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Kommunfullmäktige 

 

 

 

Dag och tid Måndagen den 12 april 2021 klockan 18:00 

Plats Fullmäktigesalen/via Skype 

Beslutande Kommunfullmäktiges 

ledamöter 

 

Övriga deltagare Kommunfullmäktiges ersättare   

  
 

Dagordning 

      
Nr        Ärende                                                                                          Dnr Bilaga 
 
1 Justering av protokoll - Torsdag den 15 april klockan 16.00 i 

TKH0352 (KD + S) 
  

2 Fastställande av dagordning   

3 Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) till 
barn- och grundskolenämndens ordförande: Likvärdig skola 

  

4 Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) till 
kommunstyrelsens ordförande: Ett enormt slöseri planeras i 
EU vilket drabbar Täbys invånare 

  

5 Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till 
kommunstyrelsens ordförande: Strategi för utveckling av 
cirkulär ekonomi i Täby 

  

6 Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till 
socialnämndens ordförande: Kommunens behov av läkare till 
SÄBO 

  

7 Besvarande av interpellation från Agneta Lundahl Dahlström 
(S) till socialnämndens ordförande: Införande av 
kontaktpolitiker 

  

8 Besvarande av interpellation från Agneta Lundahl Dahlström 
(S) till socialnämndens ordförande: Införande av fast 
omsorgskontakt 
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9 Frågor   

10 Avsägelser och fyllnadsval   

11 Genomförandebeslut ny tennishall inom del av fastigheten 
Viggbyholm 74:36 

  

12 Förvärv av del av fastigheten Viggbyholm 74:36   

13 Årsredovisning 2020 för Täby kommun   

14 Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende 
bokslut år 2020 för Täby kommun 

  

15 Anmälan av planeringsunderlag 2022   

16 Marköverlåtelseavtal avseende anbudsområde 2A (fastigheten 
Rödklövern 2) i Roslags-Näsby 

  

17 Genomförandeavtal med Skanova Roslags-Näsby   

18 Genomförandeavtal med Ellevio avseende förläggning av 
ledningar inom projektet Roslags-Näsby 

  

19 Tillfälligt borttagande av avgift för tillsyn enligt alkohollagen   

20 Delegation till kommunstyrelsen att meddela föreskrifter om 
förbud mot att vistas i en park, på en badplats eller på någon 
annan liknande särskilt angiven plats 

  

21 Balanslista över obehandlade motioner per den 18 mars 2021   

22 Svar på motion: Stöd till anhörigvårdare   

23 Svar på motion: Bredda E18   

24 Svar på motion: Sänkning av pensionärsavgifter på gym och 
bad 
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25 Inlämnande av motioner   

26 Inlämnande av interpellationer   

 

Välkommen! 

 

 

 

Rolf E Ericsson (M) 

Ordförande 

 

 Sofia Modin 

 kommunsekreterare 

 

 

 

 

Vid förhinder var vänlig meddela kommunsekreteraren på telefon 0766-43 97 83 eller via e-

post sofia.modin@taby.se 

 

Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds via webb-tv. Kommunfullmäktiges 

ordförande har utsetts till ansvarig utgivare för sändningarna. Den enskilde ansvarar däremot 

själv för sina yttranden under direktsändningen. 
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