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KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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TÄBYO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 200 Justering av protokoll 

PROTOKOLL 
2020-11-02 

Christer Swaretz (KD) och Eva Lindau (S) utses att jämte ordförandenjustera dagens 
protokoll. 

Justering äger rum onsdag den 11 november 2020. 

ordf.sign: ... 
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 201 Fastställande av dagordning 

PROTOKOLL 
2020-11-02 

Christer Swaretz (KD) och Eva Lindau (S) utses att jämte ordförandenjustera dagens 
protokoll. 

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen i enlighet med den utsända kallelsen. 

just.sign: ............ ....... ... .......... . 
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2020-11-02 

Dnr KS 2020/36-00 

§ 202 Besvarande av interpellation från Janne Boman (S) till gymnasie- och 
näringslivsnämndens ordförande: Strategi och program för besöksnäringen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen bordläggs till nästkommande sammanträde. 

just.sign: ... ... ... ........ .. ............. . 
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TÄBVU 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2020-11-02 

Dnr KS 2020/36-00 

§ 203 Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) till 
kommunstyrelsens ordförande: Trängselskatter i Coronatider 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen bordläggs till nästkommande sammanträde . 

.. &Cb 
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TÄBVU 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2020-11-02 

Dnr KS 2020/36-00 

§ 204 Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) till 
kommunstyrelsens ordförande: Täbys framtid 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen bordläggs till nästkommande sammanträde. 
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TÄBVU 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 205 Frågor 

Fråga 1 

PROTOKOLL 
2020-11-02 

Fråga till stadsbyggnadsnämndens ordförande om framkomlighetsstrategin 

Janne Boman (S) ställer följande fråga till stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan 
Algernon (M): 

"Ingår frågan om transportsystemet i framkomlighetsstrategin ?" 

Under debatten yttrar sig Johan Algernon (M) och Janne Boman (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan anses besvarad. 

Fråga 2 
Mötet ajourneras mellan kl 18.40-18.43. 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående nyanlända 

Thore Wiberg (SD) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Andersson (M): 

"Har Moderaterna de övriga allianspartierna med på båten för att begränsa antalet 
nyanlända till noll?" 

Under debatten yttrar sig Erik Andersson (M) och Thore Wiberg (SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan anses besvarad. 
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 205, forts 

Fråga 3 

PROTOKOLL 
2020-11-02 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående palliativ vård 

Thore Wiberg (SD) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Andersson (M): 

"Hur många av de ca 27 som avled i Covid-19 på särskilt boende (SÄBO) fick palliativ 
vård på boendet??" 

Under debatten yttrar sig Erik Andersson (M) och Thore Wiberg (SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan anses besvarad. 

Fråga 4 
Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående kommunens filmer 

Steven Jörsäter (SD) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Andersson (M): 

"Erik Andersson - utgör Täbys filmer en ansvarsfull användning av invånarnas 
skattemedel?" 

Under debatten yttrar sig Erik Andersson (M) och Steven Jörsäter (SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan anses besvarad. 
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 206 Avsägelser och fyllnadsval 

PROTOKOLL 
2020-11-02 

Dnr KS 2019/324-01 

En avsägelse har inkommit till dagens sammanträde: 

Ulf Schyldt (L) som ersättare i direktionen för Storstockholms Brandförsvar 
(SSBF) 

Bordlagda val 

Val av vigselförrättare (SD) 

Val av nämndeman till Attunda tingsrätt (MP) 

Val av ledamot i barn- och grundskolenämnden efter Petter Norrthon (L) 

Val av nämndeman i Attunda tingsrätt efter Alireza Mir Seyed (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från Ulf Schyldt (L) 

2. Val av vigselförrättare (SD) bordläggs 

3. Tove Skytt (L) väljs som ledamot i barn- och grundskolenämnden efter Petter 
Norrthon (L) 

4. Val av nämndeman till Attunda tingsrätt för (MP) bordläggs 

5. Val av nämndeman i Attunda tingsrätt efter Alireza Mir Seyed (M) bordläggs 

6. Hans Ahlgren (L) väljs som ersättare i barn- och grundskolenämnden efter Tove 
Skytt (L) 

7. Lars Lindberg (L) väljs som ersättare i direktionen för Storstockholms Brandförsvar 
(SSBF) efter Ulf Schyldt (L) 

Expedierat: Attunda tingsrätt, Storstockholms Brandförsvar (SSBF), Täby kontaktcenter, 
matrikeln, berörda nämnder 

10 



TÄBYO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 207 Policy för intern kontroll 

PROTOKOLL 
2020-11-02 

Dnr KS 2020/229-04 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll. 
Syftet med den interna kontrollen är att verksamheterna ska bedrivas effektivt och 
säkert. 

Ett nytt regelverk är framtaget för intern kontroll i Täby kommun; "Policy för intern 
kontroll". Policyn ersätter tidigare "Reglemente för intern kontroll för Täby kommun" 
som fastställdes av kommunfullmäktige den 24 april 2006, § 29. 

Kommunens arbete med intern kontroll har utvecklats, vilket medfört ett behov av att 
revidera reglerna. Den nya policyn för intern kontroll innebär bland annat att kommun
styrelsen och nämndernas interna kontrollplaner ska utgå från en strukturerad risk- och 
konsekvensanalys. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 september 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2020, 

§ 134. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa "Policy för intern kontroll" enligt tjänste
utlåtande daterat den 10 september 2020 och upphäver därmed tidigare "Reglemente för 
intern kontroll för Täby kommun" antaget av kommunfullmäktige den 24 april 2006, 

§ 29. 

Expedierat: Berörd controller 

. . r!l~ 
Just.s1gn: ...... .... ..... ........... ...... . 
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TÄBVU 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2020-11-02 

Dnr KS 2020/233-20 

§ 208 Detaljplan för fastigheterna Såsta 3:5 och Såsta 3:7, Såsta -
beslut om antagande 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförande av ny bebyggelse i nordvästra delen av 
fastigheten Såsta 3:5. Bebyggelsen kommer att fungera som en del av hotell- och 
konferensverksamheten som finns inom fastigheten. Detaljplanen skyddar den 
kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen inom fastigheten samt kulturmiljö och 
landskapsbild. Detaljplanen kommer även bekräfta befintlig markanvändning för 
bostäder inom fastigheten Såsta 3:7. 

Planen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan i lagens mening och 
miljöfrågorna redovisas i planbeskrivningen. Planen överensstämmer med kommunens 
översiktsplan. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 15 september 
2020, § 132. 

Planarbetet genomförs med utökat förfarande enligt PBL 2010:900, före 2 januari 2015. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2020, 

§ 135. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna detaljplan för Såsta 3:5 och Såsta 3:7 inom 
kommundelen Såsta i Täby kommun. 

Expedierat: SBN 
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2020-11-02 

Dnr KS 2019/323-46 

§ 209 Antagande av gemensam Avfallsplan 2021-2032, Lätt att göra rätt 

Alla kommuner i Sverige ska ha en avfallsplan. Täby kommun tillsammans med 
kommunerna Danderyd, Järfälla, Solna, Lidingö, Upplands Väsby, Sollentuna, 
Sundbyberg och Vallentuna (SÖRAB-kommunerna) och SÖRAB, kommunalt bolag ägd 
av SÖRAB-kommunerna och Stockholms stad, har tagit fram ett förslag på gemensam 
avfallsplan. Avfallsplanen ska gälla för åren 2021-2032. Alla SÖRAB-kommuner äger sin 
avfallsplan och ska därmed besluta om den inom respektive kommun. SÖRAB.s styrelse 
har överlämnat den gemensamma avfallsplanen, Avfallsplan 2021 - 2032, Lätt att göra 
rätt, till kommunstyrelsen i respektive kommun för antagande och slutligen för 
fastställande av kommunfullmäktige. 

Förslaget till avfallsplan har ställts ut under våren 2020. Förslaget har därefter 
reviderats efter inkomna synpunkter under samrådstiden. Synpunkter som inkommit, 
samt vilka som har föranlett ändringar i dokumentet, är presenterat i en 
samrådssammanställning. Bland annat har förtydliganden i måldokumentet gjorts 
avseende tillgänglighet, matsvinn inom offentlig verksamhet och att avfallsplanen berör 
alla i kommunen samt allt genererat avfall inom det geografiska området. 

Flera analyser och konsekvensbedömningar har genomförts som underlag för 
framtagandet och presenteras i bilagorna i avfallsplanen. Planens genomförande har 
bedömts att inte medföra en betydande miljöpåverkan och en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning har därför inte tagits fram. Barnperspektivet har beaktats 
genom en barnkonsekvensbedömning. Även en ekonomisk analys av planförslaget har 
tagits fram. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 15 september 
2020, § 128. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 september 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2020, 

§ 136. 

ordf.sign: ... 
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 209, forts 

Kommunfullmäktiges beslut 

PROTOKOLL 
2020-11-02 

Dnr KS 2019/323-46 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Avfallsplan 2021-2032, Lätt att göra rätt, 
att gälla för Täby kommun 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Avfallsplan 2021-2032, Lätt att göra rätt, 
träder ikraft den 1 januari 2021 och upphör att gälla den 1 januari 2033 

3. Kommunfullmäktige beslutar att Avfallsplan 2009-2020 upphör att gälla den 1 

januari 2021 

4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna samrådssammanställningen 
5. Kommunfullmäktige godkänner bedömningen i miljöbedömningsbilagan, att 

avfallsplanens genomförande inte medför betydande miljöpåverkan och att 
särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram 

6. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till periodmål för perioden 2021-

2023. 

Uttalande 
Ledamöterna för Miljöpartiet medges lämna ett uttalande till protokollet (bilaga 1) 

Expedierat: SBN, SÖRAB 
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Ro~- ll-Oll 1lD1 

Vi i MP skulle vilja lägga följande yttrade till ärende 10, avfallsplanen. 

Avfallsplanen för 2021-2032 är, övergripande, välformulerad och genomtänkt. Det vi i 
Miljöpartiet reagerar på upprepade gånger är att Alliansens mål verkar vara lågt satta. 
Att som huvudmål inte ha högre ambitioner än att minska vårt avfall med 20% mellan 2021 
och 2032, samtidigt som man i samma avfallsplan talar om cirkulär ekonomi där vi hellre än att 
köpa nytt ska återanvända, laga, låna, låna ut och byta varor och tjänster med varandra känns 
som ett sätt att sätta mål som inte kommer att leda till någon större konsumtionsförändring. 

Att periodmålet för 2021-2023 enbart är satt till att mängden avfall i restavfallet, (som hade 
kunnat hanteras via annat etablerat insamlingssystem), ska minska med 25% håller inte. 
Speciellt inte när vi vet att 70% av det avfall som läggs i restavfallet redan idag är 
pappersförpackningar, plast och matavfall som, med enklare styrmedel, skulle kunna hanteras 
korrekt redan inom denna period. Målet borde här vara 70% istället. 
Det finns kommuner som redan idag gör detta på ett mycket bra och organiserat sätt, ett nära 
exempel är Södertälje. 
Att dessutom inte ställa högre krav på att Täbyborna ska sortera ut sitt matavfall inom denna 
första period är inte heller rimligt. Vi borde istället, som flertalet andra kommuner inom 
SÖRAB, ha obligatorisk insamling av matavfall. 

Att enbart sätta mål på att matsvinnet 2032, per invånare ska ha halverats jämfört med 2021 
är inte heller att ta sitt ansvar. Det nuvarande matsvinnet i Täby uppgår till ca 70 kg/person/år 
(enligt siffror från SÖRAB), och en halvering skulle innebära att vi fortfarande slänger 35 
kg/person/år, vilket är drygt 1 kg på 2 veckor. Per person! Detta är på tok för högt. 
Genomsnittet i övriga landet ligger på ca 19 kg/person/år i matsvinn som slängs i onödan, 
medan det hälls ut ca. 26 kg/person/år ner i slasken. 
Täby ligger långt över snittnivåerna i landet, och detta innebär att vi också behöver ha högre 
satta mål. 

Att dessutom sätta ett mål på att minska offentligt kommunalt verksamhetsavfall med 20% från 
2023 till 2032 känns också som en friskrivning för att tillåta kommunerna att inte själva behöva 
ta ett större ansvar för hur de egenstyrda verksamheterna konsumerar och sedan producerar 
avfall. 
Ytterligare så är målet mellan 2023 och 2032, att mängden osorterat skräp som samlas in från 
offentlig miljö ska halveras inte tillräckliga. Då vi vet att mycket av avfallet som slängs i 
offentliga miljöer hade kunnat återanvändas om det sorteras rätt, så räcker inte denna 
halvering. Med åtgärder som soptunnor som klarar av käl/sortering i offentliga miljöer, och 
andra insatser, så borde vi kunna sätta betydligt högre mål än de som ligger framlagda. 
Att periodmålet för 2021-2023 enbart säger att vi ska ha utrett möjligheterna till sortering i 
offentliga miljöer duger inte. It.ex. London har denna typ av avfallshantering i offentlig miljö 
funnits på plats i åratal. Att vi ligger pinsamt långt efter kommer inte att göras bättre genom att 
vi slösar bort 3 år på att utreda möjligheterna till käl/sortering i offentlig miljö. 

Vi vill därför säga att fastän vi tycker att de 5 huvudområden som anges i avfallsplanen är bra, 
så tycker vi att målen som är satta för kommunen är för lågt ställda. 
Vi behöver både mer ambitiösa och högre satta mål för att ge efterkommande generationer en 

Miljöpartiet de Gröna i Täby 



TÄBYO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2020-11-02 

Dnr KS 2020/111-79 

§ 210 Rapport över ej verkställda beslut inom social omsorg per den 30 
juni 2020 

Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om en beviljad insats enligt socialtjänstlag (2001:453) (SoL) och lag (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte verkställts inom tre månader 
efter beslut. Socialnämnden ska på motsvarande sätt även rapportera om en insats har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen 
inte verkställs inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om 
utdömande av särskild avgift. 

Rapportering ska ske varje kvartal till IVO, kommunens revisorer och till 
kommunfullmäktige. 

Per den 30 juni 2020 rapporterar social omsorg totalt hundrasjuttiotre (173) ej 
verkställda beslut fördelat med hundrafemtiotvå (152) inom SoL och tjugoen (21) inom 
LSS. Flertalet av dessa beslut är till följd av avbrott i verkställighet samt till följd av att 
brukare har valt att avstå tjänster med anledning av rådande pandemi. 

Socialnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 16 september 2020, 
§ 72. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 24 september 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2020, 

§ 137. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner social omsorgs rapport daterad den 28 augusti 2020 om 
totalt hundrasjuttiotre ej verkställda beslut per den 30 juni 2020. 

Expedierat: SON 
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TÄBYO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2020-11-02 

Dnr KS 2020/208-26 

§ 211 Beslut om marköverlåtelseavtal avseende fastigheterna Täby 
Topasen 3 och Täby Topasen 4 i Täby park 

Kommunfullmäktige beslutade den 5 oktober 2020 (§ 187) att godkänna mark
överlåtelseavtal avseende fastigheterna Topasen 3 och Topasen 4 med Titania AB, org. 
nr. 556687-5083. 

Skälet till att detta beslut nu föreslås upphävas är att kommunen redan 2017 beslutat om 
att godkänna ett marköverlåtelseavtal avseende överlåtelse av fastigheten Topasen 3 till 
Titania AB. Innan kommunen kan fatta ett beslut om att godkänna ett nytt mark
överlåtelseavtal avseende fastigheten Topasen 3, måste kommunfullmäktige besluta om 
att tidigare marköverlåtelseavtal ska upphöra att gälla. Detta skulle i det här fallet ha 
framgått klart och tydligt av kommunfullmäktiges beslut. Eftersom detta endast framgår 
indirekt, genom en bestämmelse i marköverlåtelseavtalet avseende fastigheterna 
Topasen 3 och Topasen 4, har kommunfullmäktiges beslut den 5 oktober 2020 inte 
fattats på en formellt riktig grund. Mot denna bakgrund föreslås att kommun
fullmäktiges beslut nu ska upphävas. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 oktober 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2020, 

§ 138. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva sitt tidigare beslut den 5 oktober 2020 (§ 187), 

om att godkänna marköverlåtelseavtalet enligt bilaga till tjänsteutlåtande 2020-08-29 

avseende fastigheterna Topasen 3 och Topasen 4 med Titania AB, samt om att ge plan
och exploateringschefen i uppdrag att underteckna erforderliga avtal för genomförandet 
av exploateringen inom fastigheterna Topasen 3 och Topasen 4. 

Expedierat: SAM 
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TÄBVU 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2020-11-02 

Dnr KS 2020/67-00 

§ 212 Balanslista över obehandlade motioner per den 1 oktober 2020 

Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att fullmäktige två gånger per år ska få 
en redovisning av de motioner som ännu inte beretts färdigt av kommunstyrelsen. 
På balanslistan daterad den 1 oktober 2020 finns totalt 26 motioner. 

När kommunfullmäktige förra gången fick en redovisning av de motioner som ännu inte 
beretts, vid sammanträdet i mars 2020, var antalet obehandlade motioner 22 st. 

Motioner bör enligt kommunallagen beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 
år från det att motionen väcktes. Tjugo motioner planeras att behandlas under hösten 
2020 och sex under våren 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 oktober 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2020, 

§ 139. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner balanslistan daterad den 1 oktober 2020 över ej 
färdigbehandlade motioner. 
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TÄBVU 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2020-11-02 

Dnr KS 2019/337-02 

§ 213 Svar på motion: Ändra bibliotekspolicyn 

Steven Jörsäter och Thore Wiberg (SD) har i fullmäktige den 16 december 2019 väckt en 
motion angående Täby biblioteks mediepolicy. Motionärerna yrkar att meningen "Vi tar 
avstånd från medier som starkt strider mot mänskliga rättigheter och allas lika värde, 
men allmänintresse, historisk kontext och litterärt värde kan motivera undantag" ska tas 
bort. 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade den 12 december 2011 om att godkänna Täby 
biblioteks mediepolicy. En revidering av mediepolicyn beslutades och godkändes av 
kultur- och fritidsnämnden den 10 december 2018. Den nuvarande biblioteksstrategin 
gäller fram till 2022. I och med att arbetet startar med att ta fram en ny biblioteks
strategi kommer en översyn av bibliotekens samtliga styrande dokument att genomföras. 
I den översynen kommer även mediepolicyn att ingå. 

Ärendet har behandlats i kultur- och fritidsnämnden den 17 mars 2020, § 9 . 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 september 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2020, 

§ 140. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bordlägga ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet bordläggs. 

Expedierat: KFN 

. cl (C-
JUSt.s1gn: .... ....... ..................... . 
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2020-11-02 

Dnr KS 2019/338-02 

§ 214 Svar på motion: Publicera listor över inköp liksom över bortplockade 
böcker och tidskrifter i biblioteken 

Steven Jörsäter (SD) har i fullmäktige den 16 december 2019 väckt en motion angående 
Täby biblioteks urval och gallring av litteratur. Motionären yrkar att listor med vald eller 
bortvald litteratur regelbundet tillställs kultur- och fritidsnämndens sammanträden för 
eventuellt yttrande. 

Urval av litteratur är ett verkställighetsbeslut på tjänstemannanivå som utgår från 
biblioteksstrategin, beslutad av kommunfullmäktige 2018-02-12, § 7, och mediepolicyn, 
beslutad av kultur- och fritidsnämnden 2018-12-10 § 111. Att förelägga en förteckning 
över vald och bortvald litteratur för kultur- och fritidsnämnden kommer att skapa en 
tröghet i arbetet att upprätthålla ett bokbestånd av aktuell litteratur. Den administrativa 
arbetsbelastningen skulle även öka markant för personalen vilket skulle påverka servicen 
till bibliotekets besökare. 

Ärendet har behandlats i kultur- och fritidsnämnden den 17 mars 2020, § 10. I ärendet 
föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 september 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2020, 

§ 141. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bordlägga ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet bordläggs. 

Expedierat: KFN 
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TÄBYU 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2020-11-02 

Dnr KS 2020/6-30 

§ 215 Svar på motion: Inför framkomlighetsmål för biltrafiken 

Steven Jörsäter (SD) har i fullmäktige den 25 november 2019 väckt en motion om att 
införa framkomlighetsmål för biltrafiken baserat på restider mellan olika kommundelar 
och vid olika tider. Att införa mål för bilarnas framkomlighet är något som kommunen 
redan avser att införa. I verksamhetsplanen för 2021 föreslås en ny indikator för 
nämndens mål baserad på hur invånarna ser på sina möjligheter att enkelt transportera 
sig med bil. Denna fråga finns med i SCBs medborgarundersökning som genomförs 
årligen. 

Ärendet har behandlats i stadsbyggnadsnämnden den 9 juni 2020, § 97. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 september 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2020, 

§ 142. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bordlägga ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet bordläggs. 

Expedierat: SBN 

äa-
JUSl.s1gn: ................... ............. . 
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TÄBVU 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2020-11-02 

Dnr KS 2020/5-09 

§ 216 Svar på motion: Mät cyklingen i Täby noggrant 

Steven Jörsäter (SD) har i fullmäktige den 25 november 2019 väckt en motion om att 
mäta cyklingen i Täby noggrant. 

Steven Jörsäter yrkar i motionen att införa dagliga mätningar av cykeltrafiken på några 
mätpunkter i kommunen. 

Att mäta cykeltrafik så som Täby har gjort, genom mätning en vecka per år på samma 
ställe och ungefär samma vecka beroende på väder, fram till och med 2019 är en gammal 
vedertagen metod. Den används av många kommuner och gäller som indikator på antal 
cyklister. Från och med 2020 kommer Täby dock kunna mäta cyklister via detektorer på 
14 ställen. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 april 2020, 

§ 65. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 september 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2020, 

§ 143. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bordlägga ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet bordläggs. 

Expedierat: SBN 
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TÄBYO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2020-11-02 

Dnr KS 2020/47-55 

§ 217 Svar på motion: Underhåll motionsspår 

I motion daterad den 10 februari 2020 redogör Thore Wiberg (SD) för Täbys fina 
motionsspår och framhåller också vikten av att alla motionsspår underhålls på ett bra 
sätt, så att det blir attraktivt att nyttja dem. Täby kommuns 28 km motionsspår 
underhålls årligen genom kantklippning, utläggning av sand grus, samt genom 
månadsvisa ronderingar. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 september 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 oktober 2020, 

§ 144. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

Ordföranden ställer yrkandet under proposition och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att bordlägga ärendet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet bordläggs. 

tJ 
ordf.sign: ........... ... .. .............. . 

. ct/l~ 
JUSt.s1gn: ........ ................. .. ... .. . 
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TÄBYO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 218 lnlämnande av motioner 

PROTOKOLL 
2020-11-02 

Fyra motioner har lämnats in till dagens sammanträde: 

Motion från Agneta Lundahl Dahlström, Janne Boman och Eva Lindau, alla (S): 
Anslutning till organisationen Klimatkommunerna 

Motion från Annica Gryhed (-): Inför Allmänhetens frågestund vid Täby 
kommunfullmäktige 

Motion från Steven Jörsäter (SO): Byt ut farliga trottoarkanter i 
nybyggnadsområden 

Motion från Steven Jörsäter (SD): Ta bort övergångsstället och farthindret på 
Centralvägens bro 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning . 

. {? x-W a-
ordf.s19n:. ...... ... .. .. ....... ........... just.si~ .. ..... ....... . 
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 219 lnlämnande av interpellationer 

PROTOKOLL 
2020-11-02 

Dnr KS 2020/36-00 

Fyra interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde: 

Interpellation från Janne Boman (S) till socialnämndens ordförande: Hemlösas 
situation i Täby 

Interpellation från Agneta Lundahl Dahlström (S) till socialnämndens 
ordförande: Utbildning av personalen på SÄBO 

Interpellation från Thore Wiberg (SD) till socialnämndens ordförande: 
Hur stora är utbetalningarna av socialhjälp/försörjningsstöd till de flyktingar/ 
anhöriginvandrande/ ensamkommande/kvotflyktingar som ankommit sedan 
2010? 

Interpellation från Thore Wiberg (SD) till kommunstyrelsens ordförande: 
Varför har inte en utförlig och transparent utvärdering av hur äldreomsorgen 
drabbades av Covid-19 utförts. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationerna bordläggs för besvarande vid nästa sammanträde. 
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