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§ 175 Justering och dagordning

Thore Wiberg (SD) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Justeringen äger
rum tisdag den 1 december 2020.
Den utsända dagordningen fastställs.
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Dnr KS 2020/217-29

§ 176 Godkännande av tilläggsavtal till ramavtal avseende fastigheten
Sågtorp 2

Kommunfullmäktige godkände den 27 april 2015 (§ 50) ett ramavtal mellan Täby
kommun och HSB för att möjliggöra framtagandet av en ny detaljplan för fastigheten
Sågtorp 2. Ramavtalet har en giltighet t.o.m. den 31 december 2020 utan möjlighet till
ytterligare förlängning. Arbetet med att ta fram ett detaljplaneförslag pågår, men då
utredningsarbetet blivit mer omfattande har detta föranlett en revidering av tidplanen.
En ny detaljplan bedöms kunna antas tidigast under senare delen av 2021, varför ett
tilläggsavtal föreslås tecknas. Tilläggsavtalet reglerar endast ramavtalets giltighet utifrån
den förändrade tidplanen.
Ärendet har behandlats i utskottet för stadsbyggnad och fastigheter den 24 november
2020, § 47. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020.
Yrkanden
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget från
samhällsutvecklingskontoret.
Thore Wiberg (SD) yrkar att ärendet avslås.
Ordföranden ställer först avslagsyrkandet under proposition och finner att
kommunstyrelsen avslår detta. Därefter ställs proposition på ordförandens yrkande och
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner tilläggsavtal till ramavtal mellan Täby kommun
och Östra Kullön Mark 2 AB avseende fastigheten Sågtorp 2

2.

Kommunfullmäktige ger plan- och exploateringschefen i uppdrag att
underteckna tilläggsavtalet samt att godkänna eventuella framtida överlåtelser av
detsamma, och tillägg till avtalet.

Reservation
Thore Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
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Dnr KS 2020/240-09

§ 177 Ändring av ett förbudsområde i Täby kommuns lokala
ordningsföreskrifter, 13 § tredje stycket
I 13 § Täby kommuns lokala ordningsföreskrifter finns förbud mot passiv insamling av
pengar (tiggeri) och att opåkallat söka upp andra i syfte att insamla eller opåkallat
avhända sig andras vissa angivna saker.
Inom förbudsområdet återvinningsstationen Arninge handelsområde (ett av de områden
där förbudet gäller) har verksamhet med pantstation flyttat respektive tillkommit i en ny
tillbyggnad. Återvinningsstationen är kvar på samma plats. Vidare finns ytterligare en
verksamhet med pantstation sedan tidigare, vilken är kvar på samma plats.
Aktuellt område utgör offentlig plats.
Mot bakgrund av flytt av verksamhet med pantstation samt tillkommande sådan finns
behov av att ändra området inom Arninge handelsområde för att inte ordningsstörningarna ska flytta, se bilaga 1.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 3 november 2020.
Yrkanden
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget från
kommunledningskontoret. Yrkandet biträds av Thore Wiberg (SD) och Eva von Wowern
(KD).

Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar att ärendet avslås. Yrkandet biträds av Hans
Ahlgren (L), Annica Gryhed (-) och Annica Nordgren (C).
Ordföranden ställer först avslagsyrkandet under proposition och finner att
kommunstyrelsen avslår detta. Därefter ställs proposition på ordförandens yrkande och
kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1.

Kommunfullmäktige beslutar om ändring av förbudsområdet återvinningsstationen Arninge handelsområde i 13 § de lokala ordningsföreskrifterna för Täby
kommun. Det ändrade förbudsområdet framgår av bilaga 1 till tjänsteutlåtande
daterat den 3 november 2020 (kartbild § 13:1).

2.

Kommunfullmäktige beslutar att ändringen i p. 1 ska anmälas till länsstyrelsen i

enlighet med 3 kap. 13 § ordningsl•::~"~

:

;,,.,;,,

u4

7

PROTOKOLL

TÄBVO

2020-11-30

KOMMUNSTYRELSEN

3. Kommunfullmäktige beslutar att ändringarna i p. 1 ska träda i kraft den 15 april
2021.

Reservationer
Agneta Lundahl Dahlström (S) reserverar sig mot beslutet.
Ledamöterna för Liberalerna reserverar sig mot beslutet.
Annica Nordgren (C) reserverar sig mot beslutet.
Annica Gryhed (-) reserverar sig mot beslutet.
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Dnr KS 2020/282-09

§ 178 Avveckling av Pris mot rasism, diskriminering och intolerans och
inrättande av nytt pris
Den 2 februari 2009, § 7 beslutade kultur- och fritidsnämnden, utifrån uppdrag från
kommunfullmäktige, att inrätta ett pris mot främlingsfientlighet och rasism. Efter en
utvärdering år 2013 som visade att antalet nomineringar per år var lågt utvidgades priset
och fick sitt nuvarande namn och inriktning.
Även med den nya inriktningen har antalet nomineringar per år överlag varit lågt. Sedan
år 2014 har kommunen vid tre tillfällen valt att inte dela ut priset då inkomna
nomineringar inte bedömts vara relevanta i förhållande till fastställda bestämmelser.
Med anledning av detta har ytterligare en översyn gjorts av priset. Utifrån översynen
föreslås att Pris mot rasism, diskriminering och intolerans avvecklas. Avvecklingen
föreslås ske till förmån för inrättande av ett nytt pris, Årets Täby bo, som ska delas ut till
en person som har gjort något extraordinärt som gynnat kommunens intresse.
Kultur- och fritidsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den
2020, § 71.

20

oktober

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2020.
Yrkanden
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget från
kommunledningskontoret.
Annica Gryhed ( -) yrkar att ärendet avslås.
Ordföranden ställer först avslagsyrkandet under proposition och finner att
kommunstyrelsen avslår detta. Därefter ställs proposition på ordförandens yrkande och
kommunstyrelsen bifaller detta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 31 december 2020 avveckla
Pris mot rasism, diskriminering och intolerans
2.

Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2021 inrätta priset
Årets Täbybo .

9

TÄBVO

PROTOKOLL
2020-11-30

KOMMUNSTYRELSEN

3. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om
bestämmelser för Ärets Täby bo.
Reservation
Annica Gryhed (-) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).
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Kommunstyrelsen 2020-11-30

Reservation

Ärende 4 - Avveckling av Pris mot rasism, diskriminering och intolerans och inrättandet av nytt pris

I ärendet föreslås att "Pris mot rasism, diskriminering och intolerans" avvecklas. Priset inrättades
2009 och uppdaterades 2013 med nya bestämmelser. I bestämmelserna står att läsa:

" "Priset mot rasism, diskriminering och intolerans". Syftet med priset är att stimulera invånare i Täby
kommun att verka för en ökad respekt mellan individer av olika nationalitet, etniskt ursprung och
trosbekännelse samt motverka diskriminering och intolerans. Priset kan tilldelas en person eller en
grupp av personer även som juridiska personer, som aktivt och på ett föredömligt sätt arbetat för att
motverka rasism och främlingsfientlighet inom kommunen eller som gjort en gärning som
kännetecknas av civilkurage och medmänsklighet."
Enligt svensk lag har vi sju diskrimineringsgrunder: Dessa är kön, könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder.
Vi lever i en tid där tidigare framsteg för en mer tolerant syn på människors olikheter hotas allt
oftare. Så sent som i oktober utsattes Täby bibliotek för ett attentat av homo- och transfober. Många
höjer sin röst världen runt genom #blacklivesmatterrörelsen. Att avveckla "Pris mot rasism,
diskriminering och intolerans" sänder helt fel signal till lokalsamhället och omvärlden. Vi bör i Täby
vara stolta över priset och de insatser från Täbybor, föreningar och juridiska personer som det
belönar. Priset bör istället för att avvecklas lyftas fram mer och arbetet med dessa frågor stärkas.
På kommunstyrelsens möte yrkade jag avslag till förslaget . När mitt avslagsyrkande föll reserverade
jag mig mot avvecklandet av priset.

(
Annica Gryhed
Kommunstyrelseledamot( -)
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Dnr KS 2019/340-02

§ 179 Svar på motion: Riv upp Sverigeförhandlingen!
Steven Jörsäter (SD) och Thore Wiberg (SD) yrkar i en gemensam motion till
kommunfullmäktige den 16 december 2019 att delar av Sverigeförhandlingen ska rivas
upp.
I motionen skriver man att en utbyggnad enligt åtagandena i Sverigeförhandlingen är för
kraftig. Den riskerar att medföra trafikproblem samt att inslaget av flerfamiljshus är för
stort. De yrkar därför att den del av Sverigeförhandlingen som rör nya bostäder i Täby
ska rivas upp och att utbyggnadstakten utöver de projekt som redan beslutats ska bli
lugnare.
Sverigeförhandlingen måste ses som en helhet och man kan därför inte ändra enskilda
delar i projektet. Täby kommun erhåller en positiv nytta i form av ökad tillgänglighet
genom att staten är med och finansierar en utbyggnad av Roslagsbanan. I gengäld
skapar kommunen förutsättningar för 16 200 nya bostäder. Sverigeförhandlingen
innebar att man befäste en högre ambitionsnivå avseende bostadsbyggandet. Innan
Sverigeförhandlingen fanns det planer för knappt 9 400 bostäder. Uppfyller inte
kommunen bostadsåtagandet riskerar kommunen att återbetalningen från staten på 243
mnkr försenas. I mars 2020 avrapporterades 1 014 färdiga lägenheter.
Kommunen förutsätter att avtalet gäller avseende kostnader och bostadsåtagande och
kommer inte godta några förändringar.
Den reviderade bostadsbyggnadsprognosen som arbetats fram under våren 2020
innebär en jämnare och lugnare tillväxt. Planer etc. kommer att tas fram i en takt som
kommunens ekonomi klarar av samt utifrån vad det finns avsättning för på
bostadsmarknaden. En expansion i den takt som föreslås kommer dock kräva
investeringar. För att kommunens ekonomi inte ska försämras kommer det att krävas
prioriteringar och en noggrann ekonomistyrning.
Den sammantagna bedömningen blir trots allt att kommunen kommer kunna möta
åtagandet enligt Sverigeförhandlingen utan att kommunens ekonomi och verksamhet tar
skada.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den s november 2020.
Yrkanden
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget från
komm unledningskontoret.
Thore Wiberg (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
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Ordföranden ställer proposition på sitt eget och Thore Wibergs beslutsförslag och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till vad som framgår av
tjänsteutlåtande daterat den 5 november 2020.
Reservation
Thore Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
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Dnr KS 2019/286-09

§ 180 Svar på motion: Stopp för återvändande IS-terrorister i Täby kommun

Thore Wiberg (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 7 oktober 2019 att
Täby kommun ska arbeta för att förhindra att återvändande IS-terrorister tar
kommunens ekonomiska eller personella resurser i anspråk. Motionären yrkar att Täby
kommun ska uttala att den som deltagit i, eller understött, terrorism, inte är välkommen
till kommunen.
Till Täby kommun är terrorister redan idag inte välkomna. Det finns inte några kända
uppgifter på att någon anslutit sig till IS och vill återvända till Täby. Samtidigt är frågor
kring vem som får resa in i, eller vara bosatt i landet inte en kommunal utan en statlig
angelägenhet. Eftersom kommunen saknar befogenheter att besluta i sådana ärenden,
kan inte Täby vidta några juridiska åtgärder. Det åligger de brottsbekämpande
myndigheterna att utreda och lagföra individer för brott. Kommunen har inte
befogenheter att på egen hand göra inskränkningar i lagstiftningen på det sätt som
beskrivs i motionen.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2020.
Yrkanden
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget från
kommunledningskontoret.
Thore Wiberg (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget och Thore Wibergs beslutsförslag och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder
med hänvisning till vad som framkommit i tjänsteutlåtande daterat den 6 november
2020.

Reservation
Thore Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
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Dnr KS 2019/339-02

§ 181 Svar på motion: Ekonomirapportering nyanlända
Thore Wiberg (SD) föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 16 december 2019
att Täby kommun ska inkludera kostnaden för mottagandet av nyanlända i resultatredovisningarna för socialnämnden, gymnasie- och näringslivsnämnden samt övriga
berörda nämnder. Motionären yrkar att kommunen kvartalsvis ska ta fram en fördjupad
redovisning över antalet nyanlända som varit föremål för insatser, uppdelat på
asylsökande, ensamkommande, anhöriginvandring och kvotflyktingar. I förslaget ingår
även att Täby kommun tar fram prognostiserade kostnader över de kommande fem åren
som bedöms uppkomma för nyanlända.
Täby kommun redovisar utgiftsposter utifrån lag och enligt god redovisningssed. Att
genomföra en detaljerad redovisning där kostnader fördelas upp per nämnd, sorterat på
asylsökande, ensamkommande barn, anhöriginvandring och kvotflyktingar, skulle
innebära att kostnader särredovisas på individnivå samt tar administrativ tid i anspråk
på bekostnad av det kommunala uppdraget.
För 2019 redovisar Täby kommunen en nettokostnad för flyktingverksamheten på 30,2
mnkr. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2020.
Yrkanden
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget från
komm unledningskontoret.
Thore Wiberg (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget och Thore Wibergs beslutsförslag och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till vad som
framkommit i tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2020.
Reservation
Thore Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
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Dnr KS 2020/46-79

§ 182 Svar på motion: Äldreplan

Ledamöterna Janne Boman och Agneta Lundahl Dahlström (båda S) har i en motion till
kommunfullmäktige daterad den 10 februari 2020 yrkat att fullmäktige ska besluta att
uppdra till socialnämnden att utarbeta en äldreplan för Täby kommun.
Motionen har behandlats i socialnämnden den 16 september 2020 (dnr. SON 2020/68Socialnämnden beslutade då att föreslå att motionen ska avslås med motiveringen
att socialnämnden vid sammanträdet även beslutat om ett strategidokument
"Utmaningar och strategier för äldreomsorgen med utblick mot 2040" (dnr. SON
2020/197-74). Detta dokument, som kan ses som en form av äldreplan, ska tillsammans
med redan befintliga styrdokument (verksamhetsplan, planeringsunderlag osv), utgöra
underlag för såväl mer långsiktiga, strategiska beslut som det mer operativa arbetet inom
äldreomsorgen.
74).

Socialnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 16 september 2020,
§ 80. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 9 november 2020.

Yrkanden
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget från social omsorg.
Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bifalla motionen.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget och Agneta Lundahl Dahlströms
beslutsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med hänvisning till vad som framgår av
tjänsteutlåtande daterat den 9 november 2020.
Reservation
Agneta Lundahl Dahlström (S) reserverar sig mot beslutet.
Anteckning
Det noteras till protokollet att Thore Wiberg (SD) inte deltar i beslutet.
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Dnr KS 2020/298-04

§ 183 Årsbudget 2021 för kommunstyrelsens verksamhet

Kommunstyrelsens årsbudget har utarbetats med utgångspunkt från verksamhetsplan
2021. Kommunstyrelsens nettokostnader föreslås uppgå till 162,9 mnkr för år 2021.
Förslaget innebär en minskning med 1,0 mnkr jämfört med budgeterade nettokostnader
i verksamhetsplan 2020. Minskningen beror främst på att internräntan sänks från och
med 2021. Kommunstyrelsens investeringar för 2021 uppgår till 538,2 mnkr.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 16 november 2020.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till årsbudget 2021, daterat den 16 november
2020, för kommunstyrelsens egen verksamhet.
Expedierat: Berörd controller
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TÄBVO

PROTOKOLL
2020-11-30

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KS 2020/269-27

§ 184 Utveckling av fastigheterna Ångaren 1 och 3 i Näsbypark

Byggnaden inom fastigheten Ångaren 1 inrymmer idag ett vård- och omsorgsboende. Det
har konstaterats att byggnaden har stora brister, både i skick och funktion, och för
närvarande pågår byggnation av ett nytt boende i Hemsös regi. I samband med att det
nya vård- och omsorgsboendet färdigställs i slutet av 2022 kommer verksamheten som
bedrivs på Ångarens vård- och omsorgsboende att flytta från lokalerna på Eskadervägen.
Kommunen äger berörd fastighet och en utredning behöver genomföras för att utreda
förutsättningar, behov och möjliga användningssätt som underlag för ett beslut kring
fastighetens långsiktiga användning.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2020.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att utreda långsiktig användning
avseende fastigheterna Ångaren 1 och 3 i Näsbypark.
Expedierat: Fastighetsavdelningen
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TÄBYU

PROTOKOLL
2020-11-30

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KS 2020/193-05

§ 185 Anskaffningsbeslut avseende upphandling av lokalvård

Kommunen har sedan tidigare upphandlat lokalvård och befintliga avtal löper ut den 30
juni 2021, varför en ny upphandling behöver genomföras.
Målet är att kommunen ska ha en hög kvalitet på de tjänster som utförs inom ramen för
avtalet och att kommunens lokaler ska upplevas rena av de personer som vistas där.
Inför upphandlingen har en översyn av kommunens samtliga objekt genomförts. Dessa
objekt har sedan delats upp i tre upphandlingsområden. Ett ramavtal kommer att
tecknas för varje upphandlingsområde.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 10 november 2020.
Kommunstyrelsens beslut

1.

Kommunstyrelsen godkänner anskaffningsbeslut avseende lokalvård

2.

Kommunstyrelsen beslutar att upphandlingschefen får i uppdrag att anta
leverantör, teckna avtal samt om nödvändigt, fatta beslut om att avbryta
upphandlingen.

Expedierat: Upphandlingsavdelningen
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TÄBVO

PROTOKOLL
2020-11-30

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KS 2020/290-19

§ 186 Utredning av kommunalt beredskapslager
Kommunstyrelsen gav den 1 juni 2020 kommundirektören i uppdrag att utreda behov,
innehåll och kostnader för ett kommunalt beredskapslager i händelse av en samhällskris.
Under år 2020 har Täby kommun tillsammans med resten av världen fått uppleva en
omfattande kris i form av en pandemi. Pandemin har aktualiserat och uppmärksammat
frågan om kommunala beredskapslager i händelse av framtida kriser som kan komma
att påverka kommunens invånare.
Kommunledningskontoret har med anledning av det givna uppdraget utrett behov,
innehåll och kostnader för ett kommunalt beredskapslager i händelse av en samhällskris
som påverkar kommunens samhällsviktiga verksamhet.
Utifrån genomförd inventering och utfallet av denna föreslås i rapporten tre alternativa
paket av åtgärder. Kommunledningskontoret gör bedömningen att ett beredskapslager
enligt alternativ 3 bör implementeras för att höja krisberedskapsförmågan och stå emot
framtida samhällskriser. De åtgärder som omfattas av alternativ 3 framgår i ärendet.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 19 november 2020.
Kommunstyrelsens beslut

1.

Kommunstyrelsen godkänner rapporten "Utredning av kommunalt
beredskapslager".

2.

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att påbörja
åtgärder enligt alternativ 3 i tjänsteutlåtande daterat den 19 november 2020.

3. Kommunstyrelsen beslutar att finansiering och genomförande av åtgärdsförslag
enligt punkt 2 ovan genomförs i samband med arbetet med verksamhetsplan
2022.

Expedierat: Berörd handläggare
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TÄBVO

PROTOKOLL
2020-11-30

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KS 2020/276-09

§ 187 Yttrande över remiss: Reviderad avslutningsplan gällande
Ullnatippen på fastigheten Arninge 4:1 i Täby kommun

Wlnatippen har varit i drift sedan 1950-talet och varit deponi för inerta massor (s.k. rena
massor). Länsstyrelsen beslutade 2018 om en avslutningsplan för Ullnatippen som bl. a
möjliggör att området i framtiden kan utvecklas till ett rekreationsområde.
ABT bolagen AB har nu lämnat in en reviderad avslutningsplan till Länsstyrelsen
gällande Ullnatippen på fastigheten Arninge 4:1 i Täby kommun. Länsstyrelsen har
översänt avslutningsplanen till Täby kommun för kännedom och möjlighet till yttrande.
Avslutningsplanen beaktar de synpunkter som kommunen tidigare fört fram i dialog
med ABT. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd lämnar ett eget svar på
remissen utifrån sin myndighetsroll över miljöbalken.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 november 2020.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen har inget att erinra vad gäller remissen om reviderad avslutningsplan
för Ullnatippen och överlämnar tjänsteutlåtande daterat den 15 november 2020 som sitt
yttrande.
Expedierat: Berörd handläggare
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TÄBVO

PROTOKOLL
2020-11-30

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KS 2020/231-69

§ 188 Svar på remiss: Betygsutredningen Bygga, bedöma och betygsätta betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU 2020:43)
Täby kommun har erbjudits att svara på en remiss från Utbildningsdepartementet Betygsutredningen Bygga, bedöma och betygsätta - betyg som bättre motsvarar
elevernas kunskaper (SOU 2020:43). Täby kommun anser att betänkandet lämnar flera
viktiga förslag och ger en bra bild av de utmaningar som finns kring bedömning och
betygsättning. Täby kommun står bakom några av de förslag som utredningen lämnar.
Det finns dock andra delar av utredningens förslag som kommunen invänder mot.
Täby kommun delar utredningens förslag när det gäller att införa ämnesbetyg i
gymnasie-skolan, samt förslagen som handlar om en kompensatorisk betygsättning och
att det ska förtydligas att läraren ska göra en allsidig bedömning av elevens kunskaper
vid betygsättning.
Kommunen delar dock inte utredningens förslag om att införa ytterligare ett underkänt
betygssteg, Fx, och delar inte heller utredningens förslag om att införa examensprov i
gymnasieskolan.
Gymnasie- och näringslivsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 19
oktober 2020, § 87.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den

22

oktober 2020.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrandet daterat den 22 oktober 2020 till
Utbildningsdepartementet som sitt remissvar gällande Betygsutredningen Bygga,
bedöma och betygsätta - betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper (SOU
2020:43).

Expedierat: Utbildningsdepartementet
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TÄBYO

PROTOKOLL
2020-11-30

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KS 2018/66-04

§ 189 Firmatecknare för Täby kommun
Kommunstyrelsen beslutade den 1 juni 2020, § 108, om firmatecknare för Täby
kommun. Med anledning av att banker med flera årligen kräver nytt beslut behöver
beslut om firmatecknare förnyas.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2020.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens ordförande Erik Andersson,
kommundirektör Katarina Kämpe, ekonomichef Håkan Larsson, controllerchef
Anna Hellberg och chefsjurist Maria Victorin får, efter att beslut fattats i
vederbörlig ordning, var för sig teckna kommunens firma.
2. Kommunstyrelsen beslutar att redovisningschef Lena Fahlander, ekonomichef
Håkan Larsson, controllerchef Anna Hellberg eller Katarina Kämpe får två i
förening företräda kommunen samt teckna kommunens firma i ärenden som rör
kommunens kapitalförvaltning i enlighet med kommunens, vid var tid gällande,
finanspolicy samt inom ramen för kommunens avtal gällande finansiella tjänster
inklusive koncernkontosystem.
3. Kommunstyrelsen beslutar att Lena Fahlander, Vivianne Kolström, Karolina
Ehnström, Susanne Haggren, Maria Ankersjö, Catarina Martinsson och Annica
Jansson utses att företräda Täby kommun som deklarationsombud hos
Skatteverket.
4. Kommunstyrelsen beslutar att utdrag ur protokollet ska gälla som fullmakt för
firmatecknare.
5. Beslutet ersätter kommunstyrelsens tidigare beslut 2020-06-01, § 108.
1.

Expedierat: Redovisning
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TÄBVO

PROTOKOLL
2020-11-30

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KS 2020/291-04

§ 190 Firmatecknare för Täby kommuns plusgiro och bankräkningar, kravoch inkassoåtgärder

För att säkerställa att utbetalningar ska kunna ske via plusgiro och bank samt krav från
banker erfordras årligen nytt beslut om behörighet att teckna Täby kommuns plusgiro
och bankräkningar. Även rättsinstanser och inkassoföretag kräver årligen ett nytt beslut
om firmatecknare för krav och inkassoärenden för Täby kommun.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 november 2020 .
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser redovisningschef Lena Fahlander, ekonomichef Håkan Larsson,
controllerchef Anna Hellberg, redovisningsekonomerna Vivianne Kolström eller
Karolina Ehnström eller ekonomi-/systemadministratör Maria Malm att två i förening
eller en av dem i förening med en av redovisningsassistenterna Maria Svedman,
Madeleine Öberg, Tanja Kerkez, Maryam Amini eller ekonomi-/systemadministratör
Kristina Lundmark teckna Täby kommuns plusgiro och bankräkningar samt teckna
ansökan om betalningsföreläggande eller annan laga åtgärd i krav- och inkassoärenden
för Täby kommuns räkning från och med 2021-01-01.
Expedierat: Redovisning
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TÄBVO

PROTOKOLL
2020-11-30

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KS 2020/24-00

§ 191 Anmälan av delegationsbeslut

Delegationsbeslut enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna:
•
•

Förteckning över delegationsbeslut för kommunstyrelsen daterad 2020-11-19
Förteckning över delegationsbeslut för fastighetsavdelningen daterad
2020-11- 17

•

Protokoll från kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter
daterat 2020-11-24.

§ 192 Anmälan av skrivelser m.m.

Inkomna skrivelser enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna:
•

Förteckning över inkomna skrivelser m.m. daterad 2020-11-19.

