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 KALLELSE 

 2022-05-16 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

 

Dag och tid Måndagen den 16 maj 2022 klockan 18.00 

Plats Fullmäktigesalen 

Beslutande Kommunfullmäktiges ledamöter 

Övriga deltagare Kommunfullmäktiges ersättare 

Dagordning 

Nr Ärende Dnr Bilaga 

1 Justering av protokoll - Tisdag den 24 maj 2022 klockan 

16.00 i rum 0352 (C+SD) 

  

2 Fastställande av dagordning   

3 Besvarande av interpellation från Camilla Henricsson 

Bajas (S) till kultur- och fritidsnämndens ordförande: 

Angående tillgänglighet för barn- och unga i nya 

simhallen 

  

4 Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) 

till kommunstyrelsens ordförande: Kommunens elavtal 

  

5 Frågor   

6 Avsägelser och fyllnadsval   

7 Budgetuppföljning per mars 2022 med årsprognos för 

Täby kommun 

  

8 Årsstämma 2022 i Täby Holding AB- uppdrag till 

ombudet 

  

9 Val av lekmannarevisorer och lekmannarevisors-

suppleanter i Täby Holding AB 

  

10 Val av styrelse inkl ordförande, 1:e vice ordförande och 

2:e vice ordförande i Täby Holding AB 

  

11 Årsstämma 2022 i Täby Fastighets AB- uppdrag till 

ombudet 

  

TÄBYO 
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Nr Ärende Dnr Bilaga 

12 Val av lekmannarevisorer och lekmannarevisors-

suppleanter i Täby Fastighets AB 

  

13 Val av styrelse inkl ordförande, 1:e vice ordförande och 

2:e vice ordförande i Täby Fastighets AB 

  

14 Årsstämma 2022 i Täby Miljövärme AB- uppdrag till 

ombudet 

  

15 Val av lekmannarevisorer och lekmannarevisors-

suppleanter i Täby Miljövärme AB 

  

16 Val av styrelse inkl ordförande, 1:e vice ordförande och 

2:e vice ordförande i Täby Miljövärme AB 

  

17 Balanslista över obehandlade motioner per den 21 april 

2022 - återremitterat ärende 

  

18 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Täby kommun   

19 Årsbokslut 2021 för Samordningsförbundet Roslagen   

20 Svar på motion: Cykelfrämjande åtgärder - revidering 

av rapporten Parkeringsstrategi (bordlagd 2022-04-19) 

  

21 Svar på motion: Förnya och gör om det kommunala 

pensionärsrådet (KPR) (bordlagd 2022-04-19) 

  

22 Svar på motion: Gör om det kommunala 

pensionärsrådet (KPR) till ett fristående råd med en 

politisk representant från varje nämnd och stärk rådets 

sammansättning så att äldres erfarenhet och 

synpunkter bättre beaktas (bordlagd 2022-04-19) 

  

23 Svar på motion: Fyrverkerier och den lokala 

ordningsstadgan (bordlagd 2022-04-19) 

  

24 Svar på motion: Återvinning av kläder - en miljö- och 

klimatvinst för alla (bordlagd 2022-04-19) 

  

25 Svar på motion: Tillsätt en oberoende utredning som 

allsidigt och neutralt belyser konsekvenserna av den 

nuvarande nybyggnadsstrategin i Täby (bordlagd 2022-

04-19) 

  

TÄBYO 
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26 Svar på motion: Det är den som är ute och cyklar som 

finner nya vägar – en cykeltävling för kommunens 

skolor (bordlagd 2022-04-19) 

  

27 Svar på motion: Kommunala fruktlundar i Täby   

28 Svar på motion: Inför krav på att en konsekvensanalys 

utförs för alla beslut som tas i nämnder och 

kommunfullmäktige och som kan påverka de äldres 

situation i kommunen 

  

29 Svar på motion: Ändra parkeringsstrategin för Täby 

kommun 

  

30 Svar på motion: Utveckling lokala stadsdelscentra   

31 

 

 

32 

 

 

 

33 

 

 

 

34 

 

35 

 

36 

Svar på motion: Vårt viktigaste livsmedel – information 

om minskad konsumtion av vatten 

 

Svar på motion: Redovisa hur den medicinska 

kompetensen och läkarnärvaron på våra äldreboenden 

har förbättrats 

 

Svar på motion: Utred och redovisa förslag på hur avtal, 

insyn och uppföljning i den privatdrivna äldreomsorgen 

kan förbättras 

 

Svar på motion: Utred potentiellt fusk inom LSS 

 

Svar på motion: Inlämnande av motioner 

 

Svar på motion: Inlämnande av interpellationer 

 

 

 

 

 

 

 

TÄBYO 
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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. 

TÄBYO 


	Dagordning

