och 
ansvarsfull migrations- och 
integrationspolitik. Sverige 
bedriver en alldeles för dålig 
klimatpolitik som inte drar 
nytta av all innovationskraft 
som finns i samhället. 

Anmäl dig till  
Hans Ahlgrens  
nyhetsbrev.


