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KD jobbar för ett
Täby som är tryggt & snyggt
Håller du med om att vi behöver ett Sverige som präglas av goda
värderingar? Att alla människor ska ha rätt att bestämma över sina
egna liv, men att det med friheten även följer ett ansvar? Då delar
du säkert samma grundvärderingar som vi har.
Politikens uppgift är att skapa goda förutsättningar för människor
att leva ett gott liv. Du ska som medborgare kunna känna dig trygg.
Trygg att både rättsväsende, vård skola och omsorg fungerar. Vi
måste stärka polisen, förbättra vården och ha en skola där ingen
hålls tillbaka och ingen lämnas efter. Det är därför vi vill ha en
ny regering. En Alliansregering! Många politiska partier lovar
mycket och gärna allt till alla. Vi kristdemokrater kan inte göra
det, men vi håller det vi lovar.
Kristdemokraterna Täbys viktigaste valfrågor
•

Täby ska bara växa om trafiken klarar det, varje ny
utbyggnadsfas i täby ska bara startas om trafiken tillåter

•

Mindre barngrupper i förskolan och fler vuxna i skolan

•

Förstatliga sjukhusvården och låt kommunerna ta över ansvaret
för primärvården

•

Kommunala poliser, ordningsvakter och kameraövervakning för
ökad trygghet

•

Fler bostäder för äldre och kortare handläggningstid för
biståndsbedömning

•

Avskaffa arbetsförmedlingen – inför integrationsplikt

Det gäller att vi som kommun har en trygg och stabil ekonomi, att
våra medborgare känner trygghet på gator och torg. Vi är stolta att
vi har några av Sveriges bästa skolor där våra barn får möjligheten
att skapa goda förutsättningar för resten av sina liv. Vi är och ska
fortsättningsvis vara en trygg kommun där man får leka, lära, växa
upp, arbeta och åldras.
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Här i Täby ska varje medborgare kunna ”leva livet, hela livet” i en
trygg och snygg kommun.
Låt innovation och lärande fortsatt vara ett signum för Täby, där
entreprenörskap och driv för utveckling är naturligt i högre
utsträckning än i övriga Sverige.
Vi kristdemokrater jobbar hårt för att vår vision ska ge avtryck och
genomföras, vi är på god väg men vi behöver ditt förtroende och din
röst för att få fler mandat att ge avtryck i politiken här i Täby.
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Trygghet i Täby
Kristdemokraterna föreslår tre punkter för ett tryggare Täby

•

Fler synliga poliser och ordningsvakter ute i våra närområden –
kommunal polis

•

Utökad kameraövervakning och bättre belysning vid otrygga
platser i kommunen

•

Digitala trygghetsvandringar

Täby kommun ska vara en trygg kommun. Det kräver att vi gemensamt
skapar ett samhälle där Täby både ska kännas och upplevas som en
trygg kommun. Vi vill öka tryggheten och därför behöver kommunen
genomföra en rad olika trygghetsåtgärder som inte redan är gjorda.
Det gäller t.ex. att kameraövervaka otrygga områden i högre
utsträckning så att det blir enklare att sätta dit brottslingar. Vi
vill även stärka upp med patrullerande ordningsvakter på otrygga
platser samt förbättra belysningen vid promenadstråk. Vi vill
genomföra en digital trygghetsvandring där du som medborgare får
vara med och identifiera de områden i kommunen som kan uppfattas som
otrygga. Tillsammans gör vi vår kommun tryggare.
En förutsättning för ett tryggt samhälle är att vi alla som lever i
det känner tillhörighet och meningsfullhet. Till Sverige och Täby
har en grupp människor kommit som invandrare och fått
uppehållstillstånd de senaste åren. Dessa människor ska självklart
så fort som möjligt bli en del av vår samhällsgemenskap men också ta
ansvar för och bidra till vårt gemensamma samhälle.
Kristdemokraterna i Täby anser att kommunen ska ställa upp med rätt
och bra resurser i form av utbildning men även ställa tydliga krav
på individens egna ansvar att etablera sig och komma i
egenförsörjning. Det handlar både om respekt för människan och för
ett fungerande och tryggt samhälle.
Trygghet ska vara att du som medborgare i Täby vet att dina barn får
den bästa barnomsorgen, att skolgången är av bästa kvalitet och att
din mamma, farmor eller morfar har en bra äldreomsorg, en trygg
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hemtjänst man kan lita på och där du vågar gå ut om kvällen utan att
känna dig otrygg. Du ska alltid omge dig av en snygg närmiljö och få
ett snyggt bemötande när du har med kommunen att göra. Så är det
inte överallt och alltid i vår kommun idag. Våra barn och äldre
måste få kosta och vi vill inte göra avkall på kvalitet, samtidigt
är vi skyldiga att vara tydliga med vart våra skattebetalares pengar
går till. Våra barn är vår framtid och vi vill skapa de bästa
förutsättningar för dem i förskola och skola.
Därför vill vi kristdemokrater att samtliga verksamheter (både
förskola och skola) ser över hur de arbetar mot mobbing. Kan vi
motverka och förebygga arbetet mot mobbing så minskar känslan av
otrygghet för våra barn och unga. Den psykiska hälsan är viktig för
att elever ska kunna fokusera på skolarbete och lärande därför vill
vi att det ska finnas ett tillgängligt elevhälsoteam samt en
skolvärd/skolvärdinna på samtliga skolor alla skoldagar i veckan.
Som en del i trygghetsarbetet vill vi utveckla Täby kommuns
trygghetsvandringar som genomförs tillsammans med trygg-i-täby
kansliet, polis och medborgare vilket är en metod för att skapa en
bättre och tryggare närmiljö för medborgarna.

Vi vill ta detta ett

steg längre och införa digitala trygghetsvandringar som ett
komplement till den fysiska trygghetsvandringen. Det kan vara svårt
att samla alla som bor i ett område vid just ett specifikt
tillfälle, då är det bra att kunna lämna synpunkter digitalt, vilket
ökar tillgängligheten för att kunna vara med och påverka närmiljön
till det bättre i områden där man vistas och har en relation till.

Samhällsbyggnad och kommunal service
Kristdemokraternas fyra viktigaste punkter för ansvarsfull
samhällsbyggnad och trafik i Täby

•

Säkerställ trafiksituationen inför varje ny utbyggnadsfas i
Täby

•

De nya bostadsområden som planeras ska ha väl tilltagna
skolgårdar
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•

Digitalisera bygglovshanteringen – för snabbare hantering

•

Utveckla Tibble/ÅVA-triangeln till en digital och smart
stadsdel med ett Science park

Täby kommun befinner sig nu i ett nytt skede då det finns
långtgående planer på en mycket
omfattande utbyggnad av flera nya områden med bostäder samt handel,
kontors- och arbetslokaler. Utbyggnaden av dessa nya bostadsområden
har redan påbörjats i Arninge-Ullnaområdet och i Roslags Näsby samt
strax färdigställt i Täby Centrum. Vi kristdemokrater tycker det är
viktigt att utbyggnaden av de nya områdena sker på sådant sätt att
miljöpåverkan minimeras samt att vi bygger hållbart både
resursmässigt och hållbart över tid. Det är också viktigt att i
anslutning till bostadsområden skapa bostadsnära park- och
grönområden för rekreation och friluftsliv. Vi tror att det är av
stor vikt att utveckla och tillgängliggöra våra grönytor så att
Täbybor kan nyttja men inte överutnyttja våra gemensamma gröna
resurser.
Täby växer och gör det mer än någonsin, historiskt sett. Täby växer
för att kommunen är en del av den växande Stockholmsregionen. Det är
i vår region människor får arbete och det är vår region som även
behöver fler bostäder för att kunna tillgodose och tillgodogöra allt
det vi människor behöver, vi lever i Sveriges enda tillväxtmotor –
Stockholmsregionen. Men för kristdemokraterna i Täby är det även
viktigt att värna dagens Täbybor och vi anser därför att fortsatt
utbyggnad måste villkoras med fungerande trafiklösningar.
Vår främsta uppgift som kommun är att se till att välfärdslöftet
upprätthålls. Vi kristdemokrater anser att vi måste ta vårt ansvar
att växa. Men vi ska växa på ett hållbart och tolerant sätt. Vi
anser att Täby ska växa med ”tre ben” där alla tre ben är lika
viktiga när vi bygger stad. Vi vill inte ha ”sovstad” där det enbart
finns bostäder och där människor inte jobbar. Vi vill inte enbart ha
arbetsplatser där det finns enorm kunskap, dagtid. Men om kvällar
och nätter är det inte alltid en trygg plats att vara på. Vi vill
att Täby ska vara en plats där du ska känna trygghet i att det finns
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blandstad där bostäder, företag, arbetsplatser och en tillgänglig
fritid finns. Därför ska Täby byggas ut med dessa tre ben som grund.
•

Bostäder

•

Näringsliv

•

Rekreation/fritid

Den kraftiga befolkningstillväxten som utbyggnaden av Täby innebär,
ställer alldeles särskilda krav på en förnuftig lokalförsörjning för
förskola, grundskola och gymnasieskola och det ställer krav på en
sund försörjning av vård- och omsorgsboenden samt LSS-bostäder.
Sedan länge har forskning pekat på fördelarna med utevistelse för
barn, som möjligheten till bättre hälsa, till minskade stressnivåer
och till bättre koncentration, ex driver vi kristdemokrater frågan
om mer idrott i skolan för bättre matematikresultat, vilket
forskning visar. Vi kristdemokrater tycker att de nya bostadsområden
som planeras ska ha väl tilltagna skolgårdar och är beredda att
verka för detta i planerna. Vi anser att det måste vara trygghet och
säkerhet som alltid ska prioriteras samt det pedagogiska innehållet
som gör att kvalitet kan upprätthållas. Detta för våra barn - vår
framtid, att de får tillbringa tid i trygga miljöer där man får
tillåtelse och goda förutsättningar för att lära.
Science park – Täby ska utvecklas med innovativa företag
Täby står inför en snabb tillväxt med tusentals nya bostäder och
arbetsplatser och vi har idag ett starkt strategiskt läge i regionen
med direktförbindelser via Roslagsbanan till KTH och Stockholms
universitet. Sverigeförhandlingen har resulterat i en förlängning av
Roslagsbanan till Stockholm city via Odenplan. Dessutom arbetar vi
kristdemokrater för att bygga ut Roslagsbanan till Arlanda samt en
tvärförbindelse från Täby till Kista. Det gör att det ur ett
näringslivsperspektiv finns mycket goda förutsättningar för kommunen
att ligga i framkant och vara en geografiskt strategisk plats för
innovativa företag att etablera sig på och därmed skapa goda
förutsättningar för ett framtida företagskluster. I Täby finns många
entreprenörer och vi ser att detta är något som kännetecknar Täby.
Vi vill skapa förutsättning för en etablering av en Science Park i
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Täby-triangeln där utbildning, forskning och näringsliv kan
samverka. Där det finns plats för campus och forskarbostäder. Under
året anordnas en arkitekttävling för området. Vi vill att innehållet
ska fokusera på entreprenörskap och innovation. Vi tror att Täby
behöver arbetsplatser i mycket större utsträckning än idag som
motsvarar vår befolknings kunskaper, Täby har Sveriges femte bäst
utbildade befolkning. Vi kristdemokrater vill ta vara på detta
samtidigt som vi vill skapa möjligheten för en högre livskvalitet
och smidigare livspussel där fler Täbybor både kan bo och arbeta i
Täby. Låt även denna stadsdel bli en stadsdel där smarta och
digitala lösningar prövas för framtidens stadsutveckling.
Effektivare kommunal service med smarta digitala lösningar
Kristdemokraterna i Täby vill utveckla digitaliseringsarbetet och
bli en mer effektiv, smart och hållbar kommun genom att se
digitaliseringens möjligheter i kommunens verksamhet och service.
Handläggningen av bygglovsärenden behöver bli effektivare i Täby. Vi
kristdemokrater anser att privatpersoner och företag ska få sina
bygglovsärenden hanterad snabbt och med en god servicenivå. Vi vill
därför att bygglovsprocessen ska digitaliseras.
I Täby ska det vara enkelt att driva företag, svårare än så behöver
vi inte veckla in det. Genom att utveckla en digital infrastruktur i
Täby, tillgänglig för medborgare, företagare och besökare vill vi
utveckla vår kommuns möjligheter att ge digital service. Vi ser
gärna att den utvecklingen sker i samarbete med näringslivet. Vi
vill ta fram verksamhetsövergripande digitala lösningar utifrån ett
företagarperspektiv. På så sätt bidrar vi till ett bättre
företagsklimat. Det ska vara enkelt att driva företag i Täby. Det är
en viktig förutsättning för att ligga i framkant med en hög
kvalitet och effektivisera för såväl de offentliga som de privata
verksamheterna.

Trafik
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Kristdemokraterna föreslår fem punkter för en bättre
trafikförsörjning i Täby

•

Täby ska bara växa om trafiken klarar det, varje ny
utbyggnadsfas i Täby ska bara startas om trafiken tillåter

•

Försäkra trafikförsörjningens hållbarhet före varje start av
nytt utvecklingsprojekt.

•

Öppna upp fler vägar till/från Täby Centrum.

•

Planera för tvärförbindelse västerut från Roslags Näsby till
Kista

•

Arbeta för en Arlandaförhandling - Roslagsbanan förlängs till
Arlanda

Trafiksituationen är en av Täbys och hela Stockholmsregionens stora
utmaningar idag och i framtiden. I Täby har kapaciteten i
kollektivtrafiken förbättrats när Roslagsbanan har rustats upp med
dubbelspår på två av tre linjer. Men det räcker inte. Täbytrafiken
lider av många flaskhalsar inte minst i rusningstrafik och runt Täby
Centrum på helger. Kristdemokraterna anser att vi behöver ha en
trafikplanering där både bil-, kollektiv- samt cykel- och gångtrafik
ges utrymme och fungerar. Detta är viktigt inte minst då Täby växer
– Trafik och tillväxt måste gå hand i hand.
Många Täbybor är beroende av bilen för att få vardagen och
familjelivet att fungera och det är därför viktigt att kommunen
aktivt arbetar för och vidtar åtgärder för att bil- och busstrafiken
ska fungera både på kort sikt och i ett växande Täby.
Kristdemokraterna i Täby anser därför att kontinuerliga
trafikanalyser och åtgärder för trafikflöden som fungerar ska vara
på plats innan varje utbyggnadsfas startas. Flödena i bil- och
busstrafiken och kapaciteten i kollektivtrafiken måste fungera om
täby ska fortsätta växa. Kristdemokraterna vill därför villkora
påbörjandet av varje ny utbyggnadsfas med godtagbara
trafiklösningar. Miljöpåverkan ska minimeras i samband med ny- och
ombyggnad av trafikanläggningar (klimat, buller, luftföroreningar
etc.). Om en fungerande trafik inte kan säkerställas måste
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utbyggnadens omfattning, utformning eller tidplan anpassas så att
tillväxten går i takt med trafikkapaciteten.
För att avlasta biltrafiken och öka kollektivtrafikkapaciteten
framåt verkar vi för en västlig förbindelse från Roslags Näsby till
Kista. På kort sikt vill kristdemokraterna att vi i kommunen
inventerar och vidtar åtgärder som förbättrar trafikflöden för biloch busstrafik i hela kommunen.

Arbetsmarknad och integration
Kristdemokraternas fyra viktigaste punkter för tydliga krav i
integrationen av nyanlända och förbättrad arbetsmarknad

•

Integrationsplikt för att få försörjningsstöd

•

Obligatorisk introduktionsutbildning i språk och
samhällskunskap för nyanlända

•

Avskaffa arbetsförmedlingen – lägg över myndighetsansvaret på
kommunen

•

Företagslotsar med fokus på kompetensförsörjning

Det privata näringslivet och entreprenörskapet är grunden för
Sveriges välfärd.
Nya jobb kan inte kommenderas fram av politiker. De skapas när
enskilda människor
finner det mödan värt att starta eller utveckla ett företag,
förverkliga en idé och satsa sitt
sparkapital. Politiken ska främja ett näringsliv som kan skapa fler
arbetstillfällen. En förutsättning för ett gott företagsklimat
är att företag har råd och möjlighet att anställa. Fyra av fem nya
jobb skapas av de små företagen. Höga skatter på jobb slår hårt inte
minst mot unga som söker sitt allra första jobb och mot de som står
långt ifrån arbetsmarknaden.
I Täby har vi kristdemokrater varit den drivande kraften i att se
till att sätta näringsliv
och arbetsmarknadsfrågorna högre upp på dagordningen. Alliansen i

10

Täby tillsatte efter
valet 2014 ett nytt utskott till kommunstyrelsen som enbart
fokuserar på dessa frågor,
arbetsmarknad och näringsliv. Kristdemokraterna har även haft dessa
frågor som sitt
ansvarsområde under mandatperioden. Detta har resulterat i att det
nu finns ett projekt där vi ser till att våra nya svenskar som fått
uppehållstillstånd och som befinner sig i Täby kan få möjlighet att
få en praktikplats eller ett arbete. En av de viktigaste frågorna
för framtiden är att vi måste se till att människor kommer i
egenförsörjning. Idag klarar arbetsförmedlingen av att förmedla 1 av
10 jobb. Vi tycker inte det är tillräckligt. Därför har täby kommun
satt igång detta projekt, där coacher matchar in personer som står
till arbetsmarknadens förfogande och lotsar dem in i arbetslivet,
man validerar tidigare utbildning och erfarenheter, man har god
kontakt med näringslivet och man ser vilka behov näringslivet har.
Detta är en nyckel till hur vi tillsammans behöver se till att
lyckas med integration på riktigt. Vi behöver förstärka detta arbete
eftersom tillgången till riktiga jobb eller utbildning kommer få
konsekvenser för framtiden vad gäller utanförskap och tillväxt i
våra företag.
Vi vill komplettera näringslivskontoret i täby med en lotsfunktion.
Det är en service som gör det enklare att snabbt hitta rätt bland
lagar och regler. Det ska vara enkelt för dig som företagare att
verka i Täby. Genom att vända sig till en lotsfunktion ska du snabbt
få en överblick över de tillstånd du behöver för just din
verksamhet. Företagslotsens service kan leda till kortare
handledningstider och att minimera dina myndighetskontakter. Jobb
kommer inte av sig själv och om vi som kommun ger förutsättningar
för att våra företag får snabb och lösningsorienterad hjälp i tidigt
skede kan förutsättningarna för våra företag ge positiv effekt.
Utskottet för arbetsmarknad och näringsliv tar årligen fram ett
näringslivsprogram för att
se till företagens bästa. Prioriterade områden för 2018 är kommunens
service
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och bemötande till företagare samt digitala lösningar för
underlättande av att driva företag.
Täbys företagsklimat är gott men det kan alltid bli bättre – utan
företag finns ingen välfärd!
Integrationsplikt kopplat till försörjningsstöd
Integrationsfrågan är en av de allra största utmaningarna för Täby
under de kommande åren. En förutsättning för ett tryggt samhälle är
att vi alla som lever i det känner tillhörighet och meningsfullhet.
Till Sverige och Täby har en grupp människor kommit som invandrare
och fått uppehållstillstånd de senaste åren. Dessa människor ska
självklart så fort som möjligt bli en del av vår samhällsgemenskap
men också ta ansvar för och bidra till vårt gemensamma samhälle.
Kristdemokraterna i Täby anser att kommunen ska ställa upp med rätt
och bra resurser i form av utbildning men även ställa tydliga krav
på individens eget ansvar att etablera sig och komma i
egenförsörjning. Det handlar både om respekt för människan och för
ett fungerande och tryggt samhälle.
Vi kristdemokrater vill införa en integrationsplikt i Täby. Denna
kopplas till den individuella etableringsplanen med krav på närvaro,
aktivt deltagande och progression i SFI, arbetsmarknadsinsatser och
samhällsorientering. Frångås planen för den enskilde uteblir rätten
till försörjningsstöd (bidrag) och andra förmåner.
Vi vill bryta isolering och utanförskap och koppla rätten till olika
förmåner till skyldigheter att göra insatser för att integreras. Vi
tror att ökad tydlighet kommer vara ett värdefullt redskap för den
enskilde vad som förväntas för att bli en del av
samhällsgemenskapen, fokus ligger framförallt på språkinlärning och
samhällsorientering med värderingsfokus. Den som vill ta del av vår
välfärd ska omgående delta i undervisning i svenska språket samt
undervisning om hur vårt samhälle är uppbyggt både vad gäller lag
och ordning samt den värdegrund vi har i vårt samhälle. Dessutom
föreslår vi att de som studerar SFI ska kombinera det med praktik
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för att få arbetslivserfarenhet redan under studietiden för att
förbättra sin anställningsbarhet.
Kristdemokraterna i Täby menar att lyckad integration av invandrare
utgår ifrån individens eget ansvar och drivkraft tillsammans med
rätt och effektivt stöd från samhället. Passivitet och utanförskap
är varken värdigt ur ett medmänskligt perspektiv eller
samhällsekonomiskt hållbart. Vi kristdemokrater anser att tydlighet
i skyldigheter och rättigheter är en grundförutsättning för lyckad
integration.

Förskola och grundskola
Vi Kristdemokraterna föreslår fyra punkter för att vi nöjer oss
aldrig med mindre än en exceptionell skola i Täby!
•

Höj barnomsorgspengen för att minska storleken på barngrupper i
förskolan

•

Fler vuxna i skolan – Trygghet, ordning och reda ska
prioriteras i Täbys skolor

•

Elevhälsoteam ska finnas tillgängligt dagligen på varje skola

•

Värna valfriheten och stärk kvalitetsuppföljningen av förskola
och skola

En välfungerande förskola och skola med hög kvalité bygger
tillsammans med familjen grunden för våra barns fortsatta liv. Det
är ett stort ansvar som föräldrar lämnar över till skolan och som
föräldrar är det givetvis viktigt att känna sig trygg i att våra
barn får en exceptionell omsorg, utveckling och utbildning i skolan.
För oss kristdemokrater är det centralt att såväl barn som personal
har en trygg miljö i skolan. Tryggheten är grundläggande både för
våra barns utveckling där alla barn blir sedda och är grundläggande
för att en god undervisning ska kunna bedrivas.
Läraren har en central roll i skolan och lärandet. Det är därför
viktigt att Täbys skolor har en god arbetsmiljö både för att ge våra
lärare goda förutsättningar men även för att kunna attrahera lärare
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till våra skolor i tider av lärarbrist. För att skapa en god
arbetsmiljö, ökad trygghet och ordning och reda i Täbys skolor vill
kristdemokraterna satsa på fler vuxna i skolan. Genom att förstärka
med yrkeskategorier som elevvård, skolvärdar och lärarassistenter
ökar vi tryggheten för våra elever och förbättrar arbetsmiljön och
förutsättningarna för våra lärare.
De tidiga åren i ett barns liv är viktiga. Kristdemokraterna värnar
därför varje familjs frihet att själva styra över hur man planerar
sin föräldraledighet och säger nej till kvotering av föräldrapengen.
När vi som föräldrar så småningom lämnar våra barn till förskolan är
det viktigt att förskolan är en trygg, varm och väl fungerande.
Storleken på barngrupperna och personaltätheten i förskolan är
viktig för att ge barnen en trygg miljö men också för att
pedagogerna ska ha en god arbetsmiljö. Kristdemokraterna vill därför
höja barnomsorgspengen för att möjliggöra mindre barngrupper och en
högre personaltäthet.
Vi är vana vid att kunna välja skola och förskola för våra barn.
Valfriheten har gett oss skolor och förskolor med olika profiler och
inriktningar men också möjligheten att välja bort en skola vi inte
är nöjda med. Med ett utbud av både skolor och förskolor i både
privat och kommunal regi får vi ett varierat och dynamiskt utbud att
välja ur. Kristdemokraterna anser att denna frihet är viktig och att
vi i Täby därför ska ha både kommunala och privata alternativ. För
att denna valfrihet ska vara möjlig krävs friskolor, därför är vi
kristdemokrater mot ett vinstförbud och för en valfrihet. Men lika
viktigt som valfriheten är det viktigt att ställa tydliga
kvalitetskrav och följa upp dess hos såväl kommunala som privata
verksamheter. Kristdemokraterna vill stärka kommunens arbete med
detta i Täby för att säkerställa att vi har välfungerande och trygga
skolor och förskolor nu och i framtiden.

Vård och omsorg
Kristdemokraterna föreslår tre punkter för att alla skall ha en
trygg ålderdom
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•

Fler bostäder för äldre

•

Inför hemtagningsteam för en bättre övergång mellan sjukvård
och hemmet

•

Arbeta för en kortare handlingstid för biståndsbedömning

Äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Var och
en ska ses som en person med ett eget och unikt värde och kunna
åldras i trygghet med bibehållet oberoende, bemötas med respekt och
ha tillgång till god vård och omsorg. Det finns ingen åldersgräns
som upphäver rätten att bestämma över sin vardag. Varje person har
egna kunskaper och erfarenheter. Det egna valet, självständighet,
inflytande över de insatser som ges, ett värdigt bemötande, ett
tryggt boende och nära till läkarkontakter ska tillgodoses inom
äldreomsorgen.
Sveriges äldre ska kunna känna trygghet och säkerhet i kontakten med
det offentligas insatser. Sjuka och sköra personer har av naturliga
skäl ett särskilt stort behov av en individanpassad, samordnad
kontinuerlig vård och omsorg. Det ställer stora krav på helhetssyn,
kontinuitet och samverkan över professions- och
organisationsgränser. En sammanhållen äldrepolitik handlar om mer än
vård och omsorg. Det friska åldrandet, de äldre som en resurs att ta
till vara och ett väl fungerande samspel mellan generationerna är
viktiga beståndsdelar i en politik som framhäver alla människors
lika och unika värde. Vi vill bidra till ett samhälle som
överbryggar generationsklyftorna och där varje människas unika
livserfarenhet blir en tillgång.
För oss kristdemokrater är det viktigt att äldre ska bo bra på äldre
dagar och kunna välja mellan äldreboende, trygghetsboende och
serviceboende utefter de behov man har. Det ska kunna finnas
flexibilitet i avlastningsboende utifrån en individuell bedömning.
I Täby behövs serviceboenden, vilket vi idag inte har i kommunen.
Dessa ska planeras i centrala lägen i takt med att utbyggnad av Täby
sker. Vi behöver se till att skapa förutsättningar för att kunna
leva hela livet, i livets alla olika skeenden i Täby. Det innebär,
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trygghetsboenden, serviceboenden, villor och lägenheter, det ska
finnas bostadsrätter blandat med hyresrätter för att få till den
bästa blandstaden.
Hemtagningsteam
Genom att anställa fler som kan arbeta med kringuppgifter som är en
nödvändig och viktig del av vården och omsorgen kan vi frigöra mer
tid för omvårdnad av varje enskild person.
För den som bedöms vara redo att skrivas ut från sjukhuset så är
mottagandet i den egna bostaden många gånger inte förberett på det
sätt det behöver vara.
Kristdemokraterna i Täby vill underlätta hemgången från sjukhuset
till det egna boendet genom att det införs så kallade
hemtagningsteam. Trots att det är väl känt att många äldre har flera
sjukdomar samtidigt och behöver väl samordnade insatser från
äldreomsorgen och sjukvården uppstår återkommande brister. I
förlängningen leder det till ökat behov av sjukhusvård och mer
omfattande omvårdnadsinsatser.
Vårt förslag innebär att personal finns från att hemgången planeras,
vid behov följer med i transporten hem, hjälper till vid ankomsten
till bostaden, kollar att det finns mat, ordnar med läkemedel för de
första dagarna och kanske gör en första anpassning av boendet.
Hemtagningsteamet har också en nyckelroll för att den rehabilitering
som behöver startas snabbt och intensivt kommer igång.
Äldre ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället
och över sin vardag, kunna åldras i trygghet och med bibehållet
oberoende, bemötas med respekt och ha tillgång till god vård och
omsorg.
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Rekreation – kultur och fritid
Kristdemokraterna föreslår tre punkter för höjd livskvalitet genom
kultur och fritid
•

Sänk egenavgifterna och kommunens kostnader (förluster) för den
kommunala musikskolan genom att lägga ner egenregi och låt våra
fristående aktörer ta hand om musikundervisningen

•

Ullnabackens friluftsområde ska i närtid utvecklas till ett
rekreationsområde året runt med bland annat en skidbacke
vintertid.

•

Kommunens idrottsanläggningar och badplatser ska vara väl
underhållna för att attrahera alla åldersgrupper till ett brett
utbud av idrotter.

Ett rikt och varierat kultur- och fritidsutbud har stor betydelse
för att skapa attraktivitet för en kommun eller region. Kulturen och
övrig fritidsverksamhet har en stor betydelse i vårt mångkulturella
samhälle för att vara en enande kraft över etniska och religiösa
gränser. Därför är det politikens uppgift att skapa goda
förutsättningar för kulturen att blomstra. Kulturen bidrar till att
skapa förståelse och respekt oavsett livsåskådning.
Sverige har ett stort och varierande föreningsliv. Det offentliga
ska inte primärt utföra verksamheten, politiken ska däremot i
samverkan med föreningar och organisationer, skapa förutsättningar
för att medborgarna ska erbjudas ett rikt och varierande kultur- och
fritidsliv. Det civila samhället har stor betydelse för utvecklingen
av kultur- och fritidsutbudet.
Täby kommuns kultur- och fritidspolitik ska kännetecknas av mångfald
och tillgänglighet för alla. Oavsett ålder, kön, etniskt ursprung,
livsåskådning eller funktionshinder ska invånarna ha stor frihet i
att ta del av och även utöva kultur- och fritidsaktiviteter.
Särskilt viktigt är detta för barn, unga och invandrare.
Vi kristdemokrater anser att en av kommunens huvuduppgifter inom
detta område är att tillse att det finns en god tillgång till
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friluftsområden och idrottsanläggningar i Täby. Vi vill därför
arbeta för en skyndsam process för att etablera Ullnabacken
friluftsområde med bland annat skidbacke. Dessutom vill vi att
kommunen prioriterar underhållet på kommunens befintliga badplatser
och idrottsanläggningar.
I Täby bedrivs den kommunala musikskolan både i egenregi och av
fristående aktörer. Den kommunala driften har länge dragits med
stora kostnader och förluster. För kristdemokraterna är det viktigt
att alla barn i kommunen erbjuds ett väl tillgängligt basutbud av
musikundervisning. Men det är lika viktigt att vi är rädd om våra
gemensamma skattepengar. Därför anser vi att den kommunala
musikskolan fullt ut ska bedrivas av fristående aktörer och att den
kommunala egenregin avvecklas. Det är inte försvarbart att en kommun
ska tillhandahålla lärare i instrumentundervisning för något som
inte efterfrågas. Här behöver vi göra en regional översyn
tillsammans för att kunna täcka det behovet. Men att varje enskild
kommun ska tillhandahålla allt i kommunens egen regi trots att ingen
efterfrågan finns ser vi inte är något som ska prioriteras i vår
kommun. Detta möjliggör istället att vi fortsatt kan erbjuda alla
barn musikundervisning men att vi både sparar pengar och kan sänka
egenavgiften.

Sammanfattning
Kristdemokraterna i Täbys 26 punkter för ett tryggt och snyggt Täby

•

Täby ska bara växa om trafiken klarar det, varje ny
utbyggnadsfas i täby ska bara startas om trafiken tillåter

•

Förstatliga sjukhusvården och låt kommunerna ta över ansvaret
för primärvården

•

Fler synliga poliser och ordningsvakter ute i våra närområden –
kommunal polis

•

Utökad kameraövervakning och bättre belysning vid otrygga
platser i kommunen
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•

Digitala trygghetsvandringar

•

De nya bostadsområden som planeras ska ha väl tilltagna
skolgårdar

•

Digitalisera bygglovshanteringen – för snabbare hantering

•

Utveckla Tibble/ÅVA-triangeln till en digital och smart
stadsdel med ett Science park

•

Försäkra trafikförsörjningens hållbarhet före varje start av
nytt utvecklingsprojekt.

•

Öppna upp fler vägar till/från Täby Centrum.

•

Planera för tvärförbindelse västerut från Roslags Näsby till
Kista

•

Arbeta för en Arlandaförhandling - Roslagsbanan förlängs till
Arlanda

•

Integrationsplikt för att få försörjningsstöd

•

Obligatorisk introduktionsutbildning i språk och
samhällskunskap för nyanlända

•

Avskaffa arbetsförmedlingen – lägg över myndighetsansvaret på
kommunen

•

Företagslotsar med fokus på kompetensförsörjning

•

Höj barnomsorgspengen för att minska storleken på barngrupper i
förskolan

•

Fler vuxna i skolan – Trygghet, ordning och reda ska
prioriteras i Täbys skolor

•

Elevhälsoteam ska finnas tillgängligt dagligen på varje skola

•

Värna valfriheten och stärk kvalitetsuppföljningen av förskola
och skola

•

Fler bostäder för äldre

•

Inför hemtagningsteam för en bättre övergång mellan sjukvård
och hemmet

•

Arbeta för en kortare handlingstid för biståndsbedömning

•

Sänk egenavgifterna och kommunens kostnader (förluster) för den
kommunala musikskolan genom att lägga ner egenregi och låt våra
fristående aktörer ta hand om musikundervisningen
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•

Ullnabackens friluftsområde ska i närtid utvecklas till ett
rekreationsområde året runt med bland annat en skidbacke
vintertid.

•

Kommunens idrottsanläggningar och badplatser ska vara väl
underhållna för att attrahera alla åldersgrupper till ett brett
utbud av idrotter.

Vi vill byta regering, vill du?
www.kristdemokraterna.se/blimedlem
wp.kristdemokraterna.se/taby
facebook.com/kristdemokraternataby
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