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§ 69 Justering av protokoll 

Roger Björkbacka (C) och Angelica Andersson (SD) utses att jämte ordföranden justera 

dagens protokoll.  

Justeringen äger rum onsdag den 26 maj 2021. 
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§ 70 Fastställande av dagordning 

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen i enlighet med den utsända kallelsen. 

____________ 
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§ 71 Besvarande av interpellation från Agneta Lundahl Dahlström (S) till 
socialnämndens ordförande (bordlagd 2021-04-12): Införande av fast 
omsorgskontakt 

Under debatten yttrar sig Thomas Nilsonne (M), Agneta Lundahl Dahlström (S), Susan El 

Hark (L), Patric Hamilton (M) och Kerstin Espman (MP). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen anses besvarad.  

____________ 
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§ 72 Besvarande av interpellation från Annica Gryhed (-) till gymnasie- och 
näringslivsnämndens ordförande: SFI-utbildning 

Under debatten yttrar sig Eva von Wowern (KD), Annica Gryhed (-), Kerstin Espman 

(MP), Eva Pethrus (MP), Erik Andersson (M), Carl Henrik Svenson (M), Steven Jörsäter 

(SD), Patric Hamilton (M), Hans Ahlgren (L), Susan El Hark (L), Sofia Paulsson (M), 

Janne Boman (S) och Kristofer Nyström (SD). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen anses besvarad.  

____________ 
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§ 73 Besvarande av interpellation från Thore Wiberg (SD) till kultur- och 
fritidsnämndens ordförande: Konstgräs på planen vid Brinkskolan 

Under debatten yttrar sig Birgitta Kaasik (M), Thore Wiberg (SD), Erik Andersson (M), 

Kerstin Espman (MP), Johan Algernon (M), Eva Pethrus (MP) och Camilla Henricsson 

Bajas (S). 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen anses besvarad.  

____________ 
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§ 74 Frågor 

Fråga 1 

 

Fråga till gymnasie- och näringslivsnämndens ordförande angående barn- och 

fritidsprogrammet vid Åva gymnasium 

 

Agneta Lundahl Dahlström (S) ställer följande fråga till gymnasie- och 

näringslivsnämndens ordförande Eva von Wowern (KD): 

 

”Anser du att en nedläggning av barn- och fritidsprogrammet vid Åva gymnasium 

kommer att göra det lättare för förskolorna i kommunen att rekrytera utbildad personal?” 

 

Under debatten yttrar sig Eva von Wowern (KD) och Agneta Lundahl Dahlström (S).  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan anses besvarad.  

 
 

Fråga 2 

 

Fråga till barn- och grundskolenämndens ordförande angående lovskola 

 

Stefan Andersson (S) ställer följande fråga till barn- och grundskolenämndens ordförande 

Petter Norrthon (L): 

 

”Har Täby planerat, för att ett ökat antal elever kan behöva genomgå Lovskola under 

sommarlovet 2021 jämfört med tidigare år?” 

 

Under debatten yttrar sig Petter Norrthon (L) och Stefan Andersson (S).  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan anses besvarad.  
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Fråga 3 

 

Fråga till barn- och grundskolenämndens ordförande angående planskild korsning 

 

Eva Pethrus (MP) ställer följande fråga till barn- och grundskolenämndens ordförande 

Petter Norrthon (L): 

 

”Kommer det att byggas en planskild korsning för att ge en säker skolväg för eleverna till 

och från Kyrkskolan innan höstens sammanslagning sker av årskurserna?” 

 

Under debatten yttrar sig Petter Norrthon (L) och Eva Pethrus (MP).  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan anses besvarad.  

 

 

Fråga 4 

 

Fråga till socialnämndens ordförande angående tillsvidareanställningar inom 

äldreomsorgen 

 

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

Nilsonne (M): 

 

”Har man satt in åtgärder för att öka andelen tillsvidareanställningar inom 

äldreomsorgen?” 

 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Frågan anses besvarad.  
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Dnr KS 2020/309-01 

§ 75 Avsägelser och fyllnadsval   

Tre avsägelser har inkommit till dagens sammanträde: 

 

- Emma Carnebrink (C) som nämndeman i Attunda tingsrätt 

- Alexander Wallentin (L) som ledamot i gymnasie- och näringslivsnämnden 

- Örjan Winkvist (L) som ledamot i socialnämnden 

 

Bordlagda val 

- Val av vigselförrättare (SD) 

 
- Val av vigselförrättare efter Hans Ahlgren (L) 

 
- Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Barbro Richter Steene (L) 

 

- Val av ersättare i socialnämnden efter Ann-Sofie Rossi (L) 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna från Emma Carnebrink (C), Alexander 

Wallentin (L) och Örjan Winkvist (L). 

 

2. Val av vigselförrättare (SD) bordläggs 

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

 

4. Anne-Marie Malmsten (L) väljs som ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter 
Barbro Richter Steene (L)  

 

5. Claes-Henry Segerfeldt (L) väljs som ersättare i socialnämnden efter Ann-Sofie 
Rossi (L)  

 

6. Andreas Funke (C) väljs som nämndeman i Attunda tingsrätt efter Emma 
Carnebrink (C)  

 

7. Patrik Ferm (L) väljs som ledamot i gymnasie- och näringslivsnämnden efter 
Alexander Wallentin (L) 

 

8. Lars Tunberg (L) väljs som ersättare i gymnasie- och näringslivsnämnden efter 
Patrik Ferm (L) 
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9. Kajsa Råhlander (L) väljs som ledamot i socialnämnden efter Örjan Winkvist (L) 

 

10. Johan Orest (L) väljs som ersättare i socialnämnden efter Kajsa Råhlander (L) 

 

11. Eva Strand (M) väljs som extra ombud i Täby Holding AB 
___________ 

Expedierat: Attunda tingsrätt, Täby Holding AB, matrikeln, berörda nämnder  
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Dnr KS 2021/147-04 

§ 76 Budgetuppföljning per mars för Täby kommun 

Prognosen är att samtliga finansiella mål uppnås under 2021. 
 
Prognosen för årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär i budgetupp-
följningen per mars innebär ett överskott på 140,9 mnkr vid årets slut. Avvikelsen mot 
budget prognostiseras uppgå till 74,4 mnkr, varav nämnderna står för 59,6 mnkr. 
 

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 1 074,6 mnkr, vilket är i nivå med budget. 

En mer utförlig budgetuppföljning för respektive nämnd hanteras vid nämndernas egna 

sammanträden. 

Kommunfullmäktige föreslås också besluta att budgetposten avseende statsbidraget för 

äldreomsorgssatsningen på 28,050 mnkr i budgeten för 2021 omfördelas till 

intäktsposten riktat statsbidrag från posten generellt statsbidrag. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 april 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 3 maj 2021,  

§ 71. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Budgetuppföljning per mars 2021 med 

årsprognos för Täby kommun daterad den 21 april 2021. 

Kommunfullmäktige beslutar att budgetposten avseende statsbidraget för äldreomsorgs-

satsningen på 28,050 mnkr i budgeten för 2021 omfördelas till intäktsposten riktat 

statsbidrag från posten generellt statsbidrag. 
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Dnr KS 2021/126-26 

§ 77 Genomförandebeslut parkering vid ny simhall  

Projektet omfattar nybyggnad av simhall vid korsningen Stora Marknadsvägen/ 

Bergtorpsvägen. Anläggande av till simhallen anslutande vägar, parkering, finplanering 

av tomten ingick tidigare i ett annat investeringsprojekt, närmare bestämt ny gång- och 

cykeltunnel under Stora Marknadsvägen. I verksamhetsplan 2021 har detta projekt delvis 

utgått och separata investeringsmedel har därför avsatts för åtgärderna kring simhallen. 

Produktion av simhallen pågår och genomförandebeslut behöver fattas för parkering, 

finplanering så som utebelysning och cykelparkering.  

Ärendet har behandlats i kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter den 

26 april 2021, § 19. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 30 mars 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 3 maj 2021,  

§ 72. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att genomföra 

parkering vid ny simhall. 

 

2. Kommunfullmäktige beslutar att säkerställa finansiering av mark- och 

finplaneringsarbetena enligt hemställan i beslut taget av kultur- och 

fritidsnämnden den 15 mars 2021. 

 
Expedierat: Fastighetsavdelningen, USF 
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Dnr KS 2021/127-27 

§ 78 Inriktningsbeslut ny motorikhall inom fastigheten Prästgården 2:5 
(Täby IP) 

Under år 2018 genomfördes en lokaliseringsutredning avseende lämplig plats för en 

motorikhall i Täby. Fem platser utreddes men då den plats som förespråkades senare 

bedömdes som olämplig genomfördes en förnyad utredning av tre platser. Den förnyade 

utredningen anger att fastigheten Prästgården 2:5 (Täby IP) är den bäst lämpade platsen 

för en ny motorikhall.  

En fördjupad förstudie har genomförts inom fastigheten Prästgården 2:5 och 

funktionskraven för en motorikhall kan tillgodoses på platsen. En geoteknisk 

undersökning är utförd och en kalkyl har tagits fram. Investeringsmedel finns avsatta i 

verksamhetsplan 2021 för ny motorikhall. 

Ärendet har behandlats i kultur- och fritidsnämnden den 27 april 2021, § 34 och i 

utskottet för stadsbyggnad och fastigheter den 26 april 2021, § 18. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 29 mars 2021.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 3 maj 2021, § 73. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram 

programhandling för en motorikhall inom fastigheten Prästgården 2:5. 

________ 

Expedierat: KFN, USF, Fastighetsavdelningen   



 

 PROTOKOLL 

 2021-05-17 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

ordf.sign:................................ just.sign:................................. 

 

16 

 

Dnr KS 2021/136-00 

§ 79 Utökad låneram för Norrvatten 

Norrvatten är i ett skede med behov att investera i verksamheten för att rusta upp och 

bygga ut vattenverk och ledningsnät. Utöver detta har det tillkommit ökade krav på 

säkerhetsskydd och på dricksvattenkvalitén. Regionens snabba expansion och utbyggnad 

i infrastruktur leder enligt förbundet till att Norrvatten måste utöka kapaciteten och 

anpassa investeringarna. 

Den 24 september 2020, § 52 fattade Norrvattens förbundsstyrelse ett inriktningsbeslut 

för utbyggnaden av Norrvattens framtida vattenproduktion. Beslutet innebär en etappvis 

utbyggnad av ett nytt kompletterande vattenverk. Investeringsutgiften för denna 

utbyggnad bedöms preliminärt till 1 800 till 2 400 mnkr. En så pass stor investering 

kommer att kräva en utökad upplåning. 

Norrvatten hemställer den 12 mars 2021 i en skrivelse att Täby kommun som medlem i 

Norrvatten medger en ökning av nuvarande låneram med 800 mnkr till 2 100 mnkr. 

Norrvattens förbundsfullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 10 mars 2021, § 6, 

att hemställa till medlemskommunerna att medge en ökning av nuvarande låneram med 

800 till 2 100 mnkr.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 30 mars 2021.  

 Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 3 maj 2021,  

§ 74. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att medge en ökning av Norrvattens nuvarande låneram 

med 800 mnkr till 2 100 mnkr. 

___________ 

 Expedierat: Norrvatten 
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     Dnr KS 2021/92-04 

§ 80 Årsstämma 2021 i Täby Holding AB – uppdrag till ombudet 

Täby Holding AB ägs av Täby kommun. Inför årsstämman 2021 har styrelsen och 

verkställande direktören överlämnat årsredovisningen för 2020 daterad 9 mars 2021. 

Revisorerna, auktoriserade och lekmannarevisorer tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse 

och verkställande direktör. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 mars 2021.  

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 3 maj 2021,  

§ 75. 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Kommunfullmäktige uppdrar till ombudet att vid Täby Holding AB:s (THAB) 

årsstämma 

1. fastställa resultaträkning och balansräkning för THAB enligt årsredovisningen för 

räkenskapsåret 2020 

2. besluta om disposition om vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag i 

årsredovisningen, att utdelning ska ske med 25 miljoner kronor till ägaren Täby 

kommun och resterande del av det fria egna kapitalet ska balanseras i ny räkning 

3. bevilja styrelsen och verkställande direktören i bolaget ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2020 

4. besluta om arvoden till styrelser och revisorer enligt fullmäktiges beslut den 

17 december 2018, § 165 

5. anmäla bolagets ägardirektiv i enlighet med kommunens verksamhetsplan 2021 

 

Anteckning 

Det antecknas till protokollet att följande ledamöter och ersättare inte deltar i 

handläggningen av ärendet på grund av jäv: Camilla Ifvarsson (L), Markus Selin (S), Erik 

Andersson (M), Johan Algernon (M), Thomas Nilsonne (M), Sofia Paulsson (M), Carl 

Henrik Svenson (M), Hans Ahlgren (L), Lars Lindberg (L), Agneta Lundahl Dahlström 

(S), Eva von Wowern (KD), och Izabelle By (M). 

 
Expedierat: THAB, ombud 
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Dnr KS 2020/309-01 

§ 81 Val av revisor och revisorsersättare i Täby Holding AB från avslutad 
årsstämma 2021 fram till avslutad årsstämma 2022 

 

Valberedningens ordförande Stefan Oesman (M) lämnar valberedningens förslag.  

  

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Följande lekmannarevisorer väljs: 

Lars Nordin (S) 

Malin Forsberg Helgesson (M) 

 

2. Följande lekmannarevisorssuppleanter väljs: 

Daniela Strömberg (M) 

Mikael Zuhr (L) 

 
Expedierat: THAB, revisorer, KPMG, lönesystem, matrikel 
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Dnr KS 2020/309-01 

§ 82 Val av styrelse inkl ordförande, 1:a vice ordförande och 2:a vice 
ordförande i Täby Holding AB (THAB) från avslutad årsstämma 2021 fram till 
avslutad årsstämma 2022 

Valberedningens ordförande Stefan Oesman (M) lämnar valberedningens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Följande ledamöter väljs till THAB:s styrelse: 

Mikael Jensen (M) 

Per-Åke Evén (C) 

Agneta Lundahl Dahlström (S) 

Erik Andersson (M) 

Johan Algernon (M) 

Thomas Nilsonne (M) 

Hans Ahlgren (L) 

Lars Lindberg (L) 

Christina Danielsson (KD) 

 

2. Följande ersättare väljs till THAB:s styrelse: 

Rolf E Ericsson (M) 

Carl Henrik Svenson (M) 

Sofia Paulsson (M) 

Mats Källqvist (M) 

Izabelle By (M) 

Camilla Ifvarsson (L) 

Gösta Rappe (C) 

Eva von Wowern (KD) 

Markus Selin (S) 

 

3. Mikael Jensen (M) väljs till ordförande 

 

4. Per-Åke Evén (C) väljs till 1:a vice ordförande och Agneta Lundahl Dahlström (S) 

väljs till 2:a vice ordförande. 

 
Expedierat: THAB, lönesystem, matrikel 
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Dnr KS 2021/90-04 

§ 83 Årsstämma 2021 i Täby Fastighets AB – uppdrag till ombudet 

Täby Fastighets AB är dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av Täby kommun. Inför 

årsstämman 2021 har styrelsen och verkställande direktören överlämnat 

årsredovisningen för 2020 daterad 9 mars 2021. 

Revisorerna, auktoriserade och lekmannarevisorer tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse 

och verkställande direktör. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 mars 2021. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 3 maj 2021, § 76. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige uppdrar till ombudet att vid Täby Fastighets AB:s (TFAB) 

årsstämma 

1. fastställa resultaträkning och balansräkning för TFAB enligt årsredovisningen för 

räkenskapsåret 2020 

2. besluta om disposition om vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag i 

årsredovisningen, att det fria egna kapitalet ska balanseras i ny räkning 

3. bevilja styrelsen och verkställande direktören i bolaget ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2020 

4. besluta om arvoden till styrelser och revisorer enligt fullmäktiges beslut den 

17 december 2018, § 165 

5. anmäla bolagets ägardirektiv i enlighet med kommunens verksamhetsplan 2021 
 

Anteckning 

Det antecknas till protokollet att följande ledamöter och ersättare inte deltar i 

handläggningen av ärendet på grund av jäv: Erik Andersson (M), Johan Algernon 

(M), Birgitta Kaasik (M), Sofia Paulsson (M), Carl Henrik Svenson (M), Hans Ahlgren 

(L) och Agneta Lundahl Dahlström (S).

 
Expedierat: TFAB, ombud 
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Dnr KS 2020/309-01 

§ 84 Val av revisor och revisorsersättare i Täby Fastighets AB från 
avslutad årsstämma 2021 fram till avslutad årsstämma 2022 

Valberedningens ordförande Stefan Oesman (M) lämnar valberedningens förslag.  

  

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Följande lekmannarevisorer väljs: 

Lars Nordin (S) 

Malin Forsberg Helgesson (M) 

 

2. Följande lekmannarevisorssuppleanter väljs: 

Daniela Strömberg (M) 

Mikael Zuhr (L) 

 
Expedierat: TFAB, revisorer, KPMG, lönesystem, matrikel 
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Dnr KS 2020/309-01 

§ 85 Val av styrelse inkl ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i Täby Fastighets AB från avslutad årsstämma 2021 fram till 
avslutad årsstämma 2022 

Valberedningens ordförande Stefan Oesman (M) lämnar valberedningens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Följande ledamöter väljs till TFAB:s styrelse: 

Hans Ahlgren (L) 

Sofia Paulsson (M) 

Conny Fogelström (S) 

Birgitta Kaasik (M) 

Johan Algernon (M) 

Erik Andersson (M) 

Staffan Söderlund (L) 

Gösta Rappe (C) 

Rolf Åbjörnsson (KD) 

 

2. Följande ersättare väljs till TFAB:s styrelse: 

Carl Henrik Svenson (M) 

Mikael Jensen (M) 

Rolf E Ericsson (M) 

Gustaf Reinfeldt (M) 

Lisbeth Sämå (M) 

Susanna Grege (L) 

Per-Åke Evén (C) 

Louise Hammarström (KD) 

Agneta Lundahl Dahlström (S) 

 

3. Hans Ahlgren (L) väljs till ordförande 

 

4. Sofia Paulsson (M) väljs till 1:a vice ordförande och Conny Fogelström (S) väljs till 

2:a vice ordförande. 

 
Expedierat: TFAB, lönesystem, matrikel 
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Dnr KS 2021/91-04 

§ 86 Årsstämma 2021 i Täby Miljövärme AB – uppdrag till ombudet 

Täby Miljövärme AB är dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av Täby kommun. Inför 

årsstämman 2021 har styrelsen och verkställande direktören överlämnat 

årsredovisningen för 2020 daterad 9 mars 2021. 

Revisorerna, auktoriserade och lekmannarevisorer tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse 

och verkställande direktör. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 mars 2021. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 3 maj 2021, § 77. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige uppdrar till ombudet att vid Täby Miljövärme AB:s (TMAB) 

årsstämma 

1. fastställa resultaträkning och balansräkning för TMAB enligt årsredovisningen för 

räkenskapsåret 2020 

2. besluta om disposition om vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag i 

årsredovisningen, att det fria egna kapitalet ska balanseras i ny räkning 

3. bevilja styrelsen och verkställande direktören i bolaget ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2020 

4. besluta om arvoden till styrelser och revisorer enligt fullmäktiges beslut den 

17 december 2018, § 165 

5. anmäla bolagets ägardirektiv i enlighet med kommunens verksamhetsplan 2021 
 

Anteckning 

Det antecknas till protokollet att följande ledamöter och ersättare inte deltar i 

handläggningen av ärendet på grund av jäv: Markus Selin (S), Carl Henrik Svenson (M), 

Jessica Jevrém (M), Maria Dahlin (M), Lars Lindberg (L), Rut Casselbrant Ludwig (KD), 

Gerhard Makowsky (M) och Eva Lindau (S).   

 

Expedierat: TMAB, ombud 
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Dnr KS 2020/309-01 

§ 87 Val av revisor och revisorsersättare i Täby Miljövärme AB från 
avslutad årsstämma 2021 fram till avslutad årsstämma 2022 

Valberedningens ordförande Stefan Oesman (M) lämnar valberedningens förslag.  

  

Kommunfullmäktiges beslut 

 

1. Följande lekmannarevisorer väljs: 

Lars Nordin (S) 

Malin Forsberg Helgesson (M) 

 

2. Följande lekmannarevisorssuppleanter väljs: 

Daniela Strömberg (M) 

Mikael Zuhr (L) 

 
Expedierat: TMAB, revisorer, KPMG, lönesystem, matrikel 
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Dnr KS 2020/309-01 

§ 88 Val av styrelse inkl ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i Täby Miljövärme AB från avslutad årsstämma 2021 fram till 
avslutad årsstämma 2022 

Valberedningens ordförande Stefan Oesman (M) lämnar valberedningens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Följande ledamöter väljs till TMAB:s styrelse: 

Lars Lindberg (L) 

Mikael Jensen (M) 

Markus Selin (S) 

Carl Henrik Svenson (M) 

Maria Dahlin (M) 

Gerhard Makowsky (M) 

Georg Rocksten (L) 

Gösta Rappe (C) 

Allan Nilsson (KD) 

 

2. Följande ersättare väljs till TMAB:s styrelse: 

John Granqvist (M) 

Jessica Jevrém (M) 

Rolf E Ericsson (M) 

Lars Edvall (M) 

Sven Hagström (M) 

Håkan Öhling (L) 

Stefan Wångstedt (C) 

Rut Casselbrant Ludwig (KD) 

Eva Lindau (S) 

 

3. Lars Lindberg (L) väljs till ordförande 

 

4. Mikael Jensen (M) väljs till 1:a vice ordförande och Markus Selin (S) väljs till 2:a 

vice ordförande. 

 
Expedierat: TMAB, lönesystem, matrikel 
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Dnr KS 2021/137-04 

§ 89 Granskning av årsredovisningen 2020 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Täby kommun har KPMG granskat 

kommunens årsredovisning för räkenskapsåret 2020. Kommunens revisorer ska enligt 

kommunallagen bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenlig med de mål som 

fullmäktige beslutat. Revisorerna ska pröva om räkenskaperna är rättvisande. 

Revisorernas uttalande avges i revisionsberättelsen.  

Revisorerna har granskat årsredovisningen och har inte funnit några väsentliga 

felaktigheter. Av granskningsrapporten framgår att revisorerna inte har några större 

anmärkningar som de vill att kommunstyrelsen återrapporterar. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 16 april 2021. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 3 maj 2021, § 78. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige godkänner att lägga revisorernas rapport till handlingarna. 

 

Expedierat: Revisorer 
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Dnr KS 2021/138-04 

§ 90 Medlemskap Kommuninvest 

Täby kommun står inför en expansiv period. Fram till år 2035 ska kommunen inom 

ramen för Sverigeförhandlingen skapa förutsättningar för 16 200 nya bostäder. Enligt den 

rapport om kommunens långsiktiga finansiella förutsättningar som tagits fram av 

ekonomiavdelningen kommer nyupplåningsbehovet fram till år 2029 vara omkring 2 

mdkr. Utöver detta kommer kommunens nuvarande lån att behöva omsättas. 

Kommunen har under hösten 2020 anmält intresse om medlemskap. Kommuninvest har 

gjort en analys av ekonomin i kommunen och dess bolag. Den 3 december 2020 beslutade 

föreningsstyrelsen att erbjuda Täby kommun medlemskap i Kommuninvest Ekonomisk 

förening.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2021. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 3 maj 2021, § 79. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. att Täby kommun ska anta erbjudande om medlemskap i Kommuninvest 

Ekonomisk förening. 

2. att till Kommuninvest Ekonomisk förening inbetala kronor 72 500 000, utgörande 

Täby kommuns medlemsinsats i föreningen. 

3. att Täby kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) 

för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att 

ingå. 

4. att Täby kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest 

Ekonomisk förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna, 

där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras. 

5. att Täby kommun ska ingå som part i det avtal där kommunen tillsammans med 

övriga medlemmar ansvarar för Kommuninvest i Sverige AB:s 

motpartsexponeringar avseende derivat. 

6. att utse kommunstyrelsens ordförande och ekonomichef att underteckna 

borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande handlingar (enligt 

beslutspunkterna 1-5 ovan). 

7. att till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest Ekonomisk förening utse Erik 

Andersson med Hans Ahlgren som ersättare. 
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8. att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som krävs med 

anledning av kommunens medlemskap i Kommuninvest Ekonomisk förening. 

9. att medge Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Täby kommuns vapen 

(logga). 

10. att lägga till ”Kommuninvest i Sverige AB” under punkt 6.2 Motparter i 

kommunens finanspolicy  

11. att finansiera medlemsavgiften genom att nyttja kommunens rörelsekapital 

 

Expedierat: Kommuninvest 
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Dnr KS 2021/47-04 

§ 91 Årsredovisning 2020 för Storstockholms brandförsvar (SSBF) 

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska direktionen för SSBF 

varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning som ska lämnas till 

medlemskommunernas fullmäktige och revisorer. SSBF redovisar ett positivt resultat för 

år 2020 på 11,8 mnkr. Förbundet bedömer att verksamheten i huvudsak har en 

tillfredsställande måluppfyllelse för 2020 eftersom merparten av uppdragen i de sex 

målområdena har genomförts enligt plan. 

Revisorerna har genomfört sin granskning av årsredovisningen och lämnat 

revisionsberättelser per den 5 mars respektive den 8 mars 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 12 april 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 3 maj 2021, § 80. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisningen 2020 för Storstockholms 

brandförsvar (SSBF), daterad den 22 januari 2021, och beviljar direktionen samt de 

enskilda ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Anteckning 

Det antecknas till protokollet att Ulf Schyldt (L) och Lars Lindberg (L) inte deltar i 

handläggningen av ärendet på grund av jäv.  

 

Expedierat: SSBF 
  



 

 PROTOKOLL 

 2021-05-17 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

ordf.sign:................................ just.sign:................................. 

 

30 

 
 
 

     Dnr KS 2021/140-00 

§ 92 Årsbokslut 2020 för Samordningsförbundet Roslagen 

Samordningsförbundet Roslagen är en fristående juridisk organisation med 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna 

Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommun som 

medlemmar.  

Förbundsstyrelsen har överlämnat årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 den 17 

mars 2021. Samordningsförbundet redovisar att trots Covid-19-pandemins utmaningar, 

har man kunnat visa goda resultat som bidrar till samhällsekonomiska vinster genom 

effektiv samverkan utifrån individens behov. Årets resultat uppgår till plus 566 tkr. 

Revisorernas granskning av årsredovisningen framgår av revisionsrapporterna. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 9 april 2021. 

 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 3 maj 2021, § 81. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av årsredovisning 2020, daterad 

den 17 mars 2021, för Samordningsförbundet Roslagen. 

 

2. Kommunfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 

2020. 

Anteckning 

Det antecknas till protokollet att Eva Strand (M) inte deltar i handläggningen av ärendet 

på grund av jäv.  

 

Expedierat: Samordningsförbundet Roslagen 
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     Dnr KS 2020/109-79 

§ 93 Svar på motion (bordlagd 2021-04-12): Stöd till anhörigvårdare 

Janne Boman (S) har i en motion till kommunfullmäktige den 20 april 2020 föreslagit att 

stödet till anhörigvårdare i Täby måste förstärkas. Motionären yrkar därför på att 

kommunfullmäktige ska uppdra åt socialnämnden att utreda frågan om anhörigvårdare 

samt att åtgärder vidtas.  

Under år 2020 har, så långt pandemin medgett, ett nytt tjänstekoncept prövats; ”sociala 

aktiviteter i hemmet”, som är ett alternativ till traditionell avlösning. Särskild personal 

har utfört denna insats, med fokus på att ge den som vårdar möjlighet till avlösning samt 

ge den som har omsorgsbehovet en meningsfull och innehållsrik stunds samvaro. 

Avlösnings-situationen kan därigenom få positiva effekter för båda parter.  

Konceptet prövas fortfarande och ska därefter utvärderas. Om utvärderingen faller väl ut 

kommer ett förslag på en ny tjänst för avlösning i hemmet att presenteras för 

socialnämnden under våren 2021.  

Ärendet har behandlats i socialnämnden den 17 mars, § 24. I ärendet föreligger 

tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2021.  

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Janne Boman yrkar i första hand återremittering av ärendet (bilaga 1) och i andra hand 

bifall till motionen.  

Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att det avslås. 

Ärendet ska därmed avgöras idag.  

Därefter ställer ordföranden sitt eget yrkande och Janne Bomans andrahandsyrkande 

under proposition och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt ordförandens 

förslag.  

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder med 

hänvisning till vad som framgår av tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2021. 

 

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet (bilaga 2). 

_____________ 

Expedierat: SON 
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Dnr KS 2020/120-39 

§ 94 Svar på motion (bordlagd 2021-04-12): Bredda E18 

Steven Jörsäter (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 20 april 2020 noterat 

att ett projekt pågår för att komplettera E18 med kollektivfiler, men att övriga körfält inte 

avses byggas ut. Han finner detta märkligt och menar att all trafik ska ha möjlighet till 

god framkomlighet. Motionären yrkar därför på att Täby kommun verkar för att 

utbyggnaden av E18 blir för all trafik och inte bara för bussar.  

Ökad tillgänglighet och framkomlighet på E18 för all fordonstrafik är en prioriterad fråga 

för Täby kommun. I samrådsförslag till ny översiktsplan för Täby 2050 pekas E18 ut som 

ett av flera stråk där framkomligheten behöver öka för all trafik.  

E18 är en statlig väg där Trafikverket är väghållaren, vilket innebär att kommunen inte 

har rådighet över E18:s utveckling. Täby kommun har därför under en lång tid uppmanat 

Trafikverket att initiera en så kallad åtgärdsvalsstudie för E18. Vidare är förbättrad 

regional tillgänglighet mellan nordost och Stockholm, genom förbättrad framkomlighet 

på bland annat E18, en gemensam prioriterad fråga inom Stockholm Nordost-samarbetet 

(STONO). Trafikverket har meddelat att de prioriterar ett sådant arbete, men att det kan 

starta först när de nu pågående åtgärdsvalsstudierna för Norrortsleden och Arningevägen 

är slutförda. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2021. Kommunstyrelsen har 

behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 29 mars 2021, § 42. 

 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Steven Jörsäter (SD) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.  

 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att fullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder med 

hänvisning till vad som framgår av tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2021. 

Reservation 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet (se bilaga).  
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Dnr KS 2020/135-04 

§ 95 Svar på motion (bordlagd 2021-04-12): Sänkning av 
pensionärsavgifter på gym och bad 

Kerstin Espman (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 20 april 2020 

föreslagit att Täby kommun ska sänka avgifterna på bad och gym för äldre personer. 

Motionären yrkar på att pensionärsavgifter införs.  

Kommunen driver inga egna inomhusgym. Däremot har kommunen flera utomhusgym 

som pensionärer, liksom övriga kommuninvånare, kan besöka utan avgift.  

När det gäller kommunens simhall så ansvarar extern entreprenör för driften av denna. 

Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om en prislista som reglerar vilka badavgifter 

driftentreprenören får ta ut. Nämnden har valt att införa en så kallad röd avgång 

måndagar till torsdagar fram till 14.00, under vilken reducerade entréavgifter gäller. 

Målet är att de reducerade avgifterna ska nå så många av kommunens invånare som 

möjligt, varför nämnden valt att inte ange specifika målgrupper för tiderna. Detta innebär 

att såväl pensionärer som andra målgrupper såsom studenter och föräldralediga kan ta 

del av reduktionen. Kultur och fritid föreslår med anledning av ovanstående att motionen 

inte ska föranleda några ytterligare åtgärder. 

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet den 28 april 2020, § 24. I ärendet 

föreligger tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2021. Kommunstyrelsen har behandlat 

ärendet vid sitt sammanträde den 29 mars 2021, § 43. 

 

Yrkanden 

 

Birgitta Kaasik (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Kerstin Espman (MP) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. Yrkandet biträds 

av Camilla Henricsson Bajas (S) och Annica Gryhed (-). 

 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att fullmäktige beslutar 

enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder i 

enlighet med tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2021. 

 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Annica Gryhed (-) reserverar sig mot beslutet.  

 

Uttalande 

Ledamöterna för Socialdemokraterna medges lämna ett uttalande till protokollet (se 

bilaga). 

____________ 
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§ 96 Inlämnande av motioner 

Fem motioner har lämnats in till dagens sammanträde: 

 

1. Motion från Annica Gryhed (-): Inför jämställdhetsbokslut i Täby kommun 

 

2. Motion från Annica Gryhed (-): Inför medborgarförslag i Täby 

kommunfullmäktige 

 

3. Motion från Thore Wiberg och Steven Jörsäter, båda (SD): Utlys en 

folkomröstning i samband med de allmänna valen 2022 där invånarna får ta 

ställning till omfattningen av utbyggnaden i Täby 

 

4. Motion från Thore Wiberg och Steven Jörsäter, båda (SD): Utred och redovisa hur 

ny bebyggelse kan utformas estetiskt mer tilltalande 

 

5. Motion från Eva Lindau och Janne Boman, båda (S): Kommunala fruktlundar i 

Täby 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

 

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

_______________ 
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Dnr KS 2021/32-00 

§ 97 Inlämnande av interpellationer 

Två interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde: 

 

1. Interpellation från Thore Wiberg (SD) till socialnämndens ordförande Thomas 

Nilsonne (M): Kommer Täby kommun för sin del beakta, implementera och följa 

upp de bedömningar och förslag till åtgärder som redovisas i Corona-

kommissionens delbetänkande (SOU 2020:80)? 

 

2. Interpellation från Eva Lindau (S) till kommunstyrelsens ordförande Erik 

Andersson (M): Allvaret i klimatomställningen 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationerna bordläggs för besvarande vid nästa sammanträde.   

 
  


