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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Ledamöter 

Rolf E Ericsson (M), ordf 

Camilla lfvarsson (L), 1 :a vice ordf 

Markus Selin (S), 2:a vice ordf 

Erik Andersson (M) 
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Birgitta Kaasik (M) 

Anna Gillberg Gustavsson (M) 

Irene Svenonius (M) 

Thomas Nilsonne (M) 

Carl Henrik Svenson (M) 
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Patric Hamilton (M) 
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Viktor Noren (M) 
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Gunilla Eldebro (M) 

Marie Sjölund (M) 

Gerhard Makowsky (M) 

lzabelle By (M) 

Hans Ahlgren (L) 

Robert Stopp (L) 

NÄRVARO- OCH VOTERINGSLISTA 
2022-03-07 

Ersättare Närvaro Vote- Vote- Vote-
ring ring ring 

Närvarar fysiskt i salen I 

Närvarar fysiskt i salen I 
Närvarar fysiskt i salen I 
Närvarar på distans I 
Line Wennberg närvarar på -
distans 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Mats Källqvist närvarar på -
distans 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Andreas Gillberg Gustavsson -
närvarar på distans 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 

Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
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TÄBVU 

Susan El Hark (L) 

Mats Nordström (L) 

Ulf Schyldt (L) 

Carin Wiklund Jörgensen (L) 

Thomas Helleday (L) 

Maria Bratt (L) 

Lars Lindberg (L) 

Orjan Winkvist (L) 

Elin Ekeroth (L) 

Agneta Lundahl Dahlström (S) 

Janne Boman (S) 

Camilla Henricsson Bajas (S) 

Stefan Andersson (S) 

Aksel Nordin (S) 

Eva Lindau (S) 

Annica Nordgren (C) 

Benita Funke (C) 

Daniel Wemmergård (C) 

Stefan Norell (C) 

Roger Björkbacka (C) 

Thore Wiberg (SD) 

Kristofer Nyström (SD) 

Steven Jörsäter (SD) 

Angelica Andersson (SD) 
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Camilla Brodin (KD) 

Tobias Karlström (KD) 

Christer Swaretz (KD) 

Rut Casselbrant-Ludwig (KD) 

Eva Pethrus (MP) 

Kerstin Espman (MP) 

NÄRVAROLISTA - OCH VOTERINGSLISTA 
2022-03-07 

Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Petter Norrthon närvarar på -
distans 
Gun-Britt Wattenström -
närvarar oå distans 

Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 

Närvarar på distans I 
Pietro Marchesi närvarar på -
distans 
Närvarar på distans I 
Lena Kvarnström närvarar på -
distans 
§§ 29-46 Gösta Rappe -
närvarar på distans 

Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 

Gunilla Törnkvist närvarar på -
distans 
Eva von Wowern närvarar på -
distans 
Närvarar på distans I 

-

Närvarar på distans I 
Närvarar på distans I 
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TÄBVO 

Lisl Giertz (MP) 

Annica Gryhed (-) 

ERSÄTTARE 
Line Wennberg (M) 

Ann Andersson (M) 

Lars Hagström (M) 

Mats Källqvist (M) 

Andreas Gillberg Gustavsson (M) 

Oskar Malmquist (M) 
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Eric Gyllenberg (M) 
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Lars Edvall (M) 

Lars Tunberg (L) 

Sandra Barouta Elvin (L) 

lena Dahl (L) 

Petter Norrthon (L) 

Gun-Britt Wattenström (L) 
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John van den Tempel (S) 

Raj Joshi (S) 

Magnus Korten (S) 

Viktoria Tomsson (S) 

Pietro Marchesi (C) 

lena Kvarnström (C) 

Gösta Rappe (C) 

Klas lund (SO) 

Lars Magnusson (SD) 

NÄRVAROLISTA- OCH VOTERINGSLISTA 
2022-03-07 

Amanda Pethrus närvarar på -
distans 

Närvarar på distans I 

I Närvarar på distans - Ersätter Johan Algernon 

-

-

I Närvarar på distans - Ersätter Irene Svenonius 

I Närvarar på distans - Ersätter Filippa Reinfeldt 

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 Närvarar på distans - Ersätter Orjan Winkvist 

I Närvarar på distans - Ersätter Elin Ekeroth 

I Deltar på distans 

-

I §§ 28-39 Deltar på distans 

I Deltar på distans 

-

I Närvarar på distans - Ersätter Benita Funke 

I Närvarar på distans - Ersätter Stefan Norell 

I §§ 29-46 Närvarar på distans - Ersätter Roger 
Björkbacka 

I Deltar på distans 

-

Jt 
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TÄBVO 

Jörgen Backlund (SD) 

Gunilla Törnkvist (KD) 

Eva von Wowern {KD) 

Didi Shin (MP) 

Amanda Pethrus {MP) 

I 

I 

I 

-

I 

NÄRVAROLISTA - OCH VOTERINGSLISTA 
2022-03-07 

Deltar på distans 

Närvarar på distans - Ersätter Camilla Brodin 

Närvarar på distans - Ersätter Tobias Karlström 

Närvarar på distans - Ersätter Lisl Giertz 
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
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TÄBYO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

§ 45 Inlämnade motioner ........................................................................................ 25 

§ 46 Inlämnande av interpellationer ....................................................................... 26 
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 26 Justering av protokoll 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

Susan El Hark (L) och Amanda Pethrus (MP) utses att jämte ordföranden justera dagens 
protokoll. 

Justeringen äger rum torsdag den 17 mars 2022 kl 16.00 på entreplanet i Täby 
kommunhus. 
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TÄBY~ 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

§ 27 Fastställande av dagordning 

Kommunfullmäktige fastställer den utsända dagordningen . 

. p - 1 
ordf.s1gn:............. .... .. ....... ...... just.sign:.~ ···· ······· 
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

§ 28 Besvarande av interpellation från Thore Wiberg (SD) till 
socialnämndens ordförande (bordlagd 2022-02-07): Vad avser 
kommunen att göra för att minska antalet timanställda inom 
äldreomsorgen och hur ser motsvarande läge ut på de äldreboenden 
som drivs i privat regi? 

Under debatten yttrar sig Thomas Nilsonne (M), Thore Wiberg (SD), Kerstin Espman 
(MP), Patric Hamilton (M), Ulf Schyldt (L) och Susan El Hark (L). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen anses besvarad. 
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

§ 29 Besvarande av interpellation från Agneta Lundahl Dahlström (S) till 
socialnämndens ordförande: Varför säkerställs det inte att 
verksamheter inom omsorgen bedriver en kvalitativ omsorg 

Under debatten yttrar sig Thomas Nilsonne (M), Agneta Lundahl Dahlström (S), Kerstin 
Espman (MP) och Patric Hamilton (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen anses besvarad. 
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TÄBYO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 30 Frågor 

Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde. 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

8 



TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

Dnr KS 2021/357-01 

§ 31 Avsägelser och fyllnadsval 

Fyra avsägelser har inkommit till dagens sammanträde: 

Roger Björkbacka (C) - som ledamot i kommunfullmäktige samt ledamot i 
gymnasie- och näringslivsnämnden 

Carl Henrik Svenson (M) - som ersättare i barn- och grundskolenämnden 

Elin Söderholm (L) - som nämndeman i Attunda tingsrätt 

Jan-Olof Hedbom (S) - som ledamot tillika 2:a vice ordförande i socialnämnden 

Bordlagda val 

Val av vigselförrättare (SD) 

Val av vigselförrättare efter Hans Ahlgren (L) 

Val av ersättare i barn- och grundskolenämnden efter Aksel Nordin (S) 

Val av ersättare i gymnasie- och näringslivsnämnden efter Sven Hagström (M) 

Val av ersättare i Täby Fastighets AB efter Mikael Jensen (M) 

Val av nämndeman i Attunda tingsrätt efter Anna Lindell (L) 

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Pontus Kyrk (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna från Roger Björkbacka (C), Carl Henrik 
Svenson (M), Elin Söderholm (L) och Jan-Olof Hedbom (S). 
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

2. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning efter 
Roger Björkbacka (C) 

3. Val av vigselförrättare (SD) bordläggs 

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

5. David Lenefors (S) väljs som ersättare i barn- och grundskolenämnden efter Aksel 
Nordin (S) 

6. Viktoria Eklöf (M) väljs som ersättare i gymnasie- och näringslivsnämnden efter 
Sven Hagström (M) 

7. Jessica Jevrem (M) väljs som ersättare i Täby Fastighets AB efter Mikael Jensen 
(M) 

8. Kenth Edström (L) väljs som nämndeman i Attunda tingsrätt efter Anna Lindell 
(L) 

9. Maria von Sterneck (M) väljs som ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter 
Pontus Kyrk (M) 

10. Val av ledamot i gymnasie- och näringslivsnämnden efter Roger Björkbacka (C) 
bordläggs 

11. Elisabet Bergqvist Svahn (M) väljs som ersättare i barn- och grundskolenämnden 
efter Carl Henrik Svenson (M) 

12. Val av nämndeman i Attunda tingsrätt efter Elin Söderholm (L) bordläggs 

13. Val av ledamot tillika 2:a vice ordförande i socialnämnden efter Jan-Olof Hedbom 
(S) bordläggs 

Expedieras: Länsstyrelsen, Attunda tingsrätt, berörda nämnder och bolag, matrikeln 
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

Dnr KS 2021/280-04 

§ 32 Tillägg i avfallstaxan avseende avgift för budning av kärl för 
returpapper 

Från och med den 1 januari 2022 inkluderas returpapper i det kommunala avfallet och 
kommunen får därför ett nytt insamlings-och behandlingsansvar. Avgift för abonnemang 
för insamling av returpapper beslutades av kommunfullmäktige den 22 november 2021, 

§190. För att öka service för fastighetsägare föreslås att det görs ett tillägg i taxan 
avseende avgift för budning av kärl. Det föreslås därför att en avgift avseende budning av 
kärl för returpapper på 70 kr per gång ska läggas till i gällande Avfallstaxa Dnr KS 
2021/280-04, fastställd i kommunfullmäktige den 22 november 2021, §190. Avgiften 
föreslås gälla från den 1 april 2022. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 18 januari 
2022, § 8. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 19 januari 2022. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 februari 2022, 

§ 28. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att en avgift avseende budning av kärl för 
returpapper på 70 kr per gång ska läggas till i gällande avfallstaxa för Täby 
kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften enligt punkt 1 ska gälla från den 1 april 
2022. 

Expedieras: Kari Wigart, Avfallsenheten 
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

Dnr KS 2021 /240-09 

§ 33 Svar på motion: Upphandlingspolicy med miljö- och 
hållbarhetsinriktning (bordlagd 2022-02-07) 

Eva Lindau och Janne Boman, båda (S), har i en motion till fullmäktige den 14 juni 2021 

krävt att en revidering görs av kommunens upphandlingspolicy. De menar att Täby 
kommuns upphandlingspolicy saknar miljö- och hållbarhetsinriktning och yrkar att 
kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att snarast revidera kommunens 
upphandlingspolicy i syfte att styra mot en ekologisk, men också ekonomisk och social 
hållbarhet. 

I kommunen finns flera styrdokument som vägleder kommunens nämnder och bolag till 
hållbara val i verksamheten. Ett sådant dokument är den styrande alliansens politiska 
inriktning i verksamhetsplanen som lyfter fram hållbar utveckling som ett centralt mål för 
hela kommunens verksamhet. Ett annat är kommunens miljöprogram. Kommunens 
upphandlingspolicy syftar till att bland annat säkerställa att anskaffning bidrar till håll
bara och sunda affärer. I policyn hänvisas till andra riktlinjer för mer information om 
genomförande av anskaffningar. Upphandlingspolicyn styr hur upphandlingen ska 
hanteras inte hur kraven ska ställas vid inköp. Vägledning för krav och kravnivåer står att 
finna i andra dokument. Bedömningen är detta upplägg är mer ändamålsenligt än att 
arbeta in miljö- och hållbarhetsinriktningen i själva upphandlingspolicyn. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 16 december 2021. Kommunstyrelsen 
har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 24 januari 2022, § 11. 

Yrkanden 

Annica Nordgren (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Janne Boman (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Steven Jörsäter (SD) yrkar avslag på motionen. 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att fullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Upphandlingspolicy med miljö- och 
hållbarhetsinriktning, inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

Dnr KS 2021/248-04 

§ 34 Svar på motion: Cirkulär ekonomi (bordlagd 2022-02-07) 

Eva Pethrus (MP) har i en motion till fullmäktige den 14 juni 2021 yrkat att kommunen 
tar fram en vision och kvantifierade etappmål för kommunens omställning till en cirkulär 
ekonomi som omfattar kommunens alla förvaltningar och verksamheter. Vidare vill 
Pethrus integrera cirkulär ekonomi i kommunens verksamhet och skapa samverkan med 
det lokala näringslivet i frågan. 

Återbruk och materialåtervinning ökar i samhället. Kommunen gör konkreta insatser i 
den egna verksamheten för ökat återbruk och minskat slöseri av såväl material som 
inventarier. Den nya avfallsplanen, Avfallsplan 2021-2032 - Lätt att göra rätt, har 
cirkulär ekonomi som bärande ide. Tre av fem målområden i planen handlar specifikt om 
detta. I planen beskrivs såväl mål som uppföljning. Bedömningen är att ytterligare 
visioner eller styrdokument inom detta område inte behövs. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 17 december 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 24 januari 2022, 

§ 12. 

Yrkanden 

Annica Nordgren (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Amanda Pethrus (MP) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. Yrkandet biträds 
av Annica Gry hed ( -) och Janne Bo man ( S). 

Steven Jörsäter (SD) yrkar avslag på motionen. 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att fullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Cirkulär ekonomi, inte föranleder några 
ytterligare åtgärder. 

Reservationer 

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Annica Gryhed ( -) reserverar sig mot beslutet. 

just.sign ~ ------ -- -------
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

Dnr KS 2021 /239-04 

§ 35 Svar på motion: Strategi för utveckling av cirkulär ekonomi i Täby 
(bordlagd 2022-02-07) 

Janne Boman (S) har i en motion till fullmäktige den 14 juni 2021 yrkat att 
kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att utarbeta en strategi för 
cirkulär ekonomi. Boman menar att ett samlat styrdokument behövs för att arbeta med 
cirkulär ekonomi på ett strukturerat sätt. 

Återbruk och materialåtervinning ökar i samhället. Kommunen medverkar i utvecklingen 
genom konkreta insatser i den egna verksamheten för ökat återbruk och minskat slöseri 
av såväl material som inventarier. Den nya avfallsplanen, Avfallsplan 2021-2032 - Lätt 
att göra rätt, har cirkulär ekonomi som bärande ide. Tre av fem målområden i planen 
handlar specifikt om detta. I planen beskrivs såväl mål som uppföljning. Bedömningen är 
att ytterligare styrdokument inom detta område inte behövs. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 17 december 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 24 januari 2022, 

§ 13. 

Yrkanden 

Annica Nordgren (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Amanda Pethrus (MP) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. Yrkandet biträds 
av Annica Gryhed ( -), Eva Pethrus (MP), Kerstin Espman (MP) och Janne Boman (S). 

Steven Jörsäter (SD) yrkar avslag på motionen. 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att fullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Strategi för utveckling av cirkulär ekonomi i 
Täby, inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

Reservationer 

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

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Annica Gryhed ( -) reserverar sig mot beslutet. 
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2022-03-07 

Ärende 10- Motion Strategi för utveckling av cirkulär ekonomi 

Vi socialdemokrater har i vår motion föreslagit att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt 

kommunstyrelsen att utarbeta en strategi för cirkulär ekonomi i syfte att inspirera och involvera 

näringslivet, organisationer, föreningar och kommuninvånare till miljö- och klimatsmarta vägval. 

Kommunfullmäktige beslutade att motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder. Vi 

reserverade oss mot beslutet. 

I motionen ger vi konkreta exempel på vad cirkulär ekonomi innebär såsom att det ska vara enkelt 

och lönsamt för näringsidkare och privatpersoner att dela, reparera och återanvända produkter. 

Återanvändning och återvinning är viktiga begrepp. Vi har framhållit att det nu gäller att ytterligare 

öka medvetenheten om cirkulär ekonomi och fördelarna ur miljö- och hållbarhetssynpunkt samt att 
det behövs ett samlat styrdokument. 

I motionssvaret framhålls att kommunen arbetar aktivt genom avfallsplanen med cirkulär ekonomi i 

samverkan med näringslivet och civilsamhället och att det därför inte behövs ytterligare 

styrdokument. Vi anser dock att när det gäller samverkan återstår mycket att göra. I Aktuell 

Hållbarhets kommunranking från 2021 framgår att Täby fallit från 21:a till 31:a plats. På frågan 

"Bedriver kommunen innovationsprojekt tillsammans med näringsliv eller civilsamhället för att 

stärka deras eller innevånares möjlighet att bidra till att nå minst utsläppsmålen i Sveriges 

Klimatnätverk" svarar kommunen nej. Detta motsäger kommunens besked på denna punkt i 

motionssvaret. Vidare konstateras i motionssvaret att återbruk och materialåtervinning ökar i 

samhället samt att kommunen följer utvecklingen. Vi förväntar oss att Täby kommun ligger i 
framkant och inte bara följer vad som händer. 

Vi utgår nu ifrån att kommunen vidtar åtgärder för att höja sin ambitionsnivå och avancera i 

miljörankingen och detta hade kunnat ske genom att bifalla vår motion om strategi för utveckling 

av cirkulär ekonomi. 

Vi yrkar bifall till vår motion och reserverar oss mot beslutet att avslå densamma 

För Socialdemokra<erna 
, / 

/.,,/ 
l 7/ 

.' ' / / 

p anne Bo 



TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

Dnr KS 2021/209-09 

§ 36 Svar på motioner: Utred och redovisa hur ny bebyggelse 
kan utformas estetiskt mer tilltalande (två likalydande motioner), 
(bordlagd 2022-02-07) 

Thore Wiberg och Steven Jörsäter, båda (SD), har inkommit med en motion till kommun
fullmäktige den 17 maj 2021. Thore Wiberg (SD) har även inkommit med en likalydande 
motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2021. Dessa har behandlats i stads
byggnadsnämnden den 16 november 2021, §§ 137 och 138. Då de är likalydande besvaras 
bägge motionerna gemensamt i detta motionssvar och benämns hädanefter motionen. 

I motionen har de föreslagit att det ska utredas och redovisas hur ny bebyggelse ska 
kunna utformas estetiskt mer tilltalande. Motionärerna menar att många av de byggnader 
som byggs inte är vackra och estetiskt tilltalande samt att det pågår en förfulning av Täby. 
Motionärerna efterfrågar vackrare arkitektur, trivsammare samhälle och mänskligare 
boendemiljöer och yrkar på att kommunfullmäktige beslutar att kommunen utreder och 
redovisar hur ny bebyggelse kan utformas estetiskt mer tilltalande. I Täby kommuns 
namn- och skönhetsråd, som utses av stadsbyggnads-nämnden, föreslås åtgärder för ett 
vackrare Täby. Rådet tillstyrker även gestaltningen vid ärenden i de stora projekten samt 
vid ärenden med stor inverkan ur ett arkitektoniskt eller kulturhistoriskt hänseende. För 
den regionala stadskärnan har stadsbyggnadsnämnden den 12 februari 2019, § 32, antagit 
ett arkitekturprogram som redovisar kommunens ambition när det gäller arkitektonisk 
gestaltning av den byggda miljön. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 18 november 2021. Kommunstyrelsen 
har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 24 januari 2022, § 14. 

Yrkanden 
Mats Nordström (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av Ulf 
Schyldt (L). 

Steven Jörsäter (SD) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att fullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionerna Utred och redovisa hur ny bebyggelse 
kan utformas estetiskt mer tilltalande. 

Reservation 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras: Handläggare Martin Edfelt 
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

Dnr KS 2021/54-09 

§ 37 Svar på motion: Inför rutiner för dokumentation av årligt underhåll 
(bordlagd 2022-02-07) 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 februari 2021 föreslagit 
att Täby kommun ska införa rutiner för dokumentation av årligt underhåll av fastigheter 
och infrastruktur för att årsvis kunna följa upp dokumentationen. Motionären menar att 
detta förebygger kostnadskrävande insatser som kan uppstå på grund av bristande 
underhåll. 

Täby kommun har sedan 2019 systematiserat det årligt planerade underhållet av 
fastigheter med tillhörande utemiljö med hjälp av omfattande inventeringsunderlag i 
fastighetsavdelningens verksamhetssystem. 

Täby kommun har rutiner för dokumentation av underhåll och skötsel av kommunens 
infrastruktur. Förutom statuskontroller varje vecka genomförs årligen en större 
besiktning av körbanor, gångbanor och cykelbanor där all dokumentation kring 
asfaltering och underhåll av gator och gångbanor läggs in och följs upp i ett 
verksamhetssystem. Drift- och underhåll av VA-anläggningen dokumenteras 
huvudsakligen i ett eget verksamhetssystem med avtalsuppföljning av Täby kommuns 
upphandlade samarbetspartners eller årlig tillsyn. 

Kommunens motionsspår ses över i enlighet med programmet för friluftsliv i Täby. 
Underhåll som regelbundet genomförs innefattar klippning av spårkanter, påfyllning av 
sand/grus, åtgärder vid felanmälningar och stormar och månadsvis genomförda 
ronderingar och kontroller av dräneringsrör. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 16 november 
2021, § 136. Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 
6 december 2021, § 97. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober 2021. Kommunstyrelsen har 
behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 24 januari 2022, § 15. 

Yrkanden 

Hans Ahlgren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Thore Wiberg (SD) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. Yrkandet biträds av 
Steven Jörsäter (SD). 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att fullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 
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TÄBY a, 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktiges beslut 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Inför rutiner för dokumentation av årligt 
underhåll, inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

Reservation 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras: 

Stads byggnadsnämnden 

Kultur och fritidsnämnden 
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

Dnr KS 2021/56-74 

§ 38 Svar på motion: Öka kvaliteten inom äldreomsorgen genom bättre 
anställningsförhållanden (bordlagd 2022-02-07) 

Janne Boman och Agneta Lundahl Dahlström, båda (S) har i en motion till 
kommunfullmäktige den 8 februari 2021 lyft frågan om kvalitet inom äldreomsorgen. 
Motionärerna konstaterar att coronapandemin har synliggjort brister inom 
äldreomsorgen och menar att bemanning av heltidsanställd personal behövs i större 
utsträckning. Motionärerna föreslår därför att socialnämnden får i uppdrag att se till att 
alla medarbetare som nyanställs inom äldreomsorgen i första hand erbjuds heltid, att alla 
deltidsanställda erbjuds heltidsarbete samt att en vikariepool tillskapas. Eftersom det 
redan pågår ett arbete med att förbättra anställningsvillkoren föreslås att motionen inte 
föranleder några ytterligare åtgärder. 

Socialnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 8 december 2021, § 158. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 december 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 24 januari 2022, 

§ 16. 

Yrkanden 

Thomas Nilsonne (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kerstin Espman (MP) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. Yrkandet biträds 
av Thore Wiberg (SD) och Janne Boman (S). 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att fullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen Öka kvaliteten inom äldreomsorgen genom 
bättre anställningsförhållanden inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

Reservationer 

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

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras: Socialnämnden 
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Reservation 

2022-03-07 

Ärende 13: Motion Öka kvaliteten inom äldreomsorgen genom bättre 

anställningsförhållanden 

I rubricerad motion har vi yrkat på "att kommunfullmäktige beslutar uppdra åt socialnämnden att i 

enlighet med motionen se till så att alla medarbetare som nyanställs inom äldreomsorgen erbjuds i 

första hand heltid, alla deltidsanställda erbjuds heltidsarbete samt en vikariepool tillskapas". 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder. Vi reserverar 

oss mot beslutet. 

Personalen är den största och viktigaste resursen för att hålla en hög kvalitet inom omsorgen. 

Personal som trivs i sitt yrke kan genom sitt kunnande erbjuda var och en omsorg efter behov. För 

att uppnå detta behövs möjlighet till adekvat utbildning och fortbildning. Rätt till heltid ger 

personalen möjlighet till reflektion och ger kontinuitet i kontakten med den enskilde. 

Heltidstjänster underlättar även vid rekrytering av personal. Att arbeta för bättre 

anställningsförhållanden i form av rätt till heltid är helt i linje med det avtal som kommunen slutit 

mellan kommunal och SKL (HÖK 16). 

Idag överlåter kommunen ansvaret till de enskilda verksamheterna, kommunala som privata, att 

ansvara för anställningsförhållandena, ett ansvar där kommunen som ytterst ansvarig abdikerar 

från sin uppgift att se till helheten för att kunna erbjuda en kvalitativ omsorg. Kostnaden hålls nere 

genom timanställd personal samt långa och till och med dubbla arbetspass på helger. Att sedan 

förlita sig på Socialstyrelsens brukarundersökning i tron att man levererar en hög kvalitet, ser vi 

som helt förkastligt då endast ett fåtal svarar. 

Kommunen har fullständig rådighet över kommunalt driven verksamhet och kan därmed bestämma 

över personalens anställningsförhållanden. När det gäller den privata verksamheten kan 

kommunen i upphandling ställa som krav att personalen har rätt till heltid. Detta är helt möjligt 
enligt Upphandlingsmyndigheten och har inget med kollektivavtal att göra . 

Vi socialdemokrater förespråkar att fullmäktige tar ett helhetsansvar över omsorgen och ser över 

personalens anställningsförhållanden vad gäller utbildning och rätt till heltid för att skapa en 
kvalitativ omsorg. Detta bör kunna ske genom omfördelning av ekonomiska resurser utan att 

medföra några extra kostnader. 

Täby 2022-02-07 

För socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

ax.,,I'A~~ 
Agneta~~~ 

Gruppledare 



TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

Dnr KS 2021/100-74 

§ 39 Svar på motion: Utbildningskrav inom äldreomsorgen 
(bordlagd 2022-02-07) 

Janne Boman och Agneta Lundahl Dahlström, båda (S) har i en motion till 
kommunfullmäktige den 8 mars 2021 föreslagit att en plan behöver utarbetas för hur 
utbildningsnivån inom äldreomsorgen i kommunens egen regi och hos de privata 
utförarna ska höjas. Motionärerna menar att kvaliteten inom äldreomsorgen radikalt 
behöver förbättras och för att detta ska uppnås behöver personalen ha den utbildning 
som krävs för sitt uppdrag. Då det redan pågår ett arbete med att höja utbildningsnivån 
inom äldreomsorgen föreslås att motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

Socialnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 8 december 2021, § 159. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 december 2021. Kommunstyrelsen 
har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 24 januari 2022, § 17. 

Yrkanden 

Thomas Nilsonne (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. Yrkandet 
biträds av Thore Wiberg (SD) och Kerstin Espman (MP). 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att fullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Utbildningskrav inom äldreomsorgen, inte 
föranleder några ytterligare åtgärder. 

Reservationer 

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

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras: Socialnämnden 

f l 
ordf.sign: ... ...... ~ ... 1 
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~; L~~ -h~ ~~+,bce 

tt .Q_o2_2-o1- 67:( r 11 

Reservation 

2022-03-04 

Ärende 14: Motion Utbildningskrav inom äldreomsorgen 

Vi Socialdemokrater reserverar oss mot fullmäktiges beslut att motionen inte föranleder några 

åtgärder. Det är noterat att Täby kommuns upphandlings krav är uppdaterat sedan motionen 

skrevs. Numera finns inte kravet på formell utbildning kvar längre. Bara detta faktum att inte kräva 
utbildning år 2021 är uppseendeväckande. Med utbildning stärks och utvecklas vårt samhälle. Det 
är tack vare samhällets utbildningssatsningar som vårt land är ett föregångsland i så mycket. 
Med en utbildning stärks din roll, lönen skapar bättre förutsättningar liksom att det stärker dig som 
person. För brukarna och deras anhöriga ökar tryggheten, de vet att personalen är kompetent. 
Personalen har inte bara en lång erfarenhet utan är även utbildade. Det är så man skapar kvalite. 
Intresset för formell utbildning är minimalt i Täby, vilket tydligt märks i icke anmälan till insatser 
ifråga om anmälan till äldrelyftet i den egna regin. Dessutom visar de privata bolagen samma icke 
intresse. 
Vad tror ni detta säger om Täby kommun? 

Täby 2022-02-07 

För socialdemokratiska fullmäktigegruppen 

QL~~ 
Agneta Lundahl Dahlström 

Gruppledare 



TÄBYO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

Dnr KS 2021/157-09 

§ 40 Svar på motion: Inrätta skolträdgårdar för Täby kommuns skolor 
(bordlagd 2022-02-07) 

Annica Gryhed ( -) har i en motion till kommunfullmäktige den 12 april 2021 föreslagit att 
tillsätta en utredning om hur Täby kommuns skolor kan ges förstärkta möjligheter att 
införa och få stöd med skolträdgårdar. Motionären menar att skolträdgårdar, där elever 
får lära sig om växter, odling och relationen mellan människa och miljö, ger möjligheter 
till konkret och verklighetsförankrad undervisning där elevernas kunskaper om en god 
miljö och en hållbar utveckling kan utvecklas. 

Täby kommuns skolor har enligt läroplanen för grundskolan samt förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lgru) ett uppdrag att genom ett miljöperspektiv bedriva undervisning om 
hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa 
hållbar utveckling. Skolenheterna har stor frihet att styra sitt arbete mot uppställda mål, 
och de har möjlighet att inrätta skolträdgårdar om det bedöms vara en relevant åtgärd i 
det enskilda fallet. Det finns många olika sätt som skolorna kan arbeta, och arbetar, med 
miljöperspektivet. Kommunen uppmärksammar även miljö- och hållbarhetsfrågor i olika 
sammanhang där skolorna berörs. 

Barn- och grundskolenämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 17 
november 2021, § 115. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 december 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 24 januari 2022, § 18. 

Yrkanden 
Petter Norrthon (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Annica Gryhed (-) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. Yrkandet biträds av 
Kerstin Espman (MP) och Eva Pethrus (MP). 

Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner att fullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Inrätta skolträdgårdar för Täby 
kommuns skolor. 

Reservationer 

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

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras: Barn- och grundskolenämnden 
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R,esorvation 
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· ende lS Svar på motion: Inrätta skolträdgård-ar för T by kommuns. :s.koto 

En ikt•B del till omställ ning av vårt samhäll tiU ett kologAskt och hiMlb rt Tä · v är att v~ra 
barn och nga å , n djupt grundad kunskap och förståelse for relat lcoen 1111ännkska - miUö, 

I motionen före ~å tl Täby kommun föteträd:d av barn och g,rundskotenämnden d ll:sätter 
en utredning om hur p~ båsta sätt forsta rka Täby ko mun5 sikolors möJUgh 1e:er iltt införa 
o få stöd med sko1trädgårdar. 

SkolträiCIGårdarna kao på, ett effektivt sätt ta rka eleve nas medvetande om, t3 prakt4Sk 
erfar.en het av och utv dda kun s.k;aper om förut un I ngarn.a för en god miljö och en hållbar 
utvecklin , El ..r.ema kan denutom genom lärande praktik f,å kuoskager om och föntåels~ för 
den egma livsstilens betydelse fö" hälsan, mHjöo och samhället. Skoltil'ädg rd@n ger stora 
m ~lighete:r till konk,ret och verl<1ighet foraird<rad undervl:mlng där de nesla ämnen kan 
rnvolveras. 

Slco.lträdgården är 1ult'över sina ämnestnneh,åll 1en kraftfullt verktyg i att skapa en 

inldude ralilde o h t lllgånslig lårmiljö. 10är teori t.an läras i praktik och där fysisk aktivitet fås in 
på ett naturligt satt i skolel!a.Btm. Uksom annan utomtui1spedla,go,gtk väe-1<.er alltmer intresse I 
slkoh.r.ärlden. 

t mitt alllfärande förtydligade Jag alt ansatsen i motionen inte~, att b ordra skolorna art ta 
e,n ande:I aY aen redan mv,cket snåla skolpe11gen i T~by kommun för att an lägga och driva 
l<olträdg!irdar. I s.tället vill motiot'.leri verka I r rkt nlngen an det ska ses som llb sjrälv~latl med 

det lärande rum'met skolträdgfl rd $Om au skolor har gymJilastiksa ll slöjdsal OC' bibUotek. Och 
att dessa iär:ande.rum bekostas utöver s~o,lpengen scm en 5jälvklar del av lcol:an. 

tnfar nd av s~olträd1lrdar i r by ko,mmun .skulle bli en mycket kraftful l o~h ~onkurr,ens• 
krarrtig prolJlcrin,g av Täby komm.uns skolor, som skQlor i fr mkanrl med :att utbilda 
framtJd@ns miljömedvetna oeh mlljökunni i medborcgat . 

Då kommu nfu Il mäktige avstog motionen reserverade jag m lg. 

An nirn Gryh ed 

Fullmäkt:rgetedamot ( •) 



TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

Dnr KS 2021/249-21 

§ 41 Svar på motion: Bygg villor istället för höghus 

Steven Jörsäter och Thore Wiberg, båda (SD), har i en motion till kommunfullmäktige 
den 14 juni 2021 föreslagit att Täby kommun ska bygga villor istället för höghus i Täby 
park eller i något annat utbyggnadsområde. Motionärerna menar att man ska kunna 
kombinera tidigare föreslagen park med villakvarter, vilket enligt motionärerna 
motverkar ett ökat trafikflöde i Täby kommun. 

Täby kommuns nya översiktsplan är just nu föremål för granskning med bedömning om 
att antas våren 2022. I förslaget till den nya översiktsplanen föreslås huvuddelen av den 
nya byggelsen lokaliseras till stationsnära lägen. Planen pekar också ut nya områden för 
utveckling av småhusbebyggelse. Dessa områden föreslås i exempelvis Gripsvall nära 
Skarpäng, samt i Täby kyrkby nära Jarlabankes väg. Befintliga småhusområden ska 
bevaras men viss komplettering kan ske med hänsyn till befintliga kvaliteter i dessa 
områden. Täby kommun möjliggör för både villor och flerbostadshus som ett 
komplement till befintlig bebyggelse. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 7 december 
2021, § 152. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 20 januari 2022. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 februari 2022, 

§ 29. 

Yrkande 

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs. 

Expedieras: Stadsbyggnadsnämnden 
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

Dnr KS 2021/154-39 

§ 42 Svar på motion: Bygg gång- och cykelväg mellan Byle/Täby kyrkby 
och Arninge/Ullna 

Janne Boman och Agneta Lundahl Dahlström, båda (S), har i en motion till 
kommunfullmäktige den 12 april 2021 föreslagit att Täby kommun ska bygga en gång
och cykelväg mellan Byle/Täby kyrkby och Arninge/Ullna. 

Sträckan på 3,6 km är ett utpekat regionalt cykelstråk längs Arningevägen där gång- och 
cykelväg av regional standard saknas. Att bygga regional standard på sträckan bedöms 
preliminärt kosta cirka 25 miljoner kronor. 

Länsplanen för transportinfrastruktur anger hur statliga medel för infrastruktur ska 
fördelas. Nästa länsplan beslutas våren 2022 och Stockholm Nordost och Täby kommun 
har i remissvar avseende brister och behov i infrastrukturen pekat på avsaknad av 
cykelinfrastruktur längs Arningevägen. Om Arningevägen beslutas ingå i länsplanen har 
den större förutsättningar att få finansiering av staten. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 7 december 
2021, § 151. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 20 januari 2022. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 februari 2022, 

§ 30. 

Yrkande 

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs. 

Expedieras: Stadsbyggnadsnämnden 
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

Dnr KS 2021/10-269 

§ 43 Svar på motion: Inrätta ett Ungdomsråd för barn och ungas 
delaktighet och inflytande 

Annica Gryhed ( -) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 mars 2021 yrkat på att 
Täby kommun ska utreda hur ett ungdomsråd kan inrättas som rådgivande organ till 
kommunstyrelsen. Vidare yrkar motionären att ett ungdomsråd inrättas i den mest 
lämpliga organisatoriska formen utifrån vad som framkommit i utredningen. 

Täby kommun har en verksamhetsplanerings- och uppföljningsprocess som syftar till att 
kontinuerligt identifiera, prioritera och planera förbättringsinsatser i den kommunala 
verksamheten, däri ingår att ta hänsyn till barn och unga. Sammanställningar, 
nulägesanalyser och uppföljningar görs regelbundet på olika nivåer i syfte att 
uppmärksamma områden för särskilt fokus och styrning. I detta ingår att ta hänsyn till 
barn och ungas synpunkter på den kommunala verksamheten. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 17 december 2021. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 februari 2022, 

§ 31. 

Yrkande 

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs. 

<;: 
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

Dnr KS 2021/101-30 

§ 44 Svar på motion: Cykelframjande åtgärder - revidering av rapporten 
Parkeringsstrategi 

Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman, båda (S), har i en motion till 
kommunfullmäktige den 8 mars 2021 yrkat att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt 
stadsbyggnadsnämnden att komplettera rapporten Parkeringsstrategi med tydliga krav på 
cykelförvaring och omklädningsmöjligheter vid arbetsplatser och detta i ett "hela-resan
perspektiv". 

Eftersom kommunen enligt plan- och bygglagen inte får ställa egna krav vad gäller 
byggnaders tekniska egenskaper är det inte lämpligt att ställa sådana krav som 
motionärerna föreslår. Byggherrar anordnar dock ofta trygg och attraktiv cykelförvaring 
då det efterfrågas av boende och lokalhyresgäster. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 18 januari 
2022, § 9. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2022. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 21 februari 2022, 

§ 32. 

Yrkande 

Ordföranden yrkar att ärendet bordläggs till nästkommande sammanträde. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs. 

Expedieras: Stadsbyggnadsnämnden 
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 45 lnlämnande av motioner 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

Två motioner har lämnats in till dagens sammanträde: 

1. Motion från Amanda Pethrus (MP): HBTQI+ certifiering på våra omsorgsboenden 

2. Motion från Kerstin Espman (MP): Värna våra insekter genom att se över 
ljusföroreningarna 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning. 
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TÄBVO 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 46 lnlämnande av interpellationer 

PROTOKOLL 
2022-03-07 

Dnr KS 2022/29-00 

Tre interpellationer har lämnats in till dagens sammanträde: 

1. Interpellation från Camilla Henricsson Bajas (S) till kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Birgitta Kaasik (M): Angående Tibblehallen 

2. Interpellation från Steven Jörsäter (SD) till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Andersson (M): Restriktioner i Täbys finanspolicy 

3. Interpellation från Kerstin Espman (MP) till socialnämndens ordförande Thomas 
Nilsonne (M): På vilket/a sätt har man tagit lärdom från rapporterna angående 
pandemin och äldreomsorgen? 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna bordläggs för besvarande vid nästa 
sammanträde. 
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