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-
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Gunilla Törnkvist (KO) I 



4(4) 

NÄRVAROLISTA - OCH VOTERINGSLISTATÄBVO 2022-10-03 
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§ 150 Justering av protokoll 

Daniel Wemmergård (C) och Thore Wiberg (SD) utses att jämte ordförandenjustera 
protokollet. 

Justeringen äger rum torsdag den 13 oktober 2022 kl 16.00 på entreplanet i Täby 
kommunhus. 

. .~ l/ordf.s1gn: ....
a

... .... ...............•••... Just.s1gn :.... ............./...'. ... l . 
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§ 151 Fastställande av dagordning 

Kommunfullmäktige fastställer den utsända dagordningen. 
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§ 152 Frågor 

Fråga 1 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande angående kommunens åtgärder inför 
ökande elpriser 

Eva Lindau (S) ställer följande fråga till kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson 
(M): 

"Är Täby kommun beredd att bidra till att sänka kommunens elkostnader genom att 
släcka ned merparten av armaturen i kommunhuset?" 

Under debatten yttrar sig Erik Andersson (M) och Eva Lindau (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan anses besvarad. 

Fråga 2 

Fråga till stadsbyggnadsnämndens ordförande angående byggande av 
so/cellspark 

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

"Kommer solcellsparken att byggas inom det närmaste året?" 

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan anses besvarad. 

(J
ordf.sign ............................. .. 
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Dnr KS 2021/357-01 

§ 153 Avsägelser och fyllnadsval 

Fyra avsägelser har inkommit till dagens sammanträde: 

- Annica Gryhed ( -) - som ledamot i kommunfullmäktige och som ledamot i 
kommunstyrelsen 

Peeter Pihelgas (SD) - som ledamot i valnämnden och som nämndeman i Attunda 
tingsrätt 

Frederik von Sterneck (M) - som ersättare i socialnämnden 

Inga Davisson (KD) - som ersättare i valnämnden 

Bordlagda val 

- Val av vigselförrättare (SD) 

Val av vigselförrättare efter Hans Ahlgren (L) 

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Jörgen Backlund (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beviljar avsägelserna från Annica Gry hed ( -), Peeter Pihelgas 
(SD), Frederik von Sterneck (M) och Inga Davisson (KD) 

2. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om ny sammanräkning efter 
Annica Gryhed ( -) 

3. Val av vigselförrättare (SD) bordläggs 

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

5. Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden efter Jörgen Backlund (SD) 
bordläggs 

6. Stefan Andersson (S) väljs som ledamot i kommunstyrelsen efter 
Annica Gryhed ( -) 

{;?. 
ordf.sign: ... .. . ..... ..•..... ... just.sign 
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7. Camilla Henricsson Bajas (S) väljs som ersättare i kommunstyrelsen efter Stefan 
Andersson (S) 

8. Klas Lund (SD) väljs som ledamot i valnämnden efter Peeter Pihelgas (SD) 

9. Björn Eriksson (SD) väljs som nämndeman i Attunda tingsrätt efter Peeter 
Pihelgas (SD) 

10. Val av ersättare i socialnämnden efter Frederik von Sterneck (M) bordläggs 

11. Val av ersättare i valnämnden efter Inga Davisson (KD) bordläggs 

Expedieras: Länsstyrelsen, Attunda tingsrätt, berörda nämnder, matrikeln 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2022/215-04 

§ 154 Delårsrapport 2022 för kommunstyrelsen 

Delårsrapporten för kommunstyrelsen innehåller uppföljning av utvecklingsområden, 
mål och ekonomi enligt verksamhetsplan 2022. Delårsrapporten för 2022 omfattar 
perioden 1 januari till och med den 31 juli 2022. 

Kommunstyrelsens sammantagna prognos för måluppfyllelsen är att fem mål uppnås och 
ett mål är på väg att uppnås. För inriktningsmålen är bedömningen att kommunstyrelsen 
med hjälp av inplanerade arbetssätt bidrar till att kommunen kommer att uppnå dem. 

Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott med 2,5 mnkr för år 2022. Årets 
investeringar prognostiseras uppgå till 384,7 mnkr, vilket är enligt budget. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 2022. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 september 2022, 

§116. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ersätta indikatorerna för kommunstyrelsens nämndmål 
"Täby bevarar och stärker tryggheten i den offentliga miljön" i verksamhetsplan 2022 

med indikatorer hämtade från SCB:s medborgarundersökning enligt formulering i 
tjänsteutlåtande, daterad den 25 augusti 2022. 

Expedieras: Håkan Larsson, Ekonomichef, Carina Altius, Controller 

z~just. sign: ...... .......... ···Y... ... . 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2022/233-04 

§ 155 Delårsrapport 2022 för Täby kommun 

Delårsrapporten för Täby kommun innehåller en uppföljning och prognos av 
utvecklingsområden, mål och ekonomi enligt verksamhetsplanen för 2022. 

Delårsrapporten för 2022 omfattar perioden 1 januari till och med 31 juli 2022. 

Uppföljningen visar att kommunen har en god ekonomisk hushållning enligt de riktlinjer 
som beslutats om i verksamhetsplanen. Kommunfullmäktige har fastställt tre 
inriktningsmål för 2022. Dessa följs upp genom finansiella mål, arbetsmiljömål och mål 
för nämnderna och de kommunala bolagen. 

Den sammanvägda prognosen för graden av måluppfyllelse för kommunen är god då 
prognosen är att alla mål uppnås eller är på väg att uppnås. Bedömningen är att alla 
verksamheter bidrar till att kommunen uppnår de tre inriktningsmålen. 

För de finansiella målen är prognosen att de uppnås utifrån de beslutade nivåerna. 
Kommunens prognos för årets resultat 2022 före justering är 371 mnkr. Prognosen för 
årets resultat efter justering för poster av engångskaraktär är 191 mnkr, vilket motsvarar 
4,5 % av kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. 

Årets investeringar prognostiseras uppgå till 839 mnkr, vilket är i nivå med budget. 

En mer utförlig delårsredovisning för respektive nämnd hanteras vid nämndernas egna 
sammanträden. 

I samband med delårsuppföljningen föreslås att indikatorer inom kommunstyrelsen och 
överförmyndarnämnden byts ut och ersätts med nya. 

Dessutom föreslås en omfördelning av budgeten för investeringar med 10 mnkr, som 
innebär utökning av investeringsbudgeten för stadsbyggnadsnämnden och en minskning 
för kommunstyrelsen. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 8 september 2022. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 september 2022, 

§ 117. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Delårsrapport 2022för Täby 

kommun daterad den 8 september 2022. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ersätta indikatorerna för kommunstyrelsens 
nämndmål "Täby bevarar och stärker tryggheten i den offentliga miljön" i 
verksamhetsplan 2022 med indikatorer hämtade från SCB:s 
medborgarundersökning enligt formulering i tjänsteutlåtande, daterad den 8 
september 2022. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att ersätta indikatorerna för överförmyndar
nämndens nämndmål "Överförmyndarnämnden har ett modernt och effektivt 
arbetssätt" i verksamhetsplan 2022 med indikatorer enligt formulering i 
tjänsteutlåtandet, daterad den 8 september 2022. 

4. Kommunfullmäktige beslutar att en omfördelning av budgeten för investeringar 
ska ske, så att stadsbyggnadsnämnden får en tilläggsbudget med 10 mnkr för 
reinvestering i gata och brounderhåll och kommunstyrelsens budgetreserv 
minskas med 10 mnkr. 

Expedieras: Kommunrevisionen, Täby kommun 

Q .. {_)2 ~ 
ordf.sign: ......... ...................... . Just.s1gn:... ........ ... .....y........ . 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2020/105-20 

§ 156 Förlängning av ramavtal avseende planläggning och exploatering av 
fastigheterna Trädgårdsmästaren 1 med flera i Ella gård 

Kommunfullmäktige godkände den 18 maj 2020, § 102, ramavtal mellan Täby kommun och 
Förvaltningsbolaget Trädgårdsmästaren KB samt S-Invest Ellagårdsvägfastigheter AB för 
detaljplaneläggning och genomförande av småskalig bostadsbebyggelse inom bolagens fastigheter 
Trädgårdsmästaren 1 och 2 samt Tråget 14. Detaljplanens syfte är att pröva ändrad 
markanvändning från handelsträdgård, handel och kontor till bostäder. 

Arbetet med att ta fram detaljplaneförslag pågår och har tagit längre tid än beräknat. Om inte ett 
exploateringsavtal har träffats senast den 31 oktober 2022 upphör ramavtalet att gälla. Ramavtalet 
kan, genom en skriftlig överenskommelse med kommunen, förlängas högst upp till två år, varför en 
förlängning av ramavtalet till och med den 31 oktober 2024 föreslås. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 23 augusti 2022, 

§ 76. Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter har behandlat ärendet vid sitt 
sammanträde den 15 september 2022, § 30. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 29 augusti 2022. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 september 2022, 

§ 119. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förlängning av ramavtal mellan Täby kommun och 
Förvaltningsbolaget Trädgårdsmästaren KB (org nr 916609-5480) samt S-Invest 
Ellagårdsvägfastigheter AB (org nr 556286-7464). 

2. Kommunfullmäktige ger mark- och exploateringschefen i uppdrag att underteckna förlängning 
av ramavtal samt att godkänna eventuella framtida överlåtelser av detsamma. 

Expedieras: Exploateringsingenjör Kicki Man för vidare expediering 

. . 01\\ll
Just.s1gn: ..................... f-······ 
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Dnr KS 2022/197-29 

§ 157 Genomförandebeslut gällande renovering av fasad och byte av 
fönster inom fastigheten Rektorn 2, Bergtorpsskolan 

Det har konstaterats att Bergtorpsskolan har skador i fasaden vilka riskerar att orsaka en 
försämrad inomhusmiljö. Ett åtgärdsprogram för renovering av fasad, fönster, värme
system, hiss och en del ytskikt har därför tagits fram. Upphandling planeras ske under år 
2022. Renoveringen, som sker i etapper i dialog med verksamheten, beräknas pågå under 
år 2023 och del av år 2024. Investeringsmedel finns avsatta i beslutad verksamhetsplan 
för år 2022. Utifrån dagens hyresnivå bedöms hyran som tillräcklig för att finansiera 
denna investering. 

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter har behandlat ärendet vid 
sitt sammanträde den 15 september 2022, § 31. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 19 augusti 2022. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 september 2022, 

§ 120. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att genomföra projektet renovering 
av fasad samt byte av fönster, hiss, värmesystem och en del ytskikt på Bergtorpsskolan 
inom fastigheten Rektorn 2. 

Expedieras: Projektledare Katarina Krantz 
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Dnr KS 2022/162-25 

§ 158 Genomförandebeslut för fortsatt utveckling inom område 1 och 2, 
Täby park 

Täby park är en ny stadsdel i centrala Täby. Totalt beräknas den nya stadsdelen rymma 
minst 6 ooo nya bostäder och 4 ooo - 5 ooo nya arbetsplatser. Kommunfullmäktige har 
den 2 november 2015, § 146, beslutat om ett planprogram för Täby park som beskriver 
helheten och ligger till grund för projektets fortsatta planering. Planering och utbyggnad 
av Täby park sker i etapper. Detaljplaner för utveckling inom område 1 och 2 vann laga 
kraft den 15 januari 2018. 

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2017, § 119, om en delprojekt-budget för 
fortsatt utveckling inom projekt Täby park. Budgeten avsåg medel för att under åren 
2018-2020 dels genomföra utbyggnation av allmän plats inom område 1 och 2, dels 
fortsätta planering inom resterande Täby park. 

På grund av en viss tidsförskjutning inom projektet har medel som inte förbrukats under 
åren 2018-2020 överförts till år 2021 genom ombudgetering i ordinarie budgetprocess. 
Beslutade investeringsmedel bedöms emellertid inte vara tillräckliga för fortsatt 
utbyggnad inom område 1 och 2 under hela år 2022 och framåt. 

För att slutföra utbyggnaden av allmän plats inom område 1 och 2 föreslås ett nytt 
genomförandebeslut med en investeringsbudget om 117 mnkr fördelade under åren 2022-

2024. Sammantaget innebär det att budget för område 1 och 2 uppgår till 389 mnkr. 
Detta är även inarbetat i förslag till verksamhetsplan 2023. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 juni 2022, 

§ 63. Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter har behandlat ärendet vid sitt 
sammanträde den 14 juni 2022, § 25. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 22 augusti 2022. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 september 2022, 

§ 121. 

Yrkanden 

Johan Algernon (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Thore Wiberg (SD) yrkar avslag på ärendet. 

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



14 

PROTOKOLLTÄBYO 2022-10-03 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en investeringsbudget på 
117 mnkr för att färdigställa byggnation av allmän plats inom område 1 och 2 i Täby park, 
enligt tjänsteutlåtande daterat den 22 augusti 2022. 

Reservation 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras: 

Projektchef Täby park Sara Engstrander för vidare expediering till berörda parter 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-03 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2022/161-25 

§ 159 lnriktningsbeslut för fortsatt utveckling inom område 4, Täby park 

Täby park är en ny stadsdel i centrala Täby. Totalt beräknas den nya stadsdelen rymma 
minst 6 ooo nya bostäder och 4 ooo - 5 ooo nya arbetsplatser. Kommunfullmäktige har 
den 2 november 2015, § 146, beslutat om ett planprogram för Täby park som beskriver 
helheten och ligger till grund för projektets fortsatta planering. Planering och utbyggnad 
av Täby park sker i etapper. Detaljplaner för utveckling inom område 1 och 2 vann laga 
kraft den 15 januari 2018. 

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att godkänna start-PM för detaljplan för utveckling 
inom område 18 maj 2021, § 69. Område 4 föreslås omfatta delar av stadsgatan 
Boulevarden, 6-8 kvarter i en kvartersstruktur samt torget i stadsparkens mitt. 
Delprojektet beräknas pågå till ca år 2033. Inför fortsatt utveckling under år 2022 behövs 
ett inriktningsbeslut för utveckling inom område 4. Sammanlagt finns ett behov av ca 98 

mnkr i investeringsmedel. Budgeten är osäker eftersom den är framtagen i ett tidigt 
skede. Utgifterna för framtagande av detaljplanen bekostas i sin helhet av exploatören. 

Investeringsmedel för utveckling inom område 4 i enlighet med detta tjänsteutlåtande 
finns med i förslag till verksamhetsplan 2023. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 juni 2022, 

§ 64. Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter har behandlat ärendet vid sitt 
sammanträde den 14 juni 2022, § 24. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 22 augusti 2022. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 september 2022, 

§ 122. 

Yrkanden 

Erik Andersson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Steven Jörsäter (SD) yrkar avslag på ärendet. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna en investeringsbudget på 
98 mnkr för att möjliggöra utveckling inom område 4 i Täby park, enligt tjänsteutlåtande 
daterat den 22 augusti 2022. 



.
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-03 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Reservation 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras: Projektchef Täby park Sara Engstrander för vidare expediering till berörda 
parter 

. ~ 21ust.s1gn:.... .. ... ... ....... .. ...y. ... 
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PROTOKOLLTÄBYO 2022-10-03 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2022/105-04 

§ 160 Bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Täby 
kommun 

Kommunfullmäktiges arvodesberedning har i uppdrag att inför varje ny mandatperiod 
lägga fram förslag till ersättningar och arvoden för kommunens förtroendevalda. Under 
våren 2022 har en översyn av bestämmelserna om ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Täby kommun genomförts inför kommande mandatperiod. 

Kommunfullmäktiges arvodesberedning föreslår en ökning av arvodet för barn- och 
grundskolenämndens presidium. Från 3,0 som multipel föreslår beredningen istället 3,5. 

Utöver detta föreslås redaktionella ändringar, såsom förtydliganden av rubriker. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 2022. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 september 2022, 

§ 123. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att anta Ekonomiska ersättningar till 
förtroendevalda i Täby kommun, daterad den 24 maj 2022, som ersätter tidigare 

bestämmelser om ekonomiska ersättningar till förtroendevalda beslutade av 

kommunfullmäktige den 15 juni 2020, § 146. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att bestämmelserna enligt punkten 1 ska gälla från 

och med den 1 januari 2023. 

Expedieras: Utredningsadministratör Gustav Olsson för vidare expediering till 
webbredaktionen 

ordf.s1gn: ..........
Q
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-03 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2022/14-00 

§ 161 Redovisning av obesvarade motioner per den 1 september 2022 

Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att fullmäktige två gånger per år ska få en 
redovisning av de motioner som ännu inte beretts färdigt av kommunstyrelsen. På 
balanslistan daterad den 1 september 2022 finns totalt 24 motioner. Av dem är 7 

motioner planerade att behandlas under hösten 2022 och 17 under våren 2023. 7 av 
motionerna inkom för över ett år sedan. 

När kommunfullmäktige förra gången fick en redovisning av de motioner som ännu inte 
beretts, vid sammanträdet i maj 2022, var antalet obehandlade motioner 43 st. 

Enligt kommunallagen (2017:725), 5 kap 35 §, ska en motion om möjligt beredas på 
sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om 
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram 
vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då avskriva 
motionen från vidare handläggning. 

I bilagan står det angivet om beredningen av motionen har påbörjats i berörda nämnder 
och med hänvisning till datum för när sådan behandling skett, för att det enkelt ska 
kunna gå att återfinna vad som framkommit vid beredningen i de berörda nämnderna. 

De motioner som finns på balanslistan och där det står under handläggning anses inte 
vara klara för behandling. Den politiska handläggningen pågår men är ännu inte avslutad. 
I de ärendena har beredningen i nämnderna ännu inte påbörjats. 

I förarbeten till kommunallagen anges att kommunfullmäktige kan besluta att avskriva en 
motion om motionen inte längre är aktuell. I övrigt uppställs inga kriterier i lagstiftning 
om när beslut om avskrivning av motion ska kunna fattas utan det ankommer på det 
beslutande organet att avgöra vad som ska hända med motionerna. 

Motionen "Utlys en folkomröstning i samband med de allmänna valen 2022 där 
invånarna får ta ställning till omfattningen av utbyggnaden i Täby" bedöms ha tappat i 
aktualitet med anledning av att motionen inte hinner besvaras i tid för att utlysa en 
folkomröstning inför de allmänna valen 2022 som hålls den 11 september 2022, varför 
kommunfullmäktige föreslås avskriva motionen från vidare handläggning. 
Handläggningen av övriga obesvarade motioner föreslås fortlöpa. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 26 augusti 2022. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 september 2022, 

§ 127. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-03 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Steven Jörsäter (SD) yrkar avslag på ärendet. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Redovisning av obesvarade motioner 
per den 1 september 2022. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avskriva motionen "Utlys en folkomröstning i 
samband med de allmänna valen 2022 där invånarna får ta ställning till 

omfattningen av utbyggnaden i Täby" från vidare handläggning. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att handläggningen ska fortgå för övriga obesvarade 
motioner. 

Reservation 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

0 7 
ordf.s1gn: ....... ........................ . just.si~ ./&;...... 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-03 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2022/160-53 

§ 162 Biblioteksstrategi för folkbiblioteken i Täby kommun 2018-2022 -
beslut om förlängning av giltighetstid 

Kommunfullmäktige antog Biblioteksstrategi för Täby kommun 2018-2022 den 12 

februari 2018, § 7. 

Av bibliotekslagen (2013:801) framgår att varje kommun ska anta en biblioteksplan som 
även ska åtföljas av nedbrutna mål och strategier för att uppnå målen. Täby kommun har 
valt att kalla biblioteksplanen för biblioteksstrategi. 

Täby kommuns biblioteksstrategi är ett politiskt styrdokument som anger ramarna för 
den framtida verksamheten och för den övergripande utvecklingen av kommunens 
folkbibliotek. Nuvarande biblioteksstrategi gäller till och med den 31 december 2022. 

Mot bakgrund av de allmänna valen i september 2022 och att en ny kultur- och 
fritidsnämnd beräknas tillträda 1 januari 2023 finns det anledning att invänta beslut om 
ny biblioteksstrategi. Den nya nämnden får då möjlighet att fatta beslut om biblioteks
strategi för perioden 2023-2027. Med anledning av detta föreslås att nu gällande 
biblioteksstrategi för Täby bibliotek förlängs med ett år, till och med den 31 december 
2023 som längst. 

Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 16 juni 
2022, § 51. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 29 augusti 2022. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 september 2022, 

§ 130. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Biblioteksstrategiför folkbiblioteken i Täby kommun 
2018-2022 förlängs att gälla till och med den 31 december 2023 som längst. 

Expedieras: Kultur- och fritidsnämnden 

Malin Törnquist, bibliotekschef 

r . ~u~ordf.sign: .. ............................ . 1ust.s1gn:................ .. .....J-···· 



21 

PROTOKOLLTÄBYO 2022-10-03 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/206-09 

§ 163 Svar på motion: Inför jämställdhetsbokslut i Täby kommun (bordlagd 
2022-06-13) 

Annica Gcyhed (-) har i en motion till kommunfullmäktige den 17 maj 2021 yrkat på att 
Täby kommun årligen ska genomföra en jämställdhetsanalys av kommunens alla 
verksamheter samt att kommunen årligen ska upprätta ettjämställdhetsbokslut som 
redovisas i samband med årsredovisningen. 

I Täby kommun, liksom inom all offentlig verksamhet, är jämställdhet är ett 
grundläggande värde och återfinns i mycket av den lagstiftning som styr kommunal 
verksamhet. Likabehandlingsarbetet ska genomsyra all verksamhet och bidra till att Täby 
utvecklas i enlighet med visionen som beslutats i kommunfullmäktige: Täby utvecklas 
med trygghet ochfrihetför en hållbar framtid. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 29 april 2022. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 30 maj 2022, 

§ 112. 

Yrkanden 

Hans Ahlgren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet biträds av Steven 
Jörsäter (SD). 

Eva Pethrus (MP) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Inför jämställdhetsbokslut i Täby 
kommun. 

Reservation 

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-03 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/350-74 

§ 164 Svar på motion: Tillse att alla äldreboenden är försedda med 
klimatanläggningar/komfortkyla 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 november 2021 

föreslagit att Täby kommun ska utreda möjligheten att förse alla äldreboenden med 
klimatanläggningar/komfortkyla samt att kommunen förser alla nya planerade 
äldreboenden med klimatanläggningar /komfortkyla. 

I de särskilda boenden som drivs i kommunal regi används lösa kylaggregat vid höga 
temperaturer och i övrigt följs riktlinjer från Myndigheten för säkerhet och beredskap 
(MSB). Verksamheterna har särskilda rutiner vad gäller brukarens omsorg, att 
kontrollera vätsketillförsel och liknande. De privata utförarna ansvarar för att på 
motsvarande sätt säkerställa brukarnas omsorg vid höga temperaturer. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen inte föranleder några ytterligare 
åtgärder. 

Ärendet har behandlats på socialnämndens sammanträde den 18 maj 2022, § 84. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 26 augusti 2022. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 september 2022, 

§ 134. 

Yrkanden 

Thomas Nilsonne (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Thore Wiberg (SD) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. Yrkandet biträds av 
Eva Pethrus (MP). 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Tillse att alla äldreboenden ärförsedda med 
klimatanläggningar/komfortkyla, inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

Reservationer 

Ledamöterna för Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöterna för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Q 
ordf.sign: .... 
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PROTOKOLLTÄBYO 2022-10-03 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Uttalande 

Ledamöterna för Miljöpartiet medges lämna ett uttalande till protokollet (se bilaga). 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE YTTRANDE 2022-10-03 

Miljöpartiet de gröna i Täby 

Ärende 15. Motion - Tillse att alla äldreboenden är försedda med 
klimatanläggningar/komfortkyla 

Motionären och Sverige Demokraten Thore Wiberg skriver i sin motion att de vill tillse 
att alla äldreboenden är försedda med klimatanläggningar/komfortkyla, då äldres hälsa 
påverkas av ett allt varmare klimat. Motionären tillägger även att Täby kommun 
behöver göra en klimatanpassning med anledning av att våra somrar har blivit varmare. 

Vi tycker att det är glädjande att Sverige Demokraterna delar Miljöpartiets såväl som 
forskarnas analyser att det sker en klimatförändring som påverkar temperaturen och 
gör att det blir varmare. Denna värme kommer att slå mot de allra sköraste av Täbys 
medborgare och det är äldre och multisjuka. Detta gör att det krävs en 
klimatanpassning bland annat med klimatanläggningar på våra äldre- och 
omsorgsboenden. 
Vi i Miljöpartiet de Gröna i Täby bifaller därför motionen, men vill lägga till protokollet att 
vi anser att ytterligare klimatanpassningar behöver göras på våra omsorgs- och 
äldreboenden. 
Då denna typ av klimatanläggningar/komfortkyla förbrukar energi så anser vi i 
Miljöpartiet att det även ska installeras solceller på byggnaderna för att anläggningarna 
i så stor mån som det är möjligt ska kunna vara självförsörjande ur ett energiperspektiv 
både ur ett klimat- såväl som ett ekonomiskt perspektiv. Detta för att säkra upp att 
användningen av dessa klimatanläggningar/komfortkyla inte bidrar till ett ökat 
klimatavtryck för Täby kommun och leder till att Täby kommun inte kan bli 
klimatneutralt till 2030. 

Täby den 3 oktober 2022 

bp 
Eva Pethrus 
Miljöpartiet de Gröna i Täby 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-03 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/247-74 

§ 165 Svar på motion: Utred möjligheten att förse varje äldreboende med 
syrgasutrustning 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige daterad den 8 november 2021 

föreslagit att Täby kommun ska utreda möjligheten att förse alla äldreboenden med 
lämplig syrgasutrustning. 

Syrgas är ett läkemedel som ordineras av läkare och kräver sjukhusets resurser för att 
ställa in rätt mängd och vid rätt tillfällen. Om behovet av syrgas är långvarigt 
administreras syrgasen med hjälp av en så kallad syrgaskoncentrator som det finns både 
rutiner och erfarenheter av att hantera på Täby kommuns äldreboenden. 

I samband med ädelreformen år 1992 infördes i socialtjänstlagen en skyldighet för 
kommunerna att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för 
människor med behov av särskilt stöd. Kommunerna fick i samband med detta även ett 
ansvar för hälso- och sjukvård (exklusive läkarinsatser). Den hälso- och sjukvård som ges 
i särskilda boendeformer är öppen primärvård. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen inte föranleder några ytterligare 
åtgärder. 

Ärendet har behandlats i socialnämnden den 14 juni 2022, § 102. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 29 augusti 2022. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 september 2022, 

§ 135. 

Yrkanden 

Thomas Nilsonne (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Thore Wiberg (SD) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Utred möjligheten att.förse varje 
äldreboende med syrgasutrustning, inte föranleder några ytterligare åtgärder. 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Reservation 

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

9ordf.s1gn: .. .. .................... ..••. ... 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE RESERVATION 

2022-10-03 

Punkt 16. Motion Utred möjligheten att förse varje äldreboende med syrgasutrustning. 

Antalet äldre med behov av särskild hjälp kommer kraftigt att öka i Täby det närmaste 
årtiondet. Fram till 1990-talet fanns syrgas på i stort sett alla äldreboende i landet. Men till 
skillnad mot norska äldreboenden, där syrgas idag är väldigt vanligt förekommande, har 
denna potentiellt livräddande utrustning nästan helt försvunnit i Sverige. 

Covid-19 pandemin blev en väckarklocka som påvisade stora brister i äldreboenden avseende 
förmågan att understödja insjuknade med livsuppehållande behandling och då bland annat 
tillgång till syrgas. Bristen på syrgasutrustning medförde i många fall att äldre som insjuknat 
fick palliativ vård i stället för livsuppehållande behandling. 

Sverigedemokraterna yrkade därför på att Täby kommun utreder möjligheten att förbättra 
tillgången till transportabel syrgasutrustning på våra äldreboenden. Sverigedemokraterna 
anser att större ansvar måste tas för att samordna kommunal och regional vård. Att frågan om 
syrgas idag bollas mellan kommun och region och ingen vill ta ansvar är allt annat än att ta 
ansvar för den äldres liv och hälsa. 

Svaret på motionen visar beklagligt nog på att kommunen inte är intresserad av att utreda 
möjligheten att förbättra tillgången till syrgasutrustning på våra äldreboenden. Som vanligt 
skyller man på att frågan hanteras av Regionen och att syrgas är ett läkemedel som kräver 
sjukhusets resurser för att hantera. I sitt svar uppger kommunen märkligt nog i kontrast till 
påståendet att sjukhusresurser krävs att det redan finns både rutiner och erfarenheter att 
hantera syrgas på våra äldreboenden. 

Då vårt yrkande inte bifölls i enlighet med svaret ovan reserverar vi oss mot kommunfullmäktiges 

beslut att inte vidta några ytterligare åtgärder i frågan . 

04 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-03 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2021/348-74 

§ 166 Svar på motion: Skärp språkkraven inom äldreomsorgen 

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 november 2021 

föreslagit att socialnämnden i Täby kommun ska införa krav inom äldreomsorgen att alla 
anställda ska ha kunskaper motsvarande godkänt i svenska som andraspråk på 
gymnasienivå enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Vidare föreslår motionären att 
socialnämnden ställer krav på att utförarna/ enheterna inom äldreomsorgen genomför 
utbildning i svenska språket för befintliga anställda och nyanställda som inte har 
tillräckliga kunskaper och att kommunen följer upp detta. 

Täby kommun begär redan idag att anställda inom både hemtjänst och särskilt boende 
ska ha förmåga att förstå, tala, läsa och skriva svenska. För personal som behöver 
utveckla sina språkkunskaper i svenska ska leverantören erbjuda särskilt stöd. 
Äldreomsorgens verksamhet vilar på den värdegrund som framkommer av 
socialtjänstlagen om att äldre ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. 
Socialnämndens ansvar är att bevaka att denna värdegrund efterföljs. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen inte föranleder några ytterligare 
åtgärder. 

Ärendet har behandlats på socialnämndens sammanträde den 18 maj 2022, § 83. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 29 augusti 2022. 

Kommunstyrelsen har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 september 2022, 

§ 136. 

Yrkanden 

Thomas Nilsonne (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Thore Wiberg (SD) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen. 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Skärp språkkraven inom äldreomsorgen, 
inte föranleder några ytterligare åtgärder. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-03 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Reservation 

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

Expedieras: Socialnämnden 

.. ~~ 
Just.s1gn: ................. .. .......7 
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KOMMUNFULLMÄKTIGE RESERVATION 
2022-10-03 

Punkt 17. Motion Skärp språkkraven inom äldreomsorgen. 

Den pågående pandemin med viruset Covid-19 har tydligt visat på svåra brister inom 

äldreomsorgen. Både regionen och kommunen har misslyckats med att skydda sina sköraste 
medborgare när de var som mest utsatta och allt för många har i onödan avlidit. En 
bidragande orsak har varit bristande kunskaper i det svenska språket. Enligt 
Coronakommissionens delbetänkande måste därför kommunerna öka 

språkutbildningsinsatsema. 

Att kunna det svenska språket är nyckeln till att bli en del av samhället, en förutsättning för en 
föngerande kommunikation människor emellan samt avgörande för en välfärd av hög kvalitet. 
Att kunna förstå varandra är grundläggande i alla arbeten. Särskilt viktigt blir det inom vård 
och omsorg av våra äldre och sjuka. Kunskaper motsvarande godkänt i svenska som 
andraspråk på gymnasienivå enligt Socialstyrelsens rekommendationer bör därför vara ett 
minimikrav. 

Även den personal som redan arbetar inom vård och omsorg men som inte har tillräckliga 
språkkunskaper måste få möjlighet till ett språklyft för att uppnå goda kunskaper i svenska. 

Sverigedemokraterna yrkade därför på att Täby kommun skärper kraven på språkkunskaper i 
svenska inom äldreomsorgen. 

Svaret på motionen visar beklagligt nog på att kommunen inte till fullo är beredd att ställa 
verifierbara krav på kunskaper i svenska språket. Att kommunen i kravspecifikationen för 
upphandling av särskilda boenden enligt LOV har ändrat till att personal ska ha förmåga att 
förstå, tala, läsa och skriva svenska till skillnad mot tidigare har förmåga är bra men det 

räcker inte. Förmågan måste gå att mäta annars blir det bara ett tomt slag i luften. 

Då vårt yrkande inte bifölls i enlighet med svaret ovan reserverar vi oss mot kommunfullmäktiges 
beslut att inte vidta några ytterligare åtgärder i frågan. 

För Sverigedemokraterna 

Gl~ 
Thore Wiberg / 
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PROTOKOLLTÄBY a, 2022-10-03 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

§ 167 lnlämnande av motioner 

Två motioner har lämnats in till dagens sammanträde: 

1. Motion från Amanda Pethrus (MP): Solceller - Täby behöver bli självförsörjande 
gällande el 

2. Motion från Janne Boman och Agneta Lundahl Dahlström, båda (S) -
Jämställdhetsplan med jämställdhetsintegrering för Täby kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för 
beredning. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2022-10-03 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Dnr KS 2022/29-00 

§ 168 lnlämnande av interpellationer 

En interpellation har lämnats in till dagens sammanträde: 

1. Interpellation från Janne Boman (S) till kommunstyrelsens ordförande Erik 
Andersson (M): Hur säkerställer vi att det finns tillräckligt med plats i skyddsrum 
nu och i det framtida byggandet? 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen bordläggs för besvarande vid nästa 
sammanträde. 
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