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NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA TÄBVO 2020-12-14 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Ledamöter Ersättare Närvaro Vote-
ring 
§ 262 

Vote-
ring 

Rolf E Ericsson (M), ordf I JA 

Vakant (L), 1:a vice ordf I -

Markus Selin (S), 2:a vice ordf I JA 
Erik Andersson (M) Deltar på distans I JA 
Johan Algernon (M) Deltar på distans I JA 
Birgitta Kaasik (M) Deltar på distans I JA 
Anna Gustafsson (M) Deltar på distans I JA 

Irene Svenonius (M) Deltar på distans I JA 
Thomas Nilsonne (M) Deltar på distans I JA 
Sofia Paulsson (M) Deltar på distans I JA 
Carl Henrik Svenson (M) Deltar på distans I JA 
Filippa Reinfeldt (M) Gerhard Makowsky 

Deltar på distans 
- JA 

Patric Hamilton (M) Deltar på distans I JA 
Eva Strand (M) Deltar på distans I JA 
Mikael Jensen (M) Deltar på distans I JA 
Viktor Noren (M) Deltar på distans I JA 
Solweig Ericsson Beckard (M) Deltar på distans I JA 
Stefan Oesman (M) Deltar på distans I JA 
Charlotte Törnstrand (M) Deltar på distans I JA 
Peter Carlström (M) Deltar på distans I JA 
Jessica Jevrem (M) Deltar på distans I JA 
Stefan Flöjt (M) Deltar på distans I JA 
Maria Dahlin (M) Deltar på distans I JA 
Thomas Oster (M) Deltar på distans I JA 
Gunilla Eldebro (M) Deltar på distans I JA 
Marie Sjölund (M) Deltar på distans I JA 

Hans Ahlgren (L) Deltar på distans I JA 
Camilla lfvarsson (L) Deltar på distans I JA 
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Robert Stopp (L) Deltar på distans I JA 
Susan El Hark (L) Deltar på distans I JA 
Mats Nordström (L) Deltar på distans I JA 
Saga Bowallius (L) Deltar på distans I JA 
Ulf Schyldt (L) Deltar på distans I JA 
Carin Wiklund Jörgensen (L) Deltar på distans I JA 
Thomas Helleday (L) Deltar på distans I JA 
Maria Bratt (L) Deltar på distans I JA 
Lars Lindberg (L) Deltar på distans I JA 
Barbro Richter Steene (L) Deltar på distans I JA 

Agneta Lundahl Dahlström (5) Deltar på distans I JA 
Janne Boman (5) Deltar på distans I JA 
Camilla Henricsson Bajas (5) Deltar på distans I JA 
Paulina Orrego (5) Deltar på distans I JA 
Stefan Andersson (5) John van den Tempel 

Deltar på distans 
- JA 

Aksel Nordin (5) Deltar på distans I JA 

Annica Nordgren (C) Deltar på distans I JA 
Benita Funke (C) Deltar på distans I JA 
Daniel Wemmergård (C) Deltar på distans I JA 
Stefan Norell (C) Deltar på distans I JA 
Roger Björkbacka (C) Deltar på distans I JA 

Thore Wiberg (5D) Deltar på distans I JA 
Kristofer Nyström (5D) Deltar på distans I JA 
Steven Jörsäter (5D) Deltar på distans I JA 
Angelica Andersson (5D) Deltar på distans I JA 
Per Rosengren (5D) Klas Lund 

Deltar på distans 
- JA 

Camilla Brodin (KD) Deltar på distans I JA 
Tobias Karlström (KD) Deltar på distans I JA 
Christer Swaretz (KD) Deltar på distans I JA 
Rut Casselbrant-Ludwig (KD) Deltar på distans I JA 

Eva Pethrus (MP) Deltar på distans I NEJ 
Kerstin Espman (MP) Deltar på distans I 

~ 
NEJ 

' 

y ~ f) w~ 
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Lisl Giertz (MP) 

Annica Gryhed (-) 

ERSATTARE 
Gerhard Makowsky (M) 

lzabelle By (M) 

Line Wennberg (M) 

Ann Andersson (M) 

Lars Hagström (M) 

Mats Källqvist (M) 

Andreas Gustafsson (M) 

Oskar Malmquist (M) 

Gunnar Göranson (M) 

Sherine Dulski (M) 

Eric Gyllenberg (M) 

Stefan Flemström (M) 

Orjan Winkvist (L) 

Elin Ekeroth (L) 

Lars Tunberg (L) 

Sandra Barouta Elvin (L) 

Lena Dahl (L) 

Josefine Friman (L) 

Eva Lindau (S) 

John van den Tempel (S) 

Raj Joshi (S) 

Renate Minas (S) 

Pietro Marchesi (C) 

Lena Kvarnström (C) 

Mats Wilhelmsson (C) 

Lena Ljungbäck (SD) 

Klas Lund (SD) 

Lars Magnusson (SD) 

Gunilla Törnkvist (KD) 

Amanda Pethrus - NEJ 
Deltar på distans 

Deltar på distans I NEJ 

Tjänstgöring 

I Deltar på distans 

I Deltar på distans 

I Deltar på distans 

- Deltar på distans 

- Deltar på distans 

I Deltar på distans 

I Deltar på distans 

I Deltar på distans 

I Deltar på distans 

I Deltar på distans 

I Deltar på distans 

I Deltar på distans 

- Deltar på distans 

- Deltar på distans 

- Deltar på distans 

- Deltar på distans 

- Deltar på distans 

I Deltar på distans 

- Deltar på distans 

I Deltar på distans 

I Tom§ 262 
Deltar på distans 

- Deltar på distans 

I Deltar på distans 

I Deltar på distans 

I Deltar på distans 

- Deltar på distans 

I Deltar på distans 

I Deltar på distans 

I Deltar på distans 
~ 

~~ \ V-- ~ 
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Eva von Wowern (KD) I Deltar på distans 

Didi Shin (MP} - Deltar på distans 

Amanda Pethrus (MP} I Deltar på distans 

Resultat av votering§ 262 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-14 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 252 Justering av protokoll 

Mats Nordström (L) och Eva Pethrus (MP) utses att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

Justeringen äger rum torsdag den 17 december 2020. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-14 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 253 Fastställande av dagordning 

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen i enlighet med den utsända kallelsen. 

~L 
1ust.s1gn: .... .. .... ........ :~ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-14 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/36-00 

§ 254 Besvarande av interpellation från Agneta Lundahl Dahlström (S) till 
socialnämndens ordförande: Införande av "mat- och kvalitetspeng" 

Under debatten yttrar sig Thomas Nilsonne (M), Agneta Lundahl Dahlström (S), Patric 
Hamilton (M), Eva Pethrus (MP), Thore Wiberg (SD), Eva Strand (M) och Johan 
Algernon (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen anses besvarad. 

\W ,u 
just.sign: ........ ........... ~.... .. . 



7 

PROTOKOLLTÄBY a, 2020-12-14 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 255 Frågor 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående biblioteket i Hägernäs 

Agneta Lundahl Dahlström (S) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Erik Andersson (M): 

"Kan du tänka dig att flytta biblioteket från skolan i Hägernäs till Hägernäs centrum 
under 2021?" 

Under debatten yttrar sig Erik Andersson (M) och Agneta Lundahl Dahlström (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan anses besvarad. 

Fråga till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående Ungdomsvägen 

Kerstin Espman (MP) ställer följande fråga till stadsbyggnadsnämndens ordförande 
Johan Algernon (M): 

''Vem är det som står för dessa ytterligare onödiga kostnader? Är det Täby 
kommuns skattebetalare?" 

Under debatten yttrar sig Johan Algernon (M) och Kerstin Espman (MP). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan anses besvarad. 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående fastigheter 

Kerstin Espman (MP) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Andersson (M): 

"Är det verkligen ok att Täby kommun säljer fastigheter och lägenheter, då vi 
uppenbart lider brist på bostäder?" 

Under debatten yttrar sig Erik Andersson (M) och Kerstin Espman (MP) . 

. 
gn: ... .lfr;;......ordf.s1 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan anses besvarad. 

Fråga till socialnämndens ordförande angående tillsvidareanställningar 

Kerstin Espman (MP) ställer följande fråga till socialnämndens ordförande Thomas 
Nilsonne (M): 

"Kommer Täby kommun verka för att andelen tillsvidareanställningar kraftigt 
kommer att öka och därmed avsevärt minska andelen visstidsanställningar på 
våra äldreboenden i Täby kommun?" 

Under debatten yttrar sig Thomas Nilsonne (M) och Kerstin Espman (MP). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan anses besvarad. 

Fråga till socialnämndens ordförande angående syrgas på särskilda boenden 

Thore Wiberg (SD) ställer följande fråga till socialnämndens ordförande Thomas 
Nilsonne (M): 

"Finns syrgas tillgänglig på alla särskilda boenden i Täby och om så inte är fallet 
hur ser kommunen till att läkarens ordination om syrgas utförs?" 

Under debatten yttrar sig Thomas Nilsonne (M) och Thore Wiberg (SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan anses besvarad. 

Q ~\N~
ordf.s1gn: ........ .................. ..... . 1ust.s1gn:................................ . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-14 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2019/324-01 

§ 256 Avsägelser och fyllnadsval 

En avsägelse har inkommit till dagens sammanträde: 

Per Rosengren (SD) som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i valberedningen 
och ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

Bordlagda val 

Val av vigselförrättare (SD) 

Val av nämndeman till Attunda tingsrätt (MP) 

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

Val av nämndeman till Attunda tingsrätt (S) 

- Val av vigselförrättare efter Hans Ahlgren (L) 

Val av 1:a vice ordförande i kommunfullmäktige efter Saga Bowallius (L) 

- Val av ombudsersättare i Stockholmsregionens Försäkrings AB efter Saga 
Bowallius (L) 

- Val av ombudsersättare i Söderhalls Renhållningsverk AB efter Saga Bowallius (L) 

Val av ombudsersättare i Täby Fastighets AB efter Saga Bowallius (L) 

Val av ombudsersättare i Täby Holding AB efter Saga Bowallius (L) 

Val av ombudsersättare i Täby Miljövärme AB efter Saga Bowallius (L) 

- Val av ersättare i socialnämnden för (L) 

Val av ersättare i stadsbyggnadsnämnden för (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelsen från Per Rosengren (SD) 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

2. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning efter Per 
Rosengren (SD) 

3. Val av vigselförrättare (SD) bordläggs 

4. Åsa Liljekvist (MP) väljs som nämndeman till Attunda tingsrätt 

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

6. Val av nämndeman till Attunda tingsrätt (S) bordläggs 

7. Val av vigselförrättare efter Hans Ahlgren (L) bordläggs 

8. Val av 1:a vice ordförande i kommunfullmäktige efter Saga Bowallius (L) 
bordläggs 

9. Val av ombudsersättare i Stockholmsregionens Försäkrings AB efter Saga 
Bowallius (L) bordläggs 

10. Val av ombudsersättare i Söderhalls RenhållningsverkAB efter Saga Bowallius (L) 
bordläggs 

11. Val av ombudsersättare i Täby Fastighets AB efter Saga Bowallius (L) bordläggs 

12. Val av ombudsersättare i Täby Holding AB efter Saga Bowallius (L) bordläggs 

13. Val av ombudsersättare i Täby Miljövärme AB efter Saga Bowallius (L) bordläggs 

14. Elias Olsson (L) väljs som ersättare i socialnämnden (L) 

15. Val av ersättare i stadsbyggnadsnämnden (M) bordläggs 

16. Klas Lund (SD) väljs som ledamot i valberedningen efter Per Rosengren (SD) 

Expedierat: Länsstyrelsen, Attunda tingsrätt, matrikeln, berörda nämnder och beredningar 

.. .~~ 
Just.s1gn.................... .. .... ...... . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-14 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/309-01 

§ 257 Val av barn- och grundskolenämnd år 2021 

Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

Fullmäktiges ordförande ställer förslaget under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Följande ledamöter väljs till barn- och grundskolenämnden: 
Petter Norrthon (L) 
Anna Gustafsson (M) 
Stefan Andersson (S) 
Lars Hagström (M) 
Gunilla Eldebro (M) 
Viktor N oren (M) 
Eric Gyllenberg (M) 
Tove Skytt (L) 
Benita Funke (C) 
Gunilla Törnkvist (KD) 
Angelica Andersson (SD) 

2. Följande ersättare väljs till barn- och grundskolenämnden: 
Carl Henrik Svenson (M) 
Stefan Flemström (M) 
Arash Kashani (M) 
Anna Lidvall Gräll (M) 
Katariina Treville (L) 
Hans Ahlgren (L) 
Pietro Marchesi (C) 
Eva von Wowern (KD) 
Aksel Nordin (S) 
Anita Börlin (S) 
Klas Lund (SD) 

3. Petter Norrthon (L) väljs till ordförande. 

4. Anna Gustafsson (M) väljs till 1:a vice ordförande och Stefan Andersson (S) väljs 
till 2:a vice ordförande. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

5. Fullmäktige beslutar att Eva Pethrus (MP) får närvara vid nämndens 
sammanträden under mandatperioden. 

Expedierat: Nämndsamordnare, matrikeln 

\Al c;:7 
just.sign: ..~\t)\.. .. =:.7····· 
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PROTOKOLLTÄBYO 2020-12-14 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/309-01 

§ 258 Val av gymnasie- och näringslivsnämnd år 2021 

Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

Fullmäktiges ordförande ställer förslaget under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Följande ledamöter väljs till gymnasie- och näringslivsnämnden: 
Eva von Wowern (KD) 
Sofia Paulsson (M) 
Tomas Korpi (S) 
Carl Henrik Svenson (M) 
Mats Källqvist (M) 
Sherine Dulski (M) 
Lisbeth Sämå (M) 
Robert Stopp (L) 
Alexander Wallentin (L) 
Roger Björkbacka (C) 
Manuela Lindh (SD) 

2. Följande ersättare väljs till gymnasie- och näringslivsnämnden: 
Sven Hagström (M) 
Torbjörn Rindås (M) 
Veronica Duske (M) 
Eva Lohman (M) 
Stefan Andersson (L) 
Patrik Ferm (L) 
Pernilla Staaf (C) 
Maroun Aoun (C) 
Louise Hammargren (KD) 
Magnus Kartell (S) 
Lena Ljungbäck (SD) 

3. Eva von Wowern (KD) väljs till ordförande. 

4. Sofia Paulsson (M) väljs till 1:a vice ordförande och Tomas Korpi (S) väljs till 2:a 
vice ordförande. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

5. Fullmäktige beslutar att Eva Pethrus (MP) får närvara vid nämndens 
sammanträden under mandatperioden. 

Expedierat: Nämndsamordnare, matrikeln 

ordf.sign: .. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-14 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/309-01 

§ 259 Val av kultur- och fritidsnämnd år 2021 

Valberedningens ordförande lämnar förslag. 

Fullmäktiges ordförande ställer förslaget under proposition och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det. 

Kommunfullmäktiges beslut 

6. Följande ledamöter väljs till kultur- och fritidsnämnden: 
Birgitta Kaasik (M) 
Thomas Helleday (L) 
Camilla Henricsson Bajas (S) 
Solweig Ericsson Beckard (M) 
Thomas Öster (M) 
Stefan Flöjt (M) 
Elin Ekeroth (L) 
Barbro Richter Steene (L) 
Stefan Norell (C) 
Christer Swaretz (KD) 
Annelie Preve (SD) 

7. Följande ersättare väljs till kultur- och fritidsnämnden: 
Oskar Malmquist (M) 
Lars Edvall (M) 
Margaretha Kjellstrand (M) 
Pontus Kyrk (M) 
Björn Masuhr (M) 
Folke Ullenius (L) 
Emil Lewenhaupt (L) 
Cecilia Silfwerbrand (C) 
Mats Wilhelmsson (C) 
Sabihullah Ehsan (S) 
Angelica Andersson (SD) 

8. Birgitta Kaasik (M) väljs till ordförande. 

9. Thomas Helleday (L) väljs till 1:a vice ordförande och Camilla Henricsson Bajas 
(S) väljs till 2:a vice ordförande. 

.. v~
Just.s1gn: ..... ..... ... ..... ....... .. . , ... . 

l/ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-14 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

10. Fullmäktige beslutar att Kerstin Espman (MP) får närvara vid nämndens 
sammanträden under mandatperioden. 

Expedierat: Nämndsamordnare, matrikeln 

\MYJust.s1gn: ...................... ......... 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-14 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/217-29 

§ 260 Godkännande av tilläggsavtal till ramavtal avseende fastigheten 
Sågtorp 2 

Kommunfullmäktige godkände den 27 april 2015 (§ 50) ett ramavtal mellan Täby 
kommun och HSB för att möjliggöra framtagandet av en ny detaljplan för fastigheten 
Sågtorp 2. Ramavtalet har en giltighet t.o.m. den 31 december 2020 utan möjlighet till 
ytterligare förlängning. Arbetet med att ta fram ett detaljplaneförslag pågår, men då 
utredningsarbetet blivit mer omfattande har detta föranlett en revidering av tidplanen. En 
ny detaljplan bedöms kunna antas tidigast under senare delen av 2021, varför ett 
tilläggsavtal föreslås tecknas. Tilläggsavtalet reglerar endast ramavtalets giltighet utifrån 
den förändrade tidplanen. 

Ärendet har behandlats i utskottet för stadsbyggnad och fastigheter den 24 november 
2020, § 47. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 30 november 2020, 

§ 176. 

Yrkanden 
Johan Algernon (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Steven Jörsäter (SD) yrkar avslag på ärendet. 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att fullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner tilläggsavtal till ramavtal mellan Täby kommun 
och Östra Kullön Mark 2 AB avseende fastigheten Sågtorp 2 

2. Kommunfullmäktige ger plan- och exploateringschefen i uppdrag att underteckna 
tilläggsavtalet samt att godkänna eventuella framtida överlåtelser av detsamma, 
och tillägg till avtalet. 

Reservation 
Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Expedierat: USF 

jostsigo ~~ ~ 
✓ 
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Dnr KS 2020/240-09 

§ 261 Ändring av ett förbudsområde i Täby kommuns lokala 
ordningsföreskrifter, 13 § tredje stycket 

I 13 § Täby kommuns lokala ordningsföreskrifter finns förbud mot passiv insamling av 
pengar (tiggeri) och att opåkallat söka upp andra i syfte att insamla eller opåkallat 
avhända sig andras vissa angivna saker. 

Inom förbudsområdet återvinningsstationen Arninge handelsområde ( ett av de områden 
där förbudet gäller) har verksamhet med pantstation flyttat respektive tillkommit i en ny 
tillbyggnad. Återvinningsstationen är kvar på samma plats. Vidare finns ytterligare en 
verksamhet med pantstation sedan tidigare, vilken är kvar på samma plats. 

Aktuellt område utgör offentlig plats. 

Mot bakgrund av flytt av verksamhet med pantstation samt tillkommande sådan finns 
behov av att ändra området inom Arninge handelsområde för att inte ordnings
störningarna ska flytta, se bilaga 1. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 3 november 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 30 november 2020, 

§ 177. 

Yrkanden 
Patric Hamilton (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av Eva 
von Wowern (KD) och Thore Wiberg (SD). 

Annica Nordgren (C) yrkar avslag på ärendet. Yrkandet biträds av Hans Ahlgren (L), 
Agneta Lundahl Dahlström (S) (se bilaga 1), Annica Gryhed ( -) och Eva Pethrus (MP) (se 

bilaga 2). \\h'< ·•·J"l:)
•·if'II· 

Ordföranden ställer först avslagsyrkandet under proposition och finner att fullmäktige 
avslår detta. Slutligen ställer ordföranden Patric Hamiltons yrkande under proposition 
och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om ändring av förbudsområdet återvinnings
stationen Arninge handelsområde i 13 § de lokala ordningsföreskrifterna för Täby 
kommun. Det ändrade förbudsområdet framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtande 
daterat den 3 november 2020 (kartbild § 13:1). 
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2. Kommunfullmäktige beslutar att ändringen i p. 1 ska anmälas till länsstyrelsen i 
enlighet med 3 kap. 13 § ordningslagen (1993:1617). 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ändringarna i p. 1 ska träda i kraft den 15 april 
2021. 

Reservationer 

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöterna för Liberalerna reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet (se bilaga 3). 

Annica Gryhed ( -) reserverar sig mot beslutet. 

Annica Nordgren (C), Benita Funke (C), Stefan Norell (C) och Roger Björkbacka (C) 
reserverar sig mot beslutet. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE Yrkande 

2020-12-14 

Yrkande i ärende 10 "Ändring av ett förbudsområde i Täby kommuns lokala ordningsföreskrifter" 

Då vi anser att man inte löser problemet med tiggeri genom förbud så yrkar vi avslag på liggande förslag. 

Vi yrkar: 

- Avslag till ärendet i sin helhet 

För socialdemokratiska full 

O' 
Agneta Lundahl Dahlström 

Jz 
J 
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Kommunfullmäktige den 14 december 2020 

Yrkande från Miljöpartiet de Gröna i Täby 

Ärende 10. 

Miljöpartiet de Gröna i Täby yrkar avslag till Kommunstyrelsens förslag om ändrade områden för 
tiggeriförbud i Täby Kommun . Miljöpartiet vill också understryka åsikten att vi inte anser att 
tiggeriförbud på någon plats i kommunen är en rimlig lösning. 

Täby den 14 december 2020 

Eva Pethrus 
Gruppledare Miljöpartiet de gröna i Täby 
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Reservation 

Kommunfullmäktige 

Ärende 10 -Ändring av ett förbudsområde inom Täby kommuns lokala 

ordningsföreskrifter 

Då vi finner oss nedröstade i vårt yrkande så reserverar vi oss socialdemokraterna mot beslutet att ändra 

förbudsområde i kommunens lokala ordningsföreskrifter avseende tiggeri. 

Beslutet strider, enligt vår mening, mot artikel 10 ( yttrandefrihet ) och artikel 14 ( diskriminering mot 

minoritetsgrupp) i Europakonventionen och även mot den svenska ordningslagen 

Ett förbud löser inte heller de bakomliggande orsakerna till tiggeri. Det är genom fattigdomsbekämpning 

såväl i Sverige som inom EU som vi kan komma till rätta med detta dilemma. 

För den socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

a .&w~~ 
Agneta Lundahl Dahlström 

Gruppledare 
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Dnr KS 2020/282-09 

§ 262 Avveckling av pris mot rasism, diskriminering och intolerans och 
inrättande av nytt pris 

Den 2 februari 2009, § 7 beslutade kultur- och fritidsnämnden, utifrån uppdrag från 
kommunfullmäktige, att inrätta ett pris mot främlingsfientlighet och rasism. Efter en 
utvärdering år 2013 som visade att antalet nomineringar per år var lågt utvidgades priset 
och fick sitt nuvarande namn och inriktning. 

Även med den nya inriktningen har antalet nomineringar per år överlag varit lågt. Sedan 
år 2014 har kommunen vid tre tillfällen valt att inte dela ut priset då inkomna 
nomineringar inte bedömts vara relevanta i förhållande till fastställda bestämmelser. 

Med anledning av detta har ytterligare en översyn gjorts av priset. Utifrån översynen 
föreslås att Pris mot rasism, diskriminering och intolerans avvecklas. Avvecklingen 
föreslås ske till förmån för inrättande av ett nytt pris, Ärets Täby bo, som ska delas ut till 
en person som har gjort något extraordinärt som gynnat kommunens intresse. 

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 20 oktober 
2020, § 71. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 30 november 2020, 

§ 178. 

Yrkanden 
Birgitta Kaasik (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av 
Camilla Henricsson Bajas (S) och Thomas Helleday (L). 

Eva Pethrus (MP) yrkar avslag på första beslutspunkten "Kommunfullmäktige beslutar 
att från och med den 31 december 2020 avveckla Pris mot rasism, diskriminering och 
intolerans" (bilaga 1). Yrkandet biträds av Annica Gryhed (-), (bilaga 2). 

Ordföranden ställer först avslagsyrkandet under proposition och finner att det avslås. 
Därefter ställer ordföranden proposition på Birgitta Kaasiks yrkande och finner att 
fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och verkställs med följande voteringsordning: 

JA röstar den som bifaller kommunstyrelsens förslag. 

NEJ röstar den som bifaller avslagsyrkandet. 

/ 

ordf.sign :.... . ..... .. ........ . just. sign: 
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Omröstningen utfaller med 57 JA-röster och 4 NEJ-röster. Närvaro- och voteringslista är 
bifogad protokollet. 

Kommunfullmäktige avslår således avslagsyrkandet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 31 december 2020 avveckla 
Pris mot rasism, diskriminering och intolerans 

2 . Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2021 inrätta priset 
Årets Täbybo. 

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om 
bestämmelser för Årets Täby bo. 

Reservationer 

Annica Gryhed (-) reserverar sig mot beslutet (bilaga 3). 

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Expedierat: KFN 

. <J .. 'M ~ 
ordf.s1gn: ....... ..... .. ... ... .. .... .••. .• Just.s1gn: ..... .... ..... ..... ....,~.,/... 



~~ h ~ 1 ,f-(U (\)~ -~ ~ (Q_ le'.:+ 

'20 [lo - 1Q. --f'f11. :2__6 2_ 

Kommunfullmäktige den 14 december 2020 

Yrkande från Miljöpartiet de Gröna i Täby 

Ärende 11. Svar på beslutsärende "Aweckling av Pris mot rasism, diskriminering och intolerans 
och inrättande av nytt pris. 

Under 2018 så genomfördes 7090 hatbrott. Störst ökning av antalet brott med identifierade 

hatbrottsmotiv mellan 2016-2018 syns för främlingsfientligt/rasistiskt och antisemitiskt motiv, 

och motivet som rör sexuell läggning. Det främlingsfientliga/rasistiska motivet svarade för 69 

procent av alla polisanmälningar med identifierat hatbrottsmotiv 2018 och är i likhet med 

tidigare år den största kategorin. Att Alliansen då väljer att aweckla priset mot rasism, 

diskriminering och intolerans i tider när vi ser att hatbrott med rasistiska motiv ökar i Sverige är 

förvånande, se bild nedan. 

Antal hatbrott - samtliga motiv och rasistiska motiv 

8000 

6000 

4000 ._._____--------
2 000 

0 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 20 15 2016 2017 2018 

Samtliga • Främlingsfientliga/rasistiska 

Uppskattat antal anmäln ingar med identifierade hatbrott smotiv. 
samtliga motiv och främlingsfientliga/rasistiska motiv. åren 2008-
2018' . Källa: Hatbrott 2018 

Miljöpartiet de Gröna i Täby yrkar avslag på första beslutspunkten "Kommunfullmäktige beslutar 
att från och med den 31 december 2020 aweckla Pris mot rasism, diskriminering och 
intolerans. 

Täby den 14 december 2020 

Eva Pethrus 
Gruppledare Miljöpartiet de gröna i Täby 
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Yrkande 

Ärende 11 - Aweckling av Pris mot rasism, diskriminering och intolerans och inrättandet av nytt 

pris 

I ärendet föreslås att "Pris mot rasism, diskriminering och intolerans" avvecklas. Ett pris av det här 

slaget, med sin benämning, signalerar vilka värderingar Täby kommun vill framhålla som goda och 

eftersträvansvärda för kommunen som helhet och som kommunens medborgare som bärare av. 

Prissumman har också genom åren varit symbolisk. Det har snarare varit äran och framhållandet av 

priset på nationaldagsfirandet på Karbygård som varit det centrala . Genom åren har det också funnits 

en bredd av mottagare av priset från individer och nätverk som arbetat med integration och stöd till 

nyanlända och ensamkommande, lärare som arbetat med toleransprojekt och upplysning kring 

förintelsen och de som arbetat för att lyfta funktionshindrades självklara rätt till deltagande i 

samhället. Priset måste betraktas som Täby kommuns allra finaste pris . 

Priset inrättades 2009 och uppdaterades 2013 med nya bestämmelser. I bestämmelserna för priset 

står att läsa:"Priset mot rasism, diskriminering och intolerans". Syftet med priset är att stimulera 

invånare i Täby kommun att verka för en ökad respekt mellan individer av olika nationalitet, etniskt 

ursprung och trosbekännelse samt motverka diskriminering och intolerans. Priset kan tilldelas en 

person eller en grupp av personer även som juridiska personer, som aktivt och på ett föredömligt sätt 

arbetat för att motverka rasism och främlingsfientlighet inom kommunen eller som gjort en gärning 

som kännetecknas av civilkurage och medmänsklighet." 

Priset är viktigt som värdebärande för kommunen och inom bestämmelserna finns en bredd i möjliga 

medmänskliga handlingar att lyfta fram. Det bör i detta sammanhang nämnas att enligt svensk lag 

har vi sju diskrimineringsgrunder: Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

I tjänsteutlåtandet nämns få nomineringar till priset, samtidigt förbigås att juryn enligt prisets 

bestämmelser äger rätt att själva nominera. Juryns roll i att arbeta aktivt med att såväl uppmana som 

själva nominera bör ytterligare lyftas fram . 

Vi lever i en tid där tidigare framsteg för en mer tolerant syn på människors olikheter hotas allt 

oftare. Så sent som i oktober utsattes Täby bibliotek för ett attentat av nazistiska homo- och 

transfober. Många höjer sin röst världen runt genom #blacklivesmatterrörelsen. Att avveckla "Pris 

mot rasism, diskriminering och intolerans" sänder helt fel signal till medborgare lokalsamhället och 

omvärlden. Vi i Täby bör vara stolta över priset och de insatser från Täbybor, föreningar och juridiska 

personer som det belönar. Priset bör istället för att avvecklas lyftas fram än mer och arbetet med 

dessa frågor stärkas ytterligare . 

Mot bakgrund av ovan yrkar jag: 

Avslag på att-sats 1: Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 31 december 2020 

avveckla Pris mot rasism, diskriminering och intolerans. 

Annica Gryhed / 
v 

Kommunfullmäktigeledamot(-) 
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Ärende 11 - Avveckling av Pris mot rasism, diskriminering och intolerans och inrättandet av nytt 

pris 

I ärende 11 föreslogs att " Pris mot rasism, diskriminering och intolerans" avvecklas . 

Ett pris av det här slaget, instiftat av politiken och med sin benämning, signalerar vilka värderingar 

styret i Täby kommun vill framhålla som goda och eftersträvansvärda för kommunen som helhet och 

kommunens medborgare som bärare av. De värderingarna är i enlighet med prisets bestämmelser: 

MEDMÄNSKLIGHET CIVILKURAGE OCH ARBETE MOT RASISM DISKRIMINERING OCH INTOLERANS. 

Genom åren har det funnits en bredd av mottagare av priset från individer och nätverk som arbetat 

med integration och stöd till nyanlända och ensamkommande, lärare som arbetat med 

toleransprojekt och upplysning kring förintelsen och de som arbetat för att lyfta funktionshindrades 

självklara rätt till deltagande i samhället . Priset måste betraktas som Täby kommuns allra finaste pris. 

Det eftersom priset ser till pristagarens i handling uttryckta utvärderingar och de insatser som görs 

utifrån dessa för medmänniskor och samhälle. 

I tjänsteutlåtandet och även i kommunfullmäktige framhölls som ett skäl att avveckla priset att de 

inkomna nomineringarna varit jämförelsevis få. Samtidigt är det klart utskrivet att juryn enligt prisets 

bestämmelser äger rätt att själva nominera. Juryn består av från nämnderna valda ledamöter: 

Birgitta Kaasik (M), Christer Swaretz (KD), Angelica Andersson (SO), Magnus Kartell (5), Siv-Marie 

Skarp Andersson (C), Carin Wiklund Jörgensen (L). Trots att flera av jurymedlemmarna närvarande i 

kommunfullmäktige valde de att inte svara på varför de som jury valt att inte nyttja juryns 

nomineringsrätt för priset och vad bakgrunden till vad som bör betraktas som en låg 

engagemangsnivå för priset kunde bero på . 

I debatten framfördes även som skäl till nedläggning från presidiet i Kultur- och fritidsnämnden att 

priset var för snävt i sina bestämmelser och därför behövde vidgas. Detta är ett mycket 

svårförståeligt och rent av osant påstående då det snarare måste anses som att det i 

bestämmelserna för priset finns en stor bredd i möjliga medmänskliga handlingar att lyfta fram. 

Förutom medmänsklighet, arbete mot rasism och intolerans och uppvisande av särskilt civilkurage 

finns också arbete mot diskriminering. Jag vill särskilt i detta sammanhang lyfta fram att enligt svensk 

lag har vi sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

Hur denna mängd av nomineringsgrunder kan anses snäva är en gåta . 
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Vi i Täby bör vara stolta över priset och de insatser från Täbybor, föreningar och juridiska personer 

som det belönar. Jag framförde att Priset mot Rasism, diskriminering och intolerans bör behållas och 

istället för att avvecklas lyftas fram än mer och arbetet med dessa frågor stärkas ytterligare . Att 

avveckla priset vore mycket olyckligt. Precis som instiftan av priset, med dess namn, var en mycket 

stark signal från politiken att framhålla de värden som priset uttrycket och belönar, är de nu så att de 

som röstade för avvecklandet av priset sänder en mycket stark signal till täbyborna och samhället i 

stort att de som politiska företrädare inte vill stå bakom ett särskilt framhållande av dessa värden . 

Mot bakgrund av ovan yrkade jag avslag på att-sats 1: Kommunfullmäktige beslutar att från och med 

den 31 december 2020 avveckla Pris mot rasism, diskriminering och intolerans. 

Då mitt yrkande föll reserverade jag mig mot beslutet att avveckla Priset mot rasism, diskriminering 

och intolerans. 

Annica Gryhed 

Kommunfullmäktigeledamot( -) 
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Dnr KS 2019/337-02 

§ 263 Svar på motion (bordlagd 2020-11-23): 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 

Birgitta Kaasik (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av 
Camilla Henricsson Bajas (S), Christer Swaretz (KD), Stefan Norell (C), Annica Gryhed 
(-) och Amanda Pethrus (MP). 

Steven Jörsäter (SD) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Ordföranden ställer de båda yrkandena under proposition och finner att fullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen i enlighet med tjänsteutlåtande daterat 
den 21 september 2020. 

\H :>t
Just.s1gn: .... .. .... ..... ....... . ✓•• •• ••••• 
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Uttalande 

Birgitta Kaasik (M) medges lämna ett uttalande till protokollet (se bilaga 1). 

Reservation 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet (se bilaga 2). 

Expedierat: KFN 
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Uttalande -Ärende 10 Svar på motion "Ändra bibliotekspolicyn" 

Täbyalliansen har uppfattningen att vår biblioteksstrategi inte i nuläget 
behöver göras om. Den innehåller en bra avvägning. Dock kommer den 
att ses över efter 2022. Täbyalliansens uppfattning kommer dock alltid 
att vara att bibliotekens frihet skall bevaras och hindras från politisk 
inblandning. Motionären misstänkliggör kommunens biblioteks
personal och vill att det utbud som finns skall spegla "det svenska 
folkets åsikter". Täbyalliansens uppfattning är att utbudet skall präglas 
av mångfald, stor bredd i utbudet och inte styras av politiska åsikter. Vi 
vill dessutom utveckla biblioteken till att vara en mötesplats for utbyte 
av tankar och ideer och att det ges möjligheter till att lyssna på andras 
åsikter och uppmuntra till samtal. 

~~~,
Birgitta Kaasik (M) 

Christer Swaretz (KO) 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE RESERVATION 
2020-12-14 

Ärende 12 KF 2020-12-14 : Ändra bibliotekspolicyn 

Vi har försökt få våra politikerkollegor i andra partier att förstå att man inte kan tro att man 
kan få opolitiska bibliotek genom att introducera en klausul som innebär tydlig politisk 
styrning i bibliotekspolicyn. Den baserar sig på en naiv föreställning att man objektivt kan 
avgöra vad som är lämpligt. 

En lång diskussion i fullmäktige visade att detta var förgäves. Ledamöterna kan eller vill inte 
inse det uppenbara. Att tillägget till policyn som tillkom 2018 fullständigt omöjliggör opolitiska 
bibliotek vilket är svårt nog utan. Ett uttalande ifrån den borgerliga Alliansen som stöds av de 
andra partierna till denna punkt utgör ett monument över vägran att ta till sig denna insikt. Vi 
kan bara beklaga detta pinsamma dokument. 

Vi känner oss förstås särskilt besvikna över att våra konservativa vänner i M och KD inte kan 
förmås att tänka fritt i den här frågan. Men vi är å andra sidan vana vid att det kan ta tid för 
dem att nå insikter. Så småningom kommer de nog att förstå vad vi skriver här. Liksom i 
rikspolitiken där de till slut brukar inse att vi har haft rätt hela tiden. 

Under tiden får vi fortsätta att kämpa för ett fritt och bra Täby. 

Vi reserverar oss mot beslutet att avslå vår motion att ta bort det politiska tillägget till 
bibliotekspolicyn som lades till 2018. 

För sverigedemokraterna 

d/4/F-
Steven Jörsäter 
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PROTOKOLLTÄBYO 2020-12-14 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2019/338-02 

§ 264 Svar på motion (bordlagd 2020-11-23): 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. 

Yrkande 

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. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-14 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/6-30 

§ 265 Svar på motion (bordlagd 2020-11-23): 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. 

Yrkande 

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. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-14 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/5-09 

§ 266 Svar på motion (bordlagd 2020-11-23): 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. 

Yrkande 

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. 

.. ~ d 
Just.s1gn: ... .. ..... .... ,~. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-14 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/47-55 

§ 267 Svar på motion (bordlagd 2020-11-23): 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. 

Yrkande 

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. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2020-12-14 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/44-79 

§ 268 Svar på motion (bordlagd 2020-11-23): Öka andelen särskilda 
boenden i egen regi för att tillförsäkra ett boende inom kommunen för våra 
äldre Täbybor 

Ledamöterna Agneta Lundahl Dahlström (S) och Janne Boman (S) har inkommit i 
kommunfullmäktige med en motion om att öka andelen särskilda boenden i egen regi för 
att tillförsäkra boende inom kommunen för våra äldre Täbybor. Motionärerna yrkar 
därför att fullmäktige uppdrar till socialnämnden att tillse att minst 50 procent av det 
behovet av särskilda boenden för äldre ska ske i egen regi. För närvarande har social 
omsorg rådighet över platstillgången gällande egen regi och entreprenad upphandlat 
boende (LOU), vilket utgör cirka 55 procent av det totala antalet platser i Täby kommun. 

Ärendet har behandlats i socialnämnden den 21 oktober 2020, § 98. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2020, 

§ 172. 

Yrkande 

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. 

~ . 
ordf.sign .................... .. . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-14 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/134-02 

§ 269 Svar på motion (bordlagd 2020-11-23): Kameraövervakning av Täby 
torg och angränsande gångstråk 

I en motion till kommunfullmäktige den 16 december 2019, § 176, yrkar Angelica 
Andersson (SD) att kommunen ska snabbutreda och ansöka om kameraövervakning av 
Täby torg och angränsade gångstråk. Syftet är att förebygga brott. Motionären hävdar att 
kameraövervakning ökar tryggheten och säkerheten, minskar benägenheten att begå brott 
och stärker bevisföringen. 

Enligt 7 § i kamerabevakningslagen (2018:1200) krävs tillstånd till kamerabevakning av 
en plats dit allmänheten har tillträde om bevakningen ska bedrivas av en myndighet. 

Täby kommun ansökte i januari 2020 till Datainspektionen om tillstånd för 
kamerabevakning av Täby torg. Handläggningstider för dessa ärenden kan variera och 
Täby har ännu inte fått svar från Datainspektionen på sin tillståndsansökan. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 13 oktober 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2020, 

§ 173. 

Yrkande 

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. 

r2ordf.sign:. . ........ ...... ... ......... . . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-14 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/45-39 

§ 270 Svar på motion (bordlagd 2020-11-23): Namngivning rondeller 

Janne Boman (S) har i motion inlämnad den 10 februari 2020 yrkat att kommun
fullmäktige uppdrar åt stadsbyggnadsnämnden att utreda möjligheterna till att namnge 
rondellerna i Täby. Samhällsutvecklingskontoret har, genom trafikenheten, sedan tidigare 
ett påbörjat arbete med att ta fram förslag på namn för kommunens rondeller. Förslagen 
avses presenteras för namn- och skönhetsrådet under innevarande år för vidare 
beredning enligt kommunens ordning för namnfrågor. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 juni 2020, 

§ 96. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 12 oktober 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 november 2020, 

§ 174. 

Yrkande 

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. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-14 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2019/340-02 

§ 271 Svar på motion: Riv upp Sverigeförhandlingen! 

Steven Jörsäter (SD) och Thore Wiberg (SD) yrkar i en gemensam motion till 
kommunfullmäktige den 16 december 2019 att delar av Sverigeförhandlingen ska rivas 
upp. 

I motionen skriver man att en utbyggnad enligt åtagandena i Sverigeförhandlingen är för 
kraftig. Den riskerar att medföra trafikproblem samt att inslaget av flerfamiljshus är för 
stort. De yrkar därför att den del av Sverigeförhandlingen som rör nya bostäder i Täby ska 
rivas upp och att utbyggnadstakten utöver de projekt som redan beslutats ska bli lugnare. 

Sverigeförhandlingen måste ses som en helhet och man kan därför inte ändra enskilda 
delar i projektet. Täby kommun erhåller en positiv nytta i form av ökad tillgänglighet 
genom att staten är med och finansierar en utbyggnad av Roslagsbanan. I gengäld skapar 
kommunen förutsättningar för 16 200 nya bostäder. Sverigeförhandlingen innebar att 
man befäste en högre ambitionsnivå avseende bostadsbyggandet. Innan 
Sverigeförhandlingen fanns det planer för knappt 9 400 bostäder. Uppfyller inte 
kommunen bostadsåtagandet riskerar kommunen att återbetalningen från staten på 243 

mnkr försenas. I mars 2020 avrapporterades 1 014 färdiga lägenheter. 

Kommunen förutsätter att avtalet gäller avseende kostnader och bostadsåtagande och 
kommer inte godta några förändringar. 

Den reviderade bostadsbyggnadsprognosen som arbetats fram under våren 2020 innebär 
en jämnare och lugnare tillväxt. Planer etc. kommer att tas fram i en takt som 
kommunens ekonomi klarar av samt utifrån vad det finns avsättning för på 
bostadsmarknaden. En expansion i den takt som föreslås kommer dock kräva 
investeringar. För att kommunens ekonomi inte ska försämras kommer det att krävas 
prioriteringar och en noggrann ekonomistyrning. 

Den sammantagna bedömningen blir trots allt att kommunen kommer kunna möta 
åtagandet enligt Sverigeförhandlingen utan att kommunens ekonomi och verksamhet tar 
skada. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 5 november 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 30 november 2020, 

§ 179. 

Yrkande 

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

ordf.sign: ....... . 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet bordläggs. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-14 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2019/286-09 

§ 272 Svar på motion: Stopp för återvändande IS-terrorister i Täby kommun 

Thore Wiberg (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 7 oktober 2019 att 
Täby kommun ska arbeta för att förhindra att återvändande IS-terrorister tar 
kommunens ekonomiska eller personella resurser i anspråk. Motionären yrkar att Täby 
kommun ska uttala att den som deltagit i, eller understött, terrorism, inte är välkommen 
till kommunen. 

Till Täby kommun är terrorister redan idag inte välkomna. Det finns inte några kända 
uppgifter på att någon anslutit sig till IS och vill återvända till Täby. Samtidigt är frågor 
kring vem som får resa in i, eller vara bosatt i landet inte en kommunal utan en statlig 
angelägenhet. Eftersom kommunen saknar befogenheter att besluta i sådana ärenden, 
kan inte Täby vidta några juridiska åtgärder. Det åligger de brottsbekämpande 
myndigheterna att utreda och lagföra individer för brott. Kommunen har inte 
befogenheter att på egen hand göra inskränkningar i lagstiftningen på det sätt som 
beskrivs i motionen. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 30 november 2020, 

§ 180. 

Yrkande 

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. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-14 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2019/339-02 

§ 273 Svar på motion: Ekonomirapportering nyanlända 

Thore Wiberg (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 16 december 2019 att 
Täby kommun ska inkludera kostnaden för mottagandet av nyanlända i resultat
redovisningarna för socialnämnden, gymnasie- och näringslivsnämnden samt övriga 
berörda nämnder. Motionären yrkar att kommunen kvartalsvis ska ta fram en fördjupad 
redovisning över antalet nyanlända som varit föremål för insatser, uppdelat på 
asylsökande, ensamkommande, anhöriginvandring och kvotflyktingar. I förslaget ingår 
även att Täby kommun tar fram prognostiserade kostnader över de kommande fem åren 
som bedöms uppkomma för nyanlända. 

Täby kommun redovisar utgiftsposter utifrån lag och enligt god redovisningssed. Att 
genomföra en detaljerad redovisning där kostnader fördelas upp per nämnd, sorterat på 
asylsökande, ensamkommande barn, anhöriginvandring och kvotflyktingar, skulle 
innebära att kostnader särredovisas på individnivå samt tar administrativ tid i anspråk på 
bekostnad av det kommunala uppdraget. 

För 2019 redovisar Täby kommunen en nettokostnad för flyktingverksamheten på 30,2 

mnkr. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 30 november 2020, 

§ 181. 

Yrkande 

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. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-14 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/46-79 

§ 274 Svar på motion: Äldreplan 

Ledamöterna Janne Boman och Agneta Lundahl Dahlström (båda S) har i en motion till 
kommunfullmäktige daterad den 10 februari 2020 yrkat att fullmäktige ska besluta att 
uppdra till socialnämnden att utarbeta en äldreplan för Täby kommun. 

Motionen har behandlats i socialnämnden den 16 september 2020 (dnr. SON 2020/68-

74). Socialnämnden beslutade då att föreslå att motionen ska avslås med motiveringen att 
socialnämnden vid sammanträdet även beslutat om ett strategidokument "Utmaningar 
och strategier för äldreomsorgen med utblick mot 2040" (dnr. SON 2020/197-74). Detta 
dokument, som kan ses som en form av äldreplan, ska tillsammans med redan befintliga 
styrdokument (verksamhetsplan, planeringsunderlag osv), utgöra underlag för såväl mer 
långsiktiga, strategiska beslut som det mer operativa arbetet inom äldreomsorgen. 

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

§ 80. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 9 november 2020. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 30 november 2020, 

§ 182. 

Yrkande 

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. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 275 lnlämnande av motioner 

Tre motioner har lämnats in till dagens sammanträde: 

Motion från Steven Jörsäter (SD): Utred och förbered Täbys trafiksystem för 
Förbifart Stockholm 

Motion från Eva Pethrus (MP): Ökad livskvalite för Täbys medborgare 

Motion från Eva Pethrus (MP): Antimobbning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

,~~ k+~ 
just.sign:.~ -~ -~ -- 4 ·· ·· · 
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PROTOKOLLTÄBVO 2020-12-14 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/36-00 

§ 276 lnlämnande av interpellationer 

En interpellation har lämnats in till dagens sammanträde: 

Interpellation från Agneta Lundahl Dahlström (S) till socialnämndens ordförande 
Thomas Nilsonne (M): Anser du att den uppföljning av vården som bedrivs idag är 
tillfredsställande eller vad är du beredd att göra för att höja kvaliten? 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen bordläggs för besvarande vid nästa sammanträde. 
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