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Inledning- Vi kan inte vänta! 
 
Vi är i ett klimatnödläge vilket IPCC bekräftar i sin senaste delrapport som fokuserar på 
åtgärder för att minska utsläppen. Rapporten visar med tydlighet att verktygen finns 
och kan fungera, men att den politiska viljan saknas. Vårt beroende av fossila bränslen 
måste brytas och utsläppen av CO2 kraftigt minskas. Täby kommun kan gå före genom 
att genomgående ställa om till förnybar energi samt energieffektivisera kommunens 
alla lokaler. Konsumtionen behöver minska och användningen av delningstjänster öka i 
allt från kläder till prylar, som också ska kunna repareras för att räcka längre. Vi behöver 
gynna en ökad delningsekonomi som ger möjlighet att dela mer men köpa mindre.
Cirkulär ekonomi måste vara ledordet i kommunens alla upphandlingar. Kommunen 
måste också tydligt redovisa sina utsläpp gällande allt från transporter till inköp, såväl 
de som genereras i Sverige som i andra länder. Täby kommun behöver även införa en 
beprövad och vetenskapligt baserad koldioxidbudget, samt anpassa inköp av produkter 
och tjänster utifrån den budgeten. Täby kan och måste omgående ställa om till att bli 
en kommun som är mer 
resurseffektiv gällande 
sin användning av 
energi.

Klimat och energi hör 
ihop och vi måste agera 
nu. Vi kan. Om vi vill.
 
 



3

Klimatneutrala i Täby 2030 

Det talas mycket om att Täby ska vara en hållbar kommun såväl ekonomiskt som 
socialt och ur ett miljöperspektiv. De nuvarande målen inom kommunen är dock 
alldeles för lågt satta när det gäller miljö och klimat. 
Detta vill Miljöpartiet ändra på. Vi vill att hållbarhetsperspektiven fullt ut ska genomsyra 
alla de verksamheter och tjänster som kommunen tillhandahåller och ansvarar för. 
Miljöpartiet vill säkerställa att den yttre miljön beaktas i de beslut som tas och de inköp 
som kommunen gör, så att Täby kommun kan vara en attraktiv kommun att leva, bo och 
verka i för framtida generationer. Vi kan inte vänta på att någon annan ska göra detta 
åt oss, utan vi behöver ta ansvar för vår konsumtion och vårt sätt att leva idag, så att 
framtida generationer inte behöver drabbas av en klimatskuld som vi har skapat.

I vår vardag är vi omgivna av kemikalier. Naturvårdsverket uppger att 
världsproduktionen av olika kemikalier på 50 år har ökat från mindre än 10 miljoner till 
över 400 miljoner ton per år.
Ungefär 30000 kemiska ämnen är vanliga och används av samhället varje dag. Många 
kemikalier är direkt skadliga, andra har okända effekter på hälsa och miljö. 
Miljöpartiet vill att Täby ställer om nu!

 ● Införa en koldioxidbudget som ett konkret styrmedel för att minska och visualisera 
hur mycket vi måste minska utsläppen i Täby för att klara Parisavtalet. Dessutom 
vill vi att den tydligt ska integreras i den ordinarie mål- och budgetprocessen.

 ● Uppdatera samtliga kommunens mål och styrdokument så att de förhåller 
sig till den utvecklade koldioxidbudgeten, statens målsättningar, samt 
kommunens åtaganden enligt Parisavtalet och Agenda 2030.

 ● Förbättra kollektivtrafik och tvärförbindelser, t.ex. genom 
utbyggd tunnelbana till Täby C och vidare till Arninge.

 ● Stimulera ökat resande med kollektivtrafiken, t.ex. genom gratis SL-
kort till alla skolungdomar oavsett skolavstånd, samt genom att 
på regional nivå driva krav på sänkta biljettpriser hos SL.

 ● Att inga fordon i kommunens fordonsflotta ska drivas med fossila bränslen.
 ● Att alla transporter gjorda av kommunens tjänstepersoner ska vara med 

lägst möjliga klimatpåverkan. Kollektivtrafik, cykel och gång bör väljas.
 ● Ändra parkeringsstrategin i Täby för att främja mer hållbara 

transportsätt såsom cykling, kollektivtrafik och bilpooler.
 ● Ta fram en vision och kvantifierade etappmål för kommunens omställning till en 

cirkulär ekonomi som omfattar kommunens alla förvaltningar och verksamheter.
 ● Stärka kraven på miljömärkning inom Täby kommuns 

offentliga upphandlingar och byggnationer.
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 ● Servera enbart ekologiskt och säsongsodlad mat i förskola, 
grundskola-, gymnasieskola och på äldreboenden.

 ● Säkra att försiktighetsprincipen ska råda vid bedömning 
av misstänkta miljö- och hälsofarliga produkter. 

 ● Ta bort hälso- och miljöfarliga kemikalier och material i våra förskolor, grundskolor 
och gymnasieskolor samt övriga offentliga verksamheter såsom äldreboenden.

 ● Minska och på sikt förhindra spridning av mikroplaster.

Inre hållbarhet

Alla har rätt att må bra. Nya mått och mål för samhällets utveckling behövs. Miljöpartiet 
vill se att livskvalitet, hållbarhet och hälsa vägs in, utöver BNP, när vi sätter mått på 
välfärd. Många lider av stress och utmattning, barn och ungas psykiska ohälsa har ökat, 
såväl som den psykiska ohälsan hos våra äldre. Detta vill vi ändra på. 

Miljöpartiet vill skapa ett samhälle där alla kan få möjlighet att må bra. Vi vill ha ett Täby 
där vi hinner njuta av vardagen och möta varandra. Vi vill att det ska vara lätt att kunna 
röra sig utomhus, motionera, sporta och umgås. Vi vill att möjligheter ska finnas till ett 
rikt privatliv med tillgång till natur, aktiviteter, rekreation och nöjen.

 ● Tillföra mer resurser till barn- och ungdomspsykiatrin för att korta köerna.
 ● Stärka samarbetet mellan elevhälsan och barn- och ungdomspsykiatrin.
 ● Öka stödet till föreningar som arbetar med psykisk hälsa.
 ● Säkerställa att resurser finns inom äldreomsorgen för 

att tillgodose äldres behov av social kontakt.
 ● Att skolor och omsorgsboenden HBTQI+ certifieras.
 ● Att kommunen ska flagga under Pride för att visa solidaritet med alla Täbybor.
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Skola och utbildning

Att satsa på skolan är en investering 
i framtiden för individen och 
samhället. Vi vill ha en förskola och 
skola där varje elev utvecklas utifrån 
sina egna förutsättningar. Lärarnas 
kompetens och jämställda lön är 
några av nyckelfaktorerna för en 
framgångsrik skola.
Genom skolan ska barn och 
ungdomar få viljan och redskapen 
att lära och utvecklas genom livet. 
Skolan ska vara en plats där barnets naturliga nyfikenhet får näring så att den kan växa. 
Alla barn ska i skolan ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och 
sin personliga utveckling.

Täbys skolor har varit underfinansierade och skolan har därför nu en 
undervisningsskuld hos många elever, vilket också kan ha bidragit till en ökad psykisk 
ohälsa bland ungdomar. Därför behöver skolpengen ökas och rektorer få stärkta medel 
för att bl.a. kunna inrätta särskilda undervisningsgrupper och ge effektiva former 
av stöd till barn med olika typer av funktionshinder. Miljöpartiet vill även satsa på 
skolhälsovården och ett förbättrat samarbete med barn- och ungdomspsykiatrin för att 
motverka och förebygga ungas psykiska ohälsa.
Fritidsgårdar är också viktiga platser som ska erbjuda tid för umgänge, aktiviteter och 
läxläsning och som ska vara jämlika och gynna flickor lika mycket som pojkar.
Att ha möjligheter att ändra, byta inriktning och öppna upp nya karriärvägar högre upp 
i åldrarna har dessutom blivit en nödvändighet i dagens arbetsliv och för att individen 
ska kunna fortsätta utvecklas och må bra.

 ● Höja skolpengen! Rektorer måste få råd att anställa fler behöriga lärare såväl 
som annan skolpersonal som behövs för att stimulera och stötta eleverna.

 ● Höja förskolepengen! Barnen har rätt till utbildade förskollärare och 
mindre barngrupper så att vuxna har tid att se varje individ.

 ● Ta bort den nuvarande kvalitetspengen och fokusera om den 
till de skolor som har elever med särskilda behov.

 ● Att skolvägar ska vara säkra - alla barn behöver känna sig trygga 
på väg till skolan. Fokus ska läggas på att införa planskilda 
korsningar i Täby Kyrkby samt Norra Viggbyholm. 

 ● Införa kvälls- och nattförskola för att säkra barnomsorg för de 
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vårdnadshavare som jobbar skift eller på obekväma arbetstider.
 ● Ha tydliga strategier, samt implementering av dessa, för att 

få hemmasittande elever tillbaka till skolan. För detta krävs 
bl.a. en förstärkning av personal inom elevhälsan.

 ● Införa riktade medel för möjlighet att inrätta särskilda undervisningsgrupper 
för hemmasittare som ska återintroduceras till skolundervisningen.

 ● Införa utomhuspedagogik i Täbys alla skolor, privata och 
kommunala, för att utöka möjligheterna för lärande.

 ● Införa naturskolan för att skapa förståelse hos eleverna gällande vikten av att 
värna naturen samt öka deras kunskap och intresse för skog och natur.

 ● Införa tillagningskök i Täbys skolor för att säkra att alla elever 
kan erbjudas näringsrik och god mat under dagen.

 ● Satsa på närproducerad, ekologisk, och vegetarisk mat inom skolan. Bra råvaror 
och säsongsbaserad mat är inte bara bra för eleverna utan också för samhället.

 ● Stimulera tidig nyfikenhet kring entreprenörskap genom 
nära samarbete med Täbys näringsliv.

 ● Verka för att höja den interkommunala gymnasiepengen för 
att bl.a. möjliggöra en höjning av lärarlönerna så att duktiga 
pedagoger stannar kvar i Täbys gymnasieskolor.

 ● Att all skolpersonal i Täby kommun får utbildas i ett 
väldokumenterat och beprövat antimobbningsprogram.

 ● Att förskolor och skolor alltid planeras och byggs i närområdet 
parallellt med utbyggnaden av bostadsområden.
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Äldrefrågor
För att vi ska bevara vår psykiska och fysiska hälsa så länge som möjligt är en hälsosam 
livsstil, gemenskap med andra, social stimulans och bra mat viktiga faktorer. Ofrivillig 
ensamhet och undernäring bland äldre anser vi vara ett underskattat samhällsproblem. 
Allt för många medarbetare inom äldreomsorgen arbetar idag deltid av schematekniska 
skäl eller för att arbetet är tungt både fysiskt och psykiskt. En god arbetsmiljö och 
flexibla arbetstider är viktiga nycklar för att skapa attraktiva tjänster samt behålla och 
rekrytera medarbetare. Vi vill ha ett fortsatt förbättringsarbete med inriktning mot ett 
ökat samarbete mellan olika vårdformer t.ex. inom sjukvården, hemtjänsten och olika 
specialteam. 

 ● Bygga trygghetsboenden/äldreboenden så att våra seniorer kan 
bo kvar i kommunen och i anslutning till naturnära miljöer för att 
öka tryggheten och det psykiska välmåendet hos våra äldre.

 ● Öka bemanningen/personaltätheten på våra äldreboenden/särskilda boenden.
 ● Se över användningen av nuvarande kvalitetspeng i syfte till 

omfördelning av medlen till de verksamheter som behöver 
extra resurser p.g.a. särskilda behov hos brukarna.

 ● Subventionera gym- och badkort till våra 65+ som 
en del av den förebyggande hälsovården.

 ● Att personal inom hemtjänsten ska få vidareutbildning 
i matens betydelse för hälsa och välmående.

 ● Att medarbetare ska erbjudas en attraktiv arbetsmiljö och 
villkor som gör att heltidsarbete är en möjlighet. På så sätt hålls 
sjukskrivningar nere och det blir lättare att rekrytera personal, vilket 
också kan leda till ökad kontinuitet för omsorgstagarna.

 ● Att Täby kommun initierar ett brett rådslag med ideella 
organisationer och andra aktörer med mötesplatser, för att 
tillsammans se hur man kan bryta ensamheten för äldre.

 ● Inrätta en äldrenämnd med uppdrag att fokusera på alla de utmaningar 
och problemområden som måste hanteras inom äldreomsorgen.

 ● Skapa en vikariepool med 
heltidsanställda för att möjliggöra 
en ökad kontinuitet och trygghet för 
såväl omsorgstagare som personal.

 ● Att 12 timmars dagtidsarbete för 
personal inom äldreomsorgen 
ska undvikas för att uppnå en 
förbättrad arbetsmiljö och ökad 
kvalitet för omsorgstagarna.
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Grön stadsplanering

Samhällsplanering måste genomsyras av en helhetssyn som ger förutsättningar att 
sätta Täby kommuns medborgare och naturen i centrum. Vi som bor i Täby ska ha 
möjlighet till rekreation och ha nära till naturen för promenader och friluftsliv. Att 
halva Täby ska bevaras grönt är ett prioriterat mål. Miljöpartiet är därför emot att 
flera grönområden ska säljas för exploatering. Vid nybyggnation ska fokus ligga på 
klimatneutrala byggnader som följer höga miljöklassningar för att säkerställa att de 
även i framtiden kommer att vara klimatsmarta. Det ska bli enklare att ansöka om och 
få beviljat av kommunen, att anlägga solpaneler på bostadsrätter och villor för att säkra 
egen elförsörjning.

Ett gott samhälle förutsätter att 
människors trivs. Vi vill rikta fokus på livet 
mellan husen, vilket är avgörande för en god 
bebyggd miljö. I planeringen av samhället 
ska människan och miljön sättas i centrum, 
kretsloppstänket utgöra en grundtanke, 
liksom arkitektur och en god gestaltad 
livsmiljö. Att förtäta bostadsområden är 
viktigt för att minska onödiga transporter 
och för att använda resurser effektivt. Vi 
värnar våra gröna skogar och gröna ytor. 
Hållbara trafiklösningar och kommunikationer behövs för att möjliggöra ett gott liv. En 
stadsplanering som är bra för barn är bra för alla.
Ett positivt företagsklimat, tillgång till kommunikationer, skola och social infrastruktur 
skapar förutsättningar för fortsatt utveckling. Täby har odlingsmark och bör via de 
skickliga lantbrukare som finns i kommunen främja lokal betesmark. Jordbruket 
måste ges goda förutsättningar för att kunna bedrivas på ett långsiktigt och hållbart 
sätt, både ekonomiskt och miljömässigt. Här ingår att bevara jordbruksmark från 
exploatering, att skydda och utveckla den biologiska mångfalden och förhindra att 
gifter sprids i naturen och till våra vatten.

 ● Förbättra förutsättningarna för cykling - den som cyklar ska kunna göra 
det på ett säkert och bra sätt. Detta innefattar även möjligheten att 
på ett tryggt sätt kunna lämna sin cykel i cykelställ under tak i direkt 
anslutning till kollektivtrafik. Ett helhetsperspektiv vid stadsplanering 
ska göra det mer attraktivt att välja cykeln som färdmedel.

 ● Att kollektivtrafik och cykling prioriteras vid planeringen av nya områden.
 ● Gynna införandet av bil- och cykelpooler.
 ● Investera i laddinfrastruktur med en kraftigt utökad byggnation av kommunala 
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laddstolpar för elbilar i Täby för 
att påskynda en omställning till el 
och klimatsmarta transporter.

 ● Inrätta ett kommunalt bostadsbolag för 
att kunna erbjuda bostäder för alla.

 ● Främja en blandning av 
bostadsstorlekar och bostadstyper 
inom samma område för att motverka 
segregation. Mångfalden kan öka 
genom inslag av äldreboenden och studentbostäder.

 ● Att kommunen ska främja byggandet av fler hyresbostäder för att 
underlätta för unga att flytta hemifrån och till sitt första egna boende.

 ● Att Täby ska ta sitt ansvar för att nyanlända ska ha 
möjlighet att bo kvar i kommunen.

 ● Att konsekvenserna av klimatförändringen beaktas i planeringen av all bebyggelse.
 ● Att kommunen underlättar för medborgarna att få bygglov för solpaneler.
 ● Att hus som byggs i Täby ska vara plushus i trä för att säkra att byggnationerna 

är klimatneutrala samt levererar mer energi än vad de förbrukar.
 ● Begränsa ytterligare kommunala utförsäljningar för att säkra att 

Täbyborna ska få ha kvar gemensamma tillgångar i form av fastigheter 
och mark som kan ge intäkter och skapa mervärde under lång tid.

 ● Att Täby kommun ska gå före och stimulera till närproduktion av el genom 
att på sina fastigheter installera solceller på tak, fasader och i fönster.

 ● Att kommunen ska anlägga takträdgårdar 
på sina byggnader för att gynna pollinatörer 
och den biologiska mångfalden. 

 ● Stärka ekologiskt hållbar lokal 
primärproduktion och förädling av 
livsmedel såväl som lokalt mathantverk.

 ● Att stärka de gröna stråken och 
uppmärksamma betydelsen av dessa 
grönytor för hälsa och välmående.

 ● Värna våra naturområden - Täby har 
fortfarande många vackra naturområden som Miljöpartiet vill skydda från 
ingrepp och exploatering. Vi vill ha välmående naturområden som är tillgängliga 
för rekreation och fritid. Även personer med funktionsvariationer ska ha 
tillgång till naturen. Vi vill därför, i den mån det är möjligt, tillgängliggöra 
naturen för människor med olika typer av funktionsvariationer.

 ● Införa en hållbarhetsrutin för stadsbyggnation så att hållbarhetsmål 
i kommunens översiktsplan förs över till detaljplanerna. 

 ● Sätta hållbarhetsmål vid alla nya exploateringar 
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Kollektivtrafik och cykling, för miljö och hälsa

Vi vill ha en smidig och tillgänglig kollektivtrafik, som drivs med förnybara bränslen. 
Kollektivtrafiken måste ha ett helhetsgrepp och anpassas så att alla transporttyper 
såsom buss, tåg och cykel hänger samman och resandet förenklas. Moderna fordon 
med möjlighet att arbeta under resan är en viktig framgångsfaktor. Vi tror att 
morgondagens kollektivtrafik i högre grad 
kommer att bygga på den enskildes behov.

Cirka 30% av antalet bilresor i landet är kortare 
än 3 km och hälften är kortare än 5 km. Att fler 
väljer cykeln istället för bilen är bra både för 
hälsan och miljön. Miljöpartiet vill därför satsa 
på såväl en grönare kollektivtrafik som på andra 
alternativa resesätt, ex. gång och cykling. 

 ● Utveckla en kollektivtrafik som ett reellt alternativ till bilen; lättillgänglig, 
tillförlitlig bekväm, trygg, snabb och ekonomiskt fördelaktig.

 ● Att det ska vara enkelt att parkera bilen eller cykeln vid tåg/
busstationer för att underlätta kombinerade resor.

 ● Att cykeln ska kunna tas med på Roslagsbanan.
 ● Att tunnelbanan byggs ut till Täby C/Täby Park och vidare ut till Arninge 

för att främja klimatsmart vardagsresande och jobbpendling.
 ● Förstärka cykelplanen för Täby genom utbyggda och bättre cykelvägar mellan 

kommundelscentra och närliggande kranskommuner, som t.ex. Österåker.
 ● Binda samman och bygga ut cykellederna med tydlig skyltning för att göra 

det mer attraktivt att cykla och för att stödja utvecklingen av cykelturism.
 ● Ha fler bra och säkra cykelparkeringar med tak.
 ● Stimulera till ökat cyklande till skolan.
 ● Uppmuntra barn, ungdomar och vuxna att gå, jogga 

eller cykla till träningsaktiviteter, året om.
 ● Öka möjligheten att cykla mellan de närliggande kommunerna till 

Täby såsom Österåker.
 ● Förbättra framkomligheten på 

cykel- och gångvägar genom 
breddning och bättre underhåll.

 ● Att det ska satsas lika mycket på cykel- 
och gångvägar som på biltrafiken.

 ● Öka framkomligheten för cykeltrafikanter 
och gående till våra badplatser.
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Vattnet är avgörande för vår framtid
Vattnet är en av våra viktigaste resurser för att överleva. Därför behöver i säkra 
tillgången till sötvatten av god kvalité och tillräcklig kvantitet för människor, djur och 
natur. Våra badplatser använder vi för avkoppling och rekreation, därför är det viktigt 
att vi har en hög kvalité på vattnet i våra badsjöar och att strandskyddet bevaras. Täby 
kommun gränsar mot Östersjön och har därför ett stort ansvar för att minska utsläpp 
av närsalter och andra föroreningar från både hushåll och markavrinning. Nedskräpning 
på land och till havs bidrar också till föroreningar, inte minst av mikroplaster som 
skadar havets liv.

 ● Göra Vallentunasjön badbar samt att en badplats anläggs vid sjön.
 ● Öka säkerheten vid alla våra badplatser.
 ● Att badvattnets kvalité mäts varje vecka under sommaren.
 ● Skapa en effektiv rening av avloppsvatten för att avlägsna bland 

annat läkemedelsrester, näringsämnen och mikroplaster.
 ● Förhindra spridning av mikroplaster genom minskad 

användning av engångsartiklar av plast samt kampanjer 
för strandstädning och mot nedskräpning.

 ● Göra Täby kommun till en mer aktiv aktör för att driva Östersjöfrågor.
 ● Stärka strandskyddet och säkra att ingen bebyggelse får ske inom 300 

meter från stränderna och därigenom bevara fisk och strandfåglar.

Rik natur
Den biologiska mångfalden ger upphov till en lång rad ekosystemtjänster, som rent 
vatten, mat, råvaror, rekreation samt rika upplevelser. Mångfalden skapar också 
motståndskraft i de ekologiska systemen. Genom att ha rik natur med stor variation 
är ekosystem och därmed samhället bättre rustat inför oundvikliga förändringar. Att 
bevara och återskapa mångfalden i det brukade landskapet är också avgörande för den 
långsiktiga produktionsförmågan.

 ● Bevara värdefull natur för biologisk mångfald, friska ekosystem, 
ekosystemtjänster, friluftsliv och naturturism.

 ● Skapa en Grönplan för Täby kommun där fokus ligger på bevarande av 
redan existerande grönområden tillsammans med mål om tillförande 
av nya grönområden på lämpliga platser inom kommunen.

 ● Utreda hur vi kan öka antalet naturreservat i Täby och skydda de Gröna kilarna.
 ● Styra ny bebyggelse till redan exploaterade områden för att värna 

jordbruksmark och miljöer för det rörliga friluftslivet.
 ● Bevara skogsytan under och kring gamla elledningen i Skarpäng.



12

Jobb, livskvalitet, folkbildning och livslångt lärande

Sverige och Täby står inför en generationsväxling då en stor andel yrkesverksamma 
går i pension de närmaste åren. Satsningar på kompetensförsörjning, matchning och 
vidareutbildning är avgörande både för offentliga och privata arbetsgivare. Nyanlända 
svenskar är här en viktig resurs. Fler människor behöver möjlighet till ett jobb, även 
de som idag står långt ifrån arbetsmarknaden. En trygg försörjning är basen för att 
må bra. Att få arbeta utifrån sin förmåga kan vara skillnaden mellan utanförskap och 
gemenskap.

Ett livslångt lärande 
handlar om att man kan 
hämta igen kunskaper 
eller skaffa sig nya. 
Det är viktigt både 
för individen och för 
samhället. En utvecklad 
vuxenutbildning ger fler 
möjligheter till nystart 
eller ny inriktning i 
yrkeslivet, något som 
är nödvändigt i dagens 
arbetsliv. 

 ● Utveckla satsningar på sommarjobb för unga genom ökad samverkan med 
näringslivet såväl som en inventering av möjliga kommunala sommarjobb. 

 ● Stärka satsningar på anställningar anpassade efter individens 
förmåga för de som står längst från arbetsmarknaden.

 ● Ställa tydliga sociala krav i offentliga upphandlingar och 
skapa bättre förutsättningar för sociala företag.

 ● Stärka snabbspår, matchning och validering för 
att tillvarata nyanländas kompetens.

 ● Att Täby kommun ska ha heltidstjänst som norm för de som 
önskar, men också respektera rätten till flexibla anställningar 
utifrån medarbetarnas önskemål och behov.

 ● Utveckla vuxenutbildningen och SFI och verka för att 
fler får vägledning att hitta sin väg i livet.

 ● Att Täby kan erbjuda fler yrkesutbildningar för att möta 
behovet av praktisk kompetens i yrkeslivet.

 ● Stimulera möjligheterna till teknikcollege.
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Ett gott näringslivsklimat

Täbys småföretag är basen för en blandad näringslivsstruktur med stora 
tillväxtmöjligheter. Miljöpartiet vill satsa på nyföretagande och entreprenörskap inom 
gröna näringar, livsmedel, miljöteknik, energiproduktion, digitala tjänster, kultur 
och ekoturism. Vi vill se eftersträvan av skyndsam och rättssäker handläggning av 
företagsärenden, i såväl myndighetsutövande som tillväxtarbete, med snabba svar 
samt öppen och tydlig dialog mellan näringsliv, tjänstepersoner och politiker.

 ● Vidareutveckla 
de kommunala 
upphandlingarna så att 
fler lokala företag kan 
delta och öka andelen 
livsmedel som är 
ekologiska och närodlade 
till våra kommunala 
verksamheter.

 ● Förstärka samordnade 
insatser för att lösa 
kompetensbehoven i 
företagen som står inför 
en generationsväxling.

 ● Stimulera och underlätta 
samarbetet mellan olika 
delar av näringslivet 
som t.ex. de kulturella 
och de gröna näringarna 
samt besöksnäringen.

 ● Öka tillgängligheten till 
näringslivsstöd för nya 
företagsetableringar, 
innovationer, 
investeringar och 
omställning till 
nationella och 
globala miljö- och klimatmål.

 ● Stödja nya affärsmodeller inom cirkulär ekonomi och resursåtervinning
 ● Stimulera etablering av ett teknikcollege för att öka tillgången till nödvändig 

it-kompetens inom såväl näringslivet som kommunala verksamheter i Täby.
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Rekreation och nöje

Ett starkt och mångsidigt föreningsliv gör Täby till en attraktiv plats att bo och verka 
i. Alla medborgare i Täby oavsett ålder, bakgrund och var man bor i kommunen ska ha 
närhet till ett rikt kultur- och friluftsliv. Vi vill se fler icke kommersiella mötesplatser för 
alla åldrar.
Miljöpartiet vill bevara och utveckla biblioteken, skapa möjlighet för öppen verksamhet 
för unga i åldrarna 13-16 år och skapa kulturella upplevelser och möten för alla åldrar. 

Föreningar ska kunna använda kommunens lokaler för sina sammankomster och det 
ska finnas gott om möjlighet till rekreation, friluftsliv och spontanidrott i närområdet.
Föreningslivet skapar delaktighet och gemenskap och bidrar till ett levande samhälle. 
Vi vill stärka föreningar som en viktig utvecklingsfaktor och särskilt uppmuntra 
ungdomars engagemang.

 ● Utveckla stödformer till lokala föreningar 
för ett rikt och jämställt föreningsliv.

 ● Utveckla samverkan mellan Täby kommun och 
civilsamhällets aktörer genom idéburet offentligt 
partnerskap (IOP) för långsiktiga gemensamma 
utvecklingsinsatser.

 ● Erbjuda kulturella upplevelser 
på biblioteken.

 ● Öka tillgängligheten och 
närheten till rekreation och 
naturupplevelser genom friluftsliv, 
t.ex. i form av motionsslingor, 
vandringsleder, skidspår och 
skridskobanor på naturisar.

 ● Anordna mötesplatser för ungdomar 
13-16 år i deras närområde.
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 ● Upprätta ytor för spontanidrott utomhus i varje kommundel.
 ● Ge kommunens föreningar tillgång till samlingslokaler för sina möten.
 ● Utveckla Täbys profil som kulturkommun genom att främja kulturella 

näringar, vilket stärker en hållbar besöksnäring och skapar nya jobb.
 ● Att kulturskolan når fler barn och ungdomar genom sänkta avgifter.
 ● Återupprätta den kommunala musikskolan för enskild undervisning.
 ● Att det inrättas en ny fritidsnämnd med fokus på idrott, fysisk aktivitet och hälsa 

och som prioriterar kommunmedborgarnas psykiska såväl som fysiska hälsa.
 ● Att antalet hallar och anläggningar ökar så att fler av 

kommunmedborgarna får möjlighet att träna.

Rik natur
Den biologiska mångfalden ger upphov till en lång rad ekosystemtjänster, som rent 
vatten, mat, råvaror, rekreation samt rika upplevelser. Mångfalden skapar också 
motståndskraft i de ekologiska systemen. Genom att ha rik natur med stor variation 
är ekosystem och därmed samhället bättre rustat inför oundvikliga förändringar. Att 
bevara och återskapa mångfalden i det brukade landskapet är också avgörande för den 
långsiktiga produktionsförmågan.

 ● Bevara värdefull natur för 
biologisk mångfald, friska 
ekosystem, ekosystemtjänster, 
friluftsliv och naturturism.

 ● Skapa en Grönplan för Täby 
kommun där fokus ligger på 
bevarande av redan existerande 
grönområden tillsammans 
med mål om tillförande av 
nya grönområden på lämpliga 
platser inom kommunen.

 ● Utreda hur vi kan öka antalet 
naturreservat i Täby och 
skydda de Gröna kilarna.

 ● Styra ny bebyggelse till redan 
exploaterade områden för att 
värna jordbruksmark och miljöer 
för det rörliga friluftslivet.

 ● Bevara skogsytan under och kring 
gamla elledningen i Skarpäng.
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