Framtidspartiet Täby

Motion: Täby kommun en del av Mälardalsrådet
Mälardalsrådet firar i år 25 års-jubileum och blir en allt viktigare aktör på samhällsarenan
där de verkar för en god tillväxt och utvecklat samarbete mellan sina medlemmar.
Täby är en del av den dynamiska och växande Stockholmsregionen som i sin tur är en del
av Mälardalsregionen.
Den starkaste trenden som påverkar Stockholm-Mälardalsregionens utveckling är den
ökande befolkningen och möjligheten för fler att bli en del av den större arbetsmarknads-,
utbildnings- och bostadsregionen. Mälardalsregionen är en del i en global konkurrens
som ställer krav på attraktiva livsvillkor för människor och företag. För en god utveckling
krävs konkurrenskraftig, attraktiv och hållbar färdriktning för såväl enskilda kommuner
som Mälardalsregionen som helhet.
Samverkan är nödvändigt.
Medlemmar är:
Stockholms läns landsting, Botkyrka kommun, Ekerö kommun, Haninge kommun,
Huddinge kommun, Järfälla kommun, Nacka kommun, Norrtälje kommun, Nykvarns
kommun, Nynäshamns kommun, Salems kommun, Sigtuna kommun, Sollentuna
kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Stockholms stad, Södertälje kommun, Tyresö
kommun, Upplands-Bro kommun, Upplands Väsby kommun, Värmdö kommun,
Vallentuna kommun, Vaxholms stad, Österåkers kommun
Landstinget Sörmland, Eskilstuna kommun, Flens kommun, Gnesta kommun,
Katrineholms kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Strängnäs kommun,
Trosa kommun, Vingåkers kommun
Region Örebro län, Örebro kommun, Hallsbergs kommun, Kumla kommun, Laxå
kommun, Lindesbergs kommun, Karlskoga kommun
Region Uppsala, Enköpings kommun, Håbo kommun, Heby kommun, Knivsta kommun,
Tierps kommun, Uppsala kommun, Älvkarleby kommun, Östhammars kommun
Region Västmanland. Arboga kommun, Fagersta kommun, Hallstahammars kommun,
Kungsörs kommun, Köpings kommun, Norbergs kommun, Sala kommun,
Skinnskattebergs kommun, Surahammars kommun, Västerås stad

Mot bakgrunden att värdet ökar alltmer av samverkan mellan kommuner, regioner. Den
tvärpolitiska samverkan är avgörande för att uppnå det gemensamma målet att utveckla
en stor och kraftigt växande region; för invånarnas bästa, med bostäder o fungerande
infrastruktur yrkar jag:

-

att Täby kommun ansöker om medlemskap i Mälardalsrådet

För Socialdemokraterna

Annica Gryhed (S)

