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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredningsadministratör 
Gustav Olsson 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-05-30 

Täbypriset 2022 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att 2022 års Täbypris delas ut enligt juryns förslag. 

Sammanfattning 

Vid kommunfullmäktige den 14 december 2020, § 262 beslutade kommun-
fullmäktige att från och med den 1 januari inrätta priset Årets Täbybo, samt att 
ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om bestämmelser för det nya priset. 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 maj 2021, § 65 beslutade 
kommunstyrelsen att ändra namnet till Täbypriset. 

Prisjuryn lämnar sitt förslag till kommunstyrelsen efter sitt möte den 18 maj 
2022. 

Ärendet 

Vid kommunfullmäktige den 14 december 2020, § 262 beslutade kommun-
fullmäktige att från och med den 1 januari inrätta priset Årets Täbybo, samt att 
ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om bestämmelser för det nya priset. 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 3 maj 2021, § 65 beslutade 
kommunstyrelsen att ändra namnet till Täbypriset. 

Priset ska enligt dess bestämmelser delas ut till en person som ” gjort en eller 
flera värdefulla insatser för Täby kommun och dess invånare. Insatserna ska på 
ett väsentligt sätt ha gynnat kommunens intresse och kan ha genomförts såväl i 
närtid som längre bak i tiden”. Priset delas ut vartannat år, med start år 2022. 
Beslut om vem som ska erhålla priset fattas av kommunstyrelsen efter förslag 
från en prisjury. Prisjuryn består av kommunstyrelsens presidium och 
kommundirektören. 

Tjänsteutlåtande 
2022-05-03 
Dnr KS 2022/36-09  
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Priset består av en Täbymedalj i silver samt att vinnaren får sitt namn ingraverat 
på en mässingsplakett som sätts upp vid Esplanaden i Täby. Mässingsplaketten 
kommer successivt att fyllas på med prisets vinnare genom åren. 

Nomineringsperioden var den 14 februari 2022 till den 14 mars 2022. Priset har 
annonserats på kommunens hemsida, i lokalpressen och på sociala medier. 

Prisjuryn lämnar sitt förslag till kommunstyrelsen på kommunstyrelsens 
sammanträde den 30 maj 2022. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Ann-Charlotte Mann 
Chef Verksamhetsstöd och utveckling 

Bilagor 

1. Tjänsteutlåtande Bestämmelser för priset Årets Täbybo  

2. Protokollsutdrag KS 2021-05-03 § 65 

Expedieras 

Kommunikationsavdelningen 
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