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Ledamöter Ersättare Närvaro Vote-
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Annica Gryhed (-) §§ 155-172 Raj Joshi -I I I 

ERSÄTTARE 
lzabelle By (M) I 

Tjänstgöring 

Ersätter Irene Svenonius 

Line Wennberg (M) I Ersätter Sofia Paulsson 

Ann Andersson (M) -
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Lars Tunberg (L) I Ersätter Camilla lfvarsson 
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Lena Dahl (L) I Ersätter Robert Stopp 

Josefine Friman (L) -

Petter Norrthon (L) I Ersätter Susan El Hark 

Gun-Britt Wattenström (L) I Ersätter Maria Bratt 

John van den Tempel (S) I Ersätter Stefan Andersson 

Raj Joshi (S) I Ersätter Annica Gryhed §§ 155-172 

Magnus Kortell (S) I 

Viktoria Tomsson (S) -

Pietro Marchesi (C) I Ersätter Roger Björkbacka 

Lena Kvarnström (C) I 
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Klas Lund (SD) I Ersätter Kristofer Nyström 

Lars Magnusson (SD) I 
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Gunilla Törnkvist (KD) - ,,,......, 
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Eva von Wowern (KD) I Ersätter Tobias Karlström 

Didi Shin (MP) -

Amanda Pethrus (MP) I Ersätter Lisl Giertz §§ 155-172 
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§ 150 Justering av protokoll 

Pietro Marchesi (C) och Steven Jörsäter (SD) utses att jämte ordförandenjustera dagens 
protokoll. 

Justeringen äger rum fredag den 12 november 2021 kl 08.00 i rum 0358. 
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§ 151 Fastställande av dagordning 

Kommunfullmäktige fastställer dagordningen i enlighet med den utsända kallelsen. 

(i!, 
ordf.s1gn: ....... ... .......... ........... . just.sign: ........ . 
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§ 152 Besvarande av interpellation från Stefan Andersson (S) till barn- och 
grundskolenämndens ordförande (bordlagd 2021-10-04): Kommunal 
förskola i Täby park 

Då Stefan Andersson (S) har förhinder att närvara bordläggs interpellationen till 
nästkommande sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen bordläggs till nästkommande sammanträde . 

. Q ~~ 
ordf.s1gn: .......................... ..... . just.sign:.. .~u 



7 

PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-08 
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§ 153 Besvarande av interpellation från Camilla Henricsson Bajas (S) till 
kommunstyrelsens ordförande (bordlagd 2021-10-04): Angående 
biblioteket i Hägernäs 

Under debatten yttrar sig Erik Andersson (M), Camilla Henricsson Bajas (S), Kerstin 
Espman (MP), Thomas Helleday (L) , Stefan Norell (C), Eva Pethrus (MP) och Birgitta 
Kaasik (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen anses besvarad. 

Q, 
ordf.s1gn: ... ............... ... .......... . 
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§ 154 Besvarande av interpellation från Thore Wiberg (SD) till 
stadsbyggnadsnämndens ordförande: Hur ser Täby kommuns 
delaktighet ut vid tillkomsten av det nya radhusområdet Milstena i 
Skarpäng? 

Under debatten yttrar sig Johan Algernon (M), Thore Wiberg (SD) och Steven Jörsäter 
(SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen anses besvarad. 
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§ 155 Besvarande av interpellation från Steven Jörsäter (SD) till 
kommunstyrelsens ordförande: Restriktioner i Täbys finanspolicy 

Under debatten yttrar sig Erik Andersson (M), Steven Jörsäter (SD), Kerstin Espman 
(MP), Amanda Pethrus (MP), Patric Hamilton (M), Annica Nordgren (C), Eva Pethrus 
(MP) och Mikael Jensen (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen anses besvarad. 

0 / Q-ordf.s1gn:....... .... ............. ........ just.sign:.. .. ...... .... .... .. .. .... .. .. 

0 
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§ 156 Frågor 

Fråga 1 

Fråga till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående planskildkorsning 
Vikingavägen 

Eva Pethrus (MP) ställer följande fråga till stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan 
Algernon (M): 

"Kommer det att byggas en planskildkorsning för att ge en säker skolväg för eleverna?" 

Under debatten yttrar sig Johan Algernon (M) och Eva Pethrus (MP). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan anses besvarad. 

Q, 
ordf.s1gn: ................... .. .......... . 
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Dnr KS 2020/309-01 

§ 157 Avsägelser och fyllnadsval 

Sex avsägelser har inkommit till dagens sammanträde: 

Hans Wånander (L) - som nämndeman i Attunda tingsrätt 

Gunnel Henriksson (SD) - som ersättare i kommunfullmäktige 

Dolores Martin (M) - som nämndeman i Attunda tingsrätt 

- Allan Nilsson (KD) - som ersättare i Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnd och som ledamot i Täby Miljövärme AB 

Tove Skytt (L) - som ledamot i barn- och grundskolenämnden 

Erik Sundberg (L) - som nämndeman i Attunda tingsrätt 

Bordlagda val 

- Val av vigselförrättare (SD) 

Val av vigselförrättare efter Hans Ahlgren (L) 

- Val av ersättare i Samordningsförbundet Roslagen efter Paulina Orrego (S) 

Val av nämndeman i Attunda tingsrätt efter Malin Bloom (M) 

Val av ledamot i kommunfullmäktiges valberedning efter Mats Wilhelmsson (C) 

Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Stefan Flöjt (M) 

- Val av ersättare i valnämnden efter Birger Carlsson (M) 

- Val av ersättare i valnämnden efter Alf Bjälnes (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna från Hans Wånander (L), Gunnel 
Henriksson (SD), Dolores Martin (M), Allan Nilsson (KD), Tove Skytt (L) och Erik 
Sundberg (L) 
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2. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning efter 
Gunnel Henriksson (SD) 

3. Val av vigselförrättare (SD) bordläggs 

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

5. Eva Pettersson Lindberg (S) väljs som ersättare i Samordningsförbundet Roslagen 
efter Paulina Orrego (S) 

6. Val av nämndeman i Attunda tingsrätt efter Malin Bloom (M) bordläggs 

7. Gösta Rappe (C) väljs som ledamot i kommunfullmäktiges valberedning efter 
Mats Wilhelmsson ( C) 

8. Oskar Malmquist (M) väljs som ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Stefan 
Flöjt (M) 

9. Val av ersättare i valnämnden efter Birger Carlsson (M) bordläggs 

10. Val av ersättare i valnämnden efter Alf Bjälnes (S) bordläggs 

11. Kennet Samuelsson (L) väljs som nämndeman i Attunda tingsrätt efter Hans 
Wånander (L) 

12. Val av nämndeman i Attunda tingsrätt efter Dolores Martin (M) bordläggs 

13. Val av ersättare i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd efter Allan 
Nilsson (KD) bordläggs 

14. Val av ledamot i Täby Miljövärme AB efter Allan Nilsson (KD) bordläggs 

15. Katariina Treville (L) väljs som ledamot i barn- och grundskolenämnden efter 
Tove Skytt (L) 

16. Ulla Lovcalic (L) väljs som ersättare i barn- och grundskolenämnden efter 
Katariina Treville (L) 
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17. Val av nämndeman i Attunda tingsrätt efter Erik Sundberg (L) bordläggs 

18. Peter Wölger (M) väljs som ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Oskar 
Malmquist (M) 

Expedieras: Länsstyrelsen, Attunda tingsrätt, Samordningsförbundet Roslagen, kontaktcenter, 
Täby Miljövärme AB, berörda nämnder, matrikeln 

just.sign: ..... . 
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Dnr KS 2021/313-09 

§ 158 Knivsta ny medlem i Käppalaförbundet 

Knivsta kommun har den 29 maj 2017 i en skrivelse anmält intresse av ett medlemskap i 
Käppalaförbundet. 

Käppalaförbundet har efter att utrett frågan ställt sig positiv till en anslutning av Knivsta 
kommun. Den föreslagna lösningen för anslutning av Knivsta kommun till 
Käppalaförbundet visar enligt förbundet på en tydlig ekonomisk nytta för befintliga 
medlemskommuner, positiva miljömässiga effekter samt obetydlig inverkan på framtida 
kapacitet. Anslutningsavgiften kommer enligt preliminära beräkningar bli 40-90 mnkr. 

En ändring av medlemskommunerna i förbundsordningen måste dock antas av samtliga 
medlemmars kommunfullmäktige. Käppalaförbundets fullmäktige beslutade därför på 
sitt sammanträde den 18 maj 2021, § 6, att hemställa hos samtliga medlemskommuner 
att godkänna anslutningsavtal, överlåtelseavtal och förändringar i förbundsordningen. 

Käppalaförbundet hemställer den 28 augusti 2021 i en skrivelse att Täby kommun som 
medlem i Käppalaförbundet godkänner de förändringar i Käppalaförbundets 
förbundsordning som ett beslut om medlemskap för Knivsta kommun medför. 

För att reglera anslutningen av avloppsvatten från Knivsta kommun till förbundets 
anläggningar, tunnelsystem och övriga anläggningar har förbundet tagit fram ett förslag 
till avtal. 

Knivstas avloppsvatten kommer enligt förslaget att ansluta till Käppalaförbundets 
ledningsnät i Upplands Väsby kommun via den så kallade Sigtunatunneln i Sigtuna 
kommun. För en effektivare framtida förvaltning och att tunneln kommer betjäna två av 
förbundets medlemmar föreslås att Käppalaförbundet tar över ägandet från Sigtuna 
kommun. För att säkerställa att övertagandet inte innebär några negativa konsekvenser 
för övriga medlemmar i Käppalaförbundet har parterna tagit fram ett överlåtelseavtal. 

De förslagna förändringarna är tänkta att gälla från och med det datum som Knivsta 
fysiskt ansluts till Käppalaförbundets ledningsnät. En preliminär bedömning är att det 
bör kunna ske under år 2026. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 26 september 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 oktober 2021, 

§ 144. 

just.sign: .... .......... . 
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Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändring av följande paragrafer i 
Käppalaförbundets förbundsordning 

a. § 1 Medlemmar, namn och säte 
b. § 11 Styrelse 
c. § 23 Ikraftträdande 

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till anslutningsavtal mellan 
Käppalaförbundet och Knivsta kommun. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till överlåtelseavtal benämnt 
Sigtunatunneln enligt Käppalaförbundets hemställan. 

Expedieras: 

Käppalaförbundet 

VA-enheten på samhällsutvecklingskontoret 

Redovisningschef Lena Fahlander 

Controller Johan Berglund 

(J 
ordf.sign: .. ..... .. ... ..... .. ..... . 
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Dnr KS 2021/98-00 

§ 159 Balanslista över obehandlade motioner per den 30 september 2021 

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 30 september 2021 finns totalt 43 motioner. När 
kommunfullmäktige förra gången fick en redovisning av de motioner som ännu inte 
beretts, vid sammanträdet i mars 2021, var antalet obehandlade motioner 28 st. 

En motion ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett 
år från det att motionen väcktes. 18 motioner planeras att behandlas under hösten och 25 

under våren 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 oktober 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 oktober 2021, 

§ 152. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner balanslistan daterad den 30 september 2021 över ej 
färdigbehandlade motioner . 

. 9ordf.s1gn:.. ................ .. ... ......... just.sign: . ... . . . 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/130-25 

§ 160 Marköverlåtelseavtal med Bäck och Forss Gårdsradhusen AB för 
fastigheten Blåklinten 1 i Roslags-Näsby 

Den 4 september 2017, § 76, godkände kommunfullmäktige ett marköverlåtelseavtal 
mellan kommunen och Bäck och Forss Gårdsradhusen AB avseende anbudsområde 1I 
(fastigheten Blåklinten 1) inom kommundelen Roslags-Näsby. Enligt avtalet skulle 
bolaget tillträda fastigheten mellan den 1 november 2018 och den 1 augusti 2020 för 
uppförande av bostadsbebyggelse. 

Under år 2020 har parterna dock kommit till insikt om att avtalet innehåller villkor och 
förutsättningar som gör avtalet, så som marköverlåtelseavtal betraktat, ogiltigt. Av den 
anledningen har förslag till förnyat mark-överlåtelseavtal upprättats. Det förnyade 
marköverlåtelseavtalet följer samma huvudsakliga princip som det tidigare avtalet. 

Enligt förslaget ska Blåklinten 1 tillträdas den 10 december 2021. Erläggandet av 
köpeskillingen är uppdelat på två tillfällen. Halva köpeskillingen erläggs på tillträdes
dagen och resterande halva erläggs som tilläggsköpeskilling den 2 december 2024. 

Köpeskillingen delas upp då halva bebyggelsen ligger ovan ett garage som inte förväntas 
slutföras förrän år 2024. 

Den totala köpeskillingen om ca 15,7 mnkr är densamma som i det tidigare avtalet. Utöver 
köpeskillingen ska Bäck och Forss Gårdsradhusen AB erlägga med
finansieringsersättning om ca 448 tkr samt ersättning för byggsamordning, 
kommunikation och konstnärlig utsmyckning till ett samlat belopp om ca 162 tkr. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 september 
2021, § 114. Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter har behandlat 
ärendet vid sitt sammanträde den 11 oktober 2021, § 40. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 22 september 2021. Kommunstyrelsen 
har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 oktober 2021, § 153. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna marköverlåtelseavtal, med tillhörande 
bilagor, mellan Täby kommun och Bäck och Forss Gårdsradhusen AB (orgnr 
559101-9426) avseende fastigheten Täby Blåklinten 1. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att utse plan- och exploateringschefen till att 
underteckna marköverlåtelseavtalet med tillhörande bilagor. 

Expedieras: Projektledare Annika Jönsson för vidare expediering till parterna 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/49-79 

§ 161 Rapport över ej verkställda beslut inom social omsorg per den 30 juni 
2021 

Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) om en beviljad insats enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) inte verkställts inom tre månader efter beslut. 
Nämnden 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 2021 rapporterar social omsorg totalt hundranittioen (191) ej verkställda 
beslut fördelat med hundraåttiotvå (182) inom SoL och nio (9) 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. 

I sammanställningen visas även åttiotre (83) beslut inom SoL som avslutats under 
ra pporteringsperioden. 

Ärendet har behandlats i socialnämnden den 15 september 2021, § 104. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 september 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 oktober 2021, 

§ 154. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten Rapport ej verkställda beslut per 
den 30 juni 2021, daterad den 6 september 2021. 

Expedieras: 

Nämndsamordnare Sandra Nagy 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-08 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/283-33 

§ 162 Svar på motion: Byt ut farliga trottoarkanter i nybyggnadsområden 
(bordlagd 2021-10-04) 

Steven Jörsäter (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 2 november 2020 yrkat 
på åtgärder mot farliga kantstenar i nybyggnadsområden. Kantstenar i nämnda områden 
har varit monterade en längre tid och är slutbesiktigade samt godkända. Den typ av 
kantsten som är monterad följer branschstandard gällande utformning och visningshöjd 
som är 12 cm generellt. Höjden på kantstenen är till för att skydda gående och cyklister på 
gångbanan från motorfordon. All kantstenssättning vid nybyggnation utförs i enlighet 
med Täby kommuns Tekniska Handbok, för att skapa säkrare trafikmiljöer för oskyddade 
trafikanter. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 8 juni 2021, § 

89. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 24 augusti 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 20 september 2021, 

§ 131. 

Yrkanden 

Johan Algernon (M) 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, Byt utfarliga trottoarkanter i 
nybyggnadsområden, inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

Reservation 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras: 

Stads byggnadsnämnden 

. Yordf.s,gn: .. ..... ..... ...... .. .. ......... . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-08 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/97-46 

§ 163 Svar på motion: Polluter pay- höj avfallstaxan för de som medvetet 
väljer att inte sortera sitt avfall (bordlagd 2021-10-04) 

Amanda Pethrus (MP) har i en motion ställd till kommunfullmäktige den 8 mars 2021 

yrkat att avfallstaxan för osorterat avfall dubblas för de hushåll och företag som medvetet 
väljer att inte sortera sitt avfall. Motionären vill också att det ska finnas fler ställen för 
sortering på allmän plats. 

För år 2021 är den rörliga avgiften, för de kunder som inte sorterar ut sitt matavfall, 
ungefär 80 procent högre än de som sorterar ut sitt matavfall. Trenden är att matavfallet 
ökar, från 19 kg/person år 2016 till 33 kg/person år 2019. Samtidigt minskar restavfallet, 
från 198 kg/person till 163 kg/person under samma period. Avgiften och information är 
viktiga faktorer i styrningen mot minskade avfallsmängder. Avfallsverksamheten ska vara 
i balans och översyn sker årligen av taxan. Driften av allmänna platser är skatte
finansierad och inför nytt avtal år 2024 är det lämpligt med utvärdering och översyn av 
sortering på allmänna platser. Idag finns möjligheten vid tre badplatser i Täby. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 8 juni 2021, 

§ 88. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 27 augusti 2021. Kommunstyrelsen 
har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 20 september 2021, § 132. 

Yrkanden 

Johan Algernon (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av 
Christer Swaretz (KD) och Ulf Schyldt (L). 

Amanda Pethrus (MP) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Steven Jörsäter (SD) yrkar att kommunfullmäktige avslår motionen. Yrkandet biträds av 
Lena Ljungbäck (SD). 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Polluter pay - höj avfallstaxanfor de som 
medvetet väljer att inte sortera sitt avfall, inte föranleder några ytterligare åtgärder. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-08 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Reservation 

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras: 

Stads byggnadsnämnden 

~ ~ 
just.sign: ............................ ...~ 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-08 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/96-79 

§ 164 Svar på motion: Utred hur viruset covid-19 kom in på våra 
äldreboenden och inom hemtjänsten samt varför så många har avlidit 
(bordlagd 2021-10-04) 

Thore Wiberg (SD) konstaterar i en motion till kommunfullmäktige den 8 mars 2021 att 
covid-19-pandemin har synliggjort bristerna inom äldrevården. Motionären konstaterar 
att Region Stockholm har drabbats hårt av pandemin och även fått kritik från 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för sin pandemi-hantering. Även flera 
kommuner har fått anmärkningar. Motionären menar att det stora antalet avlidna på 
särskilda boenden nu måste synas i grunden och att kommunens äldreomsorg, samt 
regionens sjukvård, måste granskas för att förstå vad som gått fel. Motionären yrkar 
därför på att Täby kommun utreder hur viruset covid-19 kom in på kommunens 
äldreboenden och inom hemtjänsten samt varför så många har avlidit. 

Flera analyser har redan gjorts angående spridningen av covid-19 inom särskilt boende 
(SÄBO) och det finns många tydliga slutsatser. Täbys äldreboenden tillhörde inte de som 
drabbades värst under våren 2020, då smittspridningen inom SÄBO allmänt var stor. 
Kommunen följde under denna tid alla rekommendationer från ansvariga myndigheter. 

När pandemin slog till under våren 2020 saknades viktig kunskap, kunskap som nu allt 
mer kommer från dessa olika rapporter. När ny kunskap kommer fram omsätts denna 
omgående till nya riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna som Täby 
kommun mycket målmedvetet uppdaterar och följer. 

Socialnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 juni 2021, § 81. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 20 september 2021, 
§ 133. 

Yrkanden 

Thomas Nilsonne (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Thore Wiberg (SD) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att fullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-08 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen Utred hur viruset covid-19 kom in på våra 
äldreboenden och inom hemtjänsten samt varför så många har avlidit inte föranleder 
några ytterligare åtgärder. 

Reservation 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras: 

Socialnämnden 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-08 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/332-09 

§ 165 Svar på motion: Ökad livskvalitet för Täbys medborgare 
(bordlagd 2021-10-04) 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 14 december 2020 

konstaterat att det finns barn med problematisk skolfrånvaro samt äldre som har svårt att 
ta sig ut och lätt blir hemmasittande. Motionären föreslår därför att kommunen ska skapa 
en matchningstjänst för promenadstöd för båda dessa grupper där Täbybor kan anmäla 
intresse. 

Täby kommun bedriver ett aktivt arbete med att främja skolnärvaro och med långsiktigt 
mål att göra samtliga medarbetare i Täbys skolor till experter på hälso- och närvaro
främjande arbete och att ge elever stöd i deras ordinarie sammanhang. 

Den tjänst som föreslås ingår, i strikt mening, inte i det lagstadgade stöd som social
nämnden är skyldig att tillhandahålla och individuella bedömningar om eventuella 
insatser görs för varje enskilt fall. Det finns idag inga förutsättningar att i kommunal regi 
och med kommunal finansiering inrätta den tjänst som motionären föreslår. 

Barn- och grundskolenämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde 
den 9 juni 2021, § 69. 

Socialnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9 juni 2021, § 80. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 27 augusti 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 20 september 2021, 

§ 134. 

Yrkanden 

Thomas Nilsonne (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av 
Petter Norrthon (L) och Anna Gillberg Gustavsson (M). 

Eva Pethrus (MP) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Ökad livskvalitet.för Täbys 
medborgare. 



25 

PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-08 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Reservation 

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras: 

Barn- och grundskolenämnden 

Socialnämnden 

g 
ordf.sign: .. .. ................. ..... ..... . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-08 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/333-09 

§ 166 Svar på motion: Antimobbning (bordlagd 2021-10-04) 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 14 december 2020 lyft 
olika åtgärder som hon menar behöver vidtas inom arbetet med att förebygga och åtgärda 
mobbning. 

Täby kommun bedriver i enlighet med diskrimineringslagen och skollagen ett målinriktat 
arbete för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter samt för att förebygga och 
förhindra trakasserier och kränkande behandling. Upparbetade rutiner för det främjande, 
förebyggande och åtgärdande arbetet finns på såväl huvudmanna- som skolenhetsnivå. 

Motionen har behandlats i barn- och grundskolenämnden den 9 juni 2021, § 68, och i 
gymnasie- och näringslivsnämnden den 10 juni, § 41. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 26 augusti 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 20 september 2021, 

§ 135. 

Yrkanden 

Petter Norrthon (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av Anna 
Gillberg Gustavsson (M) och Ulf Schyldt (L). 

Eva Pethrus (MP) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. Yrkandet biträds av 
Amanda Pethrus (MP). 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Antimobbning, inte föranleder några 
ytterligare åtgärder. 

Reservation 

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras: 

Barn- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och näringslivsnämnden 

orn!so, •...{/........... .... jos<.,:~ ...~ 
~ 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-08 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/60-69 

§ 167 Svar på motion: Elevhälsa ett livsviktigt område 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 februari 2021 föreslagit 
en rad åtgärder som syftar till att stärka kommunens och elevhälsans arbete rörande 
elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) och psykisk ohälsa. 

Täby kommun bedriver ett strategiskt och långsiktigt arbete för alla elevers rätt till ett 
tillgängligt lärande. I detta arbete har elevhälsan en viktig roll. Ett särskilt uppdrag för att 
utveckla elevhälsan har nyligen genomförts där insatser mot psykisk ohälsa gavs särskild 
prioritet. 

Motionen har behandlats i barn- och grundskolenämnden den 15 september 2021, § 86, 

och i gymnasie- och näringslivsnämnden den 16 september 2021, § 57. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 26 september 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 oktober 2021, 

§ 155. 

Yrkanden 

Petter Norrthon (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av Benita 
Funke (C). 

Eva Pethrus (MP) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Elevhälsa ett livsviktigt område, inte 
föranleder några ytterligare åtgärder. 

Reservation 

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras: 

Barn- och grundskolenämnden 

Gymnasie- och näringslivsnämnden 



28 

PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-08 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/159-04 

§ 168 Svar på motion: Komplettera rapporten "Täbys finansiella 
förutsättningar" 

Steven Jörsäter (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 12 april 2021 yrkat att 
kommunledningskontorets rapport "Täby kommuns finansiella förutsättningar" behöver 
kompletteras. Motionären menar att rapporten ger värdefulla insikter, men att den 
behöver kompletteras med fler frågeställningar i syfte att ge en bättre överblick över 
kommunens möjliga vägval. 

Rapporten "Täby kommuns finansiella förutsättningar" har tagits fram enligt givna 
direktiv och har hanterats i gängse berednings- och beslutsprocess. Det är vanligt 
förekommande att ett uppdrag och innehållet i en rapport generar nya uppdrag där 
resultat hittills och rådande prioriteringar visar att behov finns att utreda och analysera 
vissa delar djupare. Detta kan komma att bli aktuellt även för arbetet med långsiktig 
finansiell analys. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 september 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 oktober 2021, 

§ 156. 

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, Komplettera rapporten Täbys.finansiella 
.förutsättningar, inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

Reservation 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-11-08 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/264-02 

§ 169 Svar på motion: Bilda ett nätverk för att nå de globala klimatmålen 

Agneta Lundahl Dahlström, Eva Lindau och Janne Boman, samtliga (S), föreslår i en 
motion till kommunfullmäktige den 5 oktober 2020 att ett nätverk bildas mellan 
kommunen och olika aktörer för att uppnå nationella klimatmål och mål i Agenda 2030 

med inspiration från Uppsala stads arbete med Klimatprotokoll. 

Täby kommun bedriver en nära samverkan med det lokala närings- och föreningslivet i 
olika frågor som är relevanta för företagen och föreningarna. Bland de frågor som 
diskuteras i olika samverkansfora finns även klimat- och hållbarhetsfrågorna som på ett 
eller annat sätt kopplas till målen i FN:s Agenda 2030. 

Företagen och föreningslivets möjlighet att minska sitt klimatavtryck styrs till stor del av 
nationella lagar, regler och bidragssystem samt marknadskrafterna - inte av kommunala 
nätverksprojekt. Bedömningen är att det inte ingår i det kommunala basuppdraget att 
starta och driva den typ av nätverk som motionärerna föreslår. Det är dock oklart hur stor 
skillnad i reell klimatnytta som dessa projekt gör. Uppsalas klimatprotokoll har dessutom 
inneburit icke obetydliga kostnader för kommunen. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 27 september 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 oktober 2021, 

§ 157. 

Yrkanden 

Erik Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av 
Annica Nordgren (C), Mats Nordström (L) och Steven Jörsäter (SD). 

Janne Boman (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. Yrkandet biträds av 
Eva Pethrus (MP). 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Bilda ett nätverk.för att nå de globala 
klimatmålen. · 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-08 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-11-08 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 170 lnlämnande av motioner 

Fem motioner har lämnats in till dagens sammanträde: 

1. Motion från Eva Pethrus (MP): Återvinning av kläder - en miljö- och klimatvinst 
för alla 

2. Motion från Camilla Henricsson Bajas (S): Flytta biblioteket i Hägernäs 

3. Motion från Thore Wiberg (SD): Skärp språkkraven inom äldreomsorgen 

4. Motion från Thore Wiberg (SD): Utred möjligheten att förse varje äldreboende 
med syrgasutrustning. 

5. Motion från Thore Wiberg (SD): Tillse att alla äldreboenden är försedda med 
klimatanläggningar /komfortkyla 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning. 
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PROTOKOLLTÄBYU 2021-11-08 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/32-00 

§ 171 lnlämnande av interpellationer 

Inga interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde. 

§ 172 Besvarande av interpellation från Thore Wiberg (5D) till 
socialnämndens ordförande: Kommer kommunen att se till att 
ovaccinerad vårdpersonal inom äldreomsorgen inte får arbeta med 
äldre? 

Ordförande föreslår att interpellationen bordläggs. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen bordläggs till nästkommande sammanträde. 


