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PROTOKOLLTÄBVC, 2022-09-20 

GYMNASIE- OCH NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 

Dnr GNN 2022/78-69 

§ 73 Svar på motion: Makerspace - en kreativ mötesplats 

Stefan Andersson (S) har i en motion till kommunfullmäktige den 7 februari 2022 

föreslagit att kommunen ska tillsätta resurser och i övrigt skapa förutsättningar för ett 
föreningsdrivet makerspace. Motionären menar att ett makerspace skulle bidra till 
innovation och entreprenörskap i kommunen. 

Täby kommun verkar för ett företagsklimat i topp, bland annat genom att bidra till goda 
förutsättningar för nya verksamheter att etablera sig och befintliga att växa och utvecklas. 
Täby kommun är positiv till makerspaces och likande initiativ. Att direkt stötta bildandet 
av ett makerspace på det sätt motionären föreslår är dock inte prioriterat för kommunens 
del. Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 augusti 2022. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår gymnasie- och näringslivsnämnden att besluta enligt förslag från 
kommunledningskontoret. 

Magnus Kortell (S) yrkar att gymnasie- och näringslivsnämnden ska föreslå 
kommunfullmäktige att bifalla motionen. 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att gymnasie- och 
näringslivsnämnden bifaller ordförandens förslag. 

Gymnasie- och näringslivsnämndens beslut 

Gymnasie- och näringslivsnämndenforeslår kommunfullmäktig e besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Makerspace - en kreativ mötesplats. 

Reservation 

Magnus Kortell (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande (bilaga 1). 

Expedieras: 

Kommunstyrelsen 
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Socialdemokraterna i Täby 

Gymnasie- och näringslivsnämnden 2022-09-20 

YRKANDE 

Ärende 8. Svar på motion: Makcrspace - en kreativ mötesplats 

Socialdemokraterna har motionerat om att Täby kommun skall skapa förutsäHningar för ett 

allmänhetens makcrspacc i kommunen i syfte au gynna innovation och entreprenörskap i 
kommunen . I tjänsteutlåtandet noteras att kommunen ställer sig positiv til l bildandet av eH 
makerspace, men sedan föreslås utan vidare argumentering att motionen skall avslås. De 
faktorer som diskuteras i yttrandet berör istäl Jet andra forhå llanden, förhållanden som är 
ovidkommande for det förslag som fors fram i motionen . 

Med anledning av detta yrkar den socialdemokratiska gymnasie- och 
närings] ivsn äm ndsgru ppen : 

bifall till motionen . 

Täby, 2022-09-20 

För den socialdemokratiska gymnasie- och näringslivsnämndsgruppen 
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Magnus Kmtell (S) 

RESERVATION 

Om yrkandet inte bifalls reserverar jag mig till förmån för vårt yrkande. 
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