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PROTOKOLLTÄBYU 2021-11-29 

KOMMUNSTYRELSEN 

§ 177 Justering och dagordning 

Kommundirektören inleder med att informera om att det under dagen har varit en brand 
på förskolan Futura International Skarpäng. Ingen person kom till skada. 

Agneta Lundahl Dahlström (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet. 
Justeringen äger rum onsdag den 1 december 2021. 

Den utsända dagordningen fastställs. 

just.sign: .. .... .. ~ ....... ... . 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-29 

KOMMUNSTYRELSEN 

Dnr KS 2021/320-04 

§ 178 Intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls 
i Täby kommun och att utforma kommunövergripande anvisningar. I anvisningarna 
anges kraven för nämndernas interna kontrollplaner. Kommunstyrelsen har även ansvar 
för den interna kontrollen inom kommunstyrelsens verksamhetsområde. Den interna 
kontrollplanens granskningsområden har valts med utgångspunkt från en risk- och 
konsekvensanalys. Kommunstyrelsens förslag till intern kontrollplan 2022 omfattar 
följande riskområden: 

• Upphandling 
• Personaladministrativa rutiner 
• IT- och säkerhetsrutiner 
• Exploateringsintäkter 
• Fastighetsprojekt 
• Personuppgifter 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 29 oktober 2021. 

Konununstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till intern kontrollplan 2022 enligt 
tjänsteutlåtande daterat den 29 oktober 2021. 

just.sign: ..... ....ru.. .... . 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-11-29 

KOMMUNSTYRELSEN 

Dnr KS 2021/342-04 

§ 179 Årsbudget 2022 för kommunstyrelsens verksamhet 

Kommunstyrelsens årsbudget har utarbetats med utgångspunkt från verksamhetsplan 
2022. Kommunstyrelsens nettokostnader uppgår till 180,8 mnkr för år 2022. 

Nettobudgeten innebär en ökning med 17,9 mnkr jämfört med budgeterade 
nettokostnader i verksamhetsplan 2021. Ökningen beror främst på en omflyttning av 
tjänster från verksamhetsområdet samhällsutveckling till kommunledningskontoret 
samt högre kostnader för fastighetsunderhåll, kostnader kopplade till valet 2022 och 
ökade kapitalkostnader. Kommunstyrelsens investeringar för 2022 uppgår till 384,7 

mnkr. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 9 november 2021. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förslaget till årsbudget 2022, daterat den 9 november 
2021, för kommunstyrelsens egen verksamhet. 

Anteckningar 

Det antecknas till protokollet att Agneta Lundahl Dahlström (S) inte deltar i beslutet. 

Det antecknas till protokollet att Thore Wiberg (SD) inte deltar i beslutet. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021 -11-29 

KOMMUNSTYRELSEN 

Dnr KS 2021/328-26 

§ 180 Överlåtelse av ramavtal för fastigheten Solrosen 6 i Roslags-Näsby 

Täby kommun och Convea AB tecknade år 2014 ett ramavtal för anbudsområde lA, 
numera fastigheten Täby Solrosen 6, i Roslags-Näsby efter vunnen markanvisnings
tävling. 

På grund av förändrad bolagsstruktur avser nu Convea AB, samarbetsbolag mellan 
Veidekke och Alecta, att överlåta ramavtal för Solrosen 6 till Nordr Sverige AB (före detta 
Veidekke Bostad). Nordr Sverige AB avser att teckna efterföljande marköverlåtelseavtal 
mellan kommunen och Nordr Sverige ABs projektbolag Taby Fastighet 1 AB och Taby 
Fastighet 2 AB. 

Köpeskillingen, övriga ersättningar och villkor är oförändrade. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2021. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att styrelsen ska besluta enligt samhällsutvecklingskontorets 
förslag. 

Thore Wiberg (SD) yrkar avslag på ärendet. 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller ordförandens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överlåtelse av ramavtal, med tillhörande 
bilagor, för fastigheten Täby Solrosen 6 från Convea AB till Nordr Sverige AB (org.nr. 
556550-7307). 

Reservation 

Thore Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras: 

Projektledare Annika Jönsson för vidare expediering till parterna 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-11-29 

KOMMUNSTYRELSEN 

Dnr KS 2021/225-29 

§ 181 Arrendeavtal för parkeringsplatser för bilpool i Roslags-Näsby 

Kommunfullmäktige antog år 2017 en detaljplan för Roslags-Näsby. Detaljplanen vann 
laga kraft den 21 december 2018 och genomförandet av detaljplanen pågår. 

Inom detaljplanen äger kommunen kvartersmark planlagd för markparkering, totalt 15 
parkeringsplatser. 

Byggherrar inom detaljplanen har tecknat avtal med bilpoolsföretaget Volvo Car 
Mobility Sweden AB för medlemskap i bilpool. Ett arrendeavtal om 10 år för upplåtelse 
av 4 parkeringsplatser för bilpool har upprättats mellan kommunen och Volvo Car 
Mobility Sweden AB. 

Den marknadsmässiga arrendeavgiften är ca 293 tkr för avtalstiden och baseras på 
jämförbara objekt och arrendeställets skick. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat 
den 25 oktober 2021. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att styrelsen ska besluta enligt samhällsutvecklingskontorets 
förslag. 

Thore Wiberg (SD) yrkar avslag på ärendet. 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller ordförandens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtal om lägenhetsarrende med Volvo Car 
Mobility Sweden AB (arg.nr. 556575-8298) med avtalstid om 10 år för 4 parkerings
platser i Roslags-Näsby. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att utse plan- och exploateringschefen till att underteckna 
arrendeavtal enligt punkt 1 ovan. 

Reservation 

Thore Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Expedieras: 

Projektledare Annika Jönsson för vidare expediering till parterna 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-29 

KOMMUNSTYRELSEN 

Dnr KS 2021/340-04 

§ 182 Firmatecknare för Täby kommun 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-11-30 § 189, 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 28 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. 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 2020-11-30, § 189. 

Expedieras: 

Lena Fahlander, redovisning 

just.sign:. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-29 

KOMMUNSTYRELSEN 

Dnr KS 2021/341-04 

§ 183 Firmatecknare för Täby kommuns plusgiro och bankräkningar, krav
och 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 28 oktober 2021. 

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 redovisnings-assistenterna 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 2022-01-01. 

Expedieras: 

Lena Fahlander, redovisning 
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PROTOKOLLTÄBYU 2021-11-29 

KOMMUNSTYRELSEN 

Dnr KS 2021/115-05 

§ 184 Upphandling av persontransporter 

Kommunens avtal avseende persontransporter löper ut den 31 december 2022 varför en 
ny upphandling behöver genomföras. Upphandlingen kommer att omfatta turbundna 
och icke turbundna resor för de elever i skolor, personer med funktionsnedsättning samt 
brukare inom äldreomsorgen som av kommunen har beviljats persontransport. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 2 november 2021. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att styrelsen ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag. 

Agneta Lundahl Dahlström (S) lämnar följande tilläggsyrkande (se bilaga): 

Vi yrkar följande: 

"att Täby i sin upphandling ställer de nödvändiga klimatkraven med sikte på en fossilfri 
och resurssnål kommun. Rent konkret kan det innebära att en viss andel av 
entreprenörens fordonsflotta ska bestå av elbilar och hybrider". 

Ordföranden ställer först sitt eget förslag under proposition och finner att styrelsen 
bifaller det. Därefter ställer han Agneta Lundahl Dahlströms tilläggsyrkande under 
proposition och finner att det avslås. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anskaffning avseende 
persontransporter 

2. Kommunstyrelsen beslutar att delegera till Inköpschef att anta leverantör, teckna 
avtal samt, om nödvändigt, fatta beslut om att avbryta anskaffningen. 

Reservation 

Agneta Lundahl Dahlström (S) reserverar sig mot beslutet att avslå tilläggsyrkandet. 

Expedieras: 

Upphandlingen 
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KOMMUNSTYRELSEN Yrkande 

2021-11-29 

Tilläggsyrkande i ärende 8 " Upphandling av persontransporter" 

Täby kommun är en av de kommuner i Sverige som har högst andel köpt verksamhet. I det dagliga arbetet 

görs regelbundna upphandlingar av varor och tjänster. För den klimatanpassade upphandlingen måste fokus 

därför ligga på arbetet under själva upphandlingsprocessen. Kommunen ska ställa de krav på anbudsgivarna 

som gör att dessa, genom till exempel teknikutveckling, kan erbjuda produkter med lägre utsläpp av 

växthusgaser. 

I Täby kommuns verksamhetsplan för 2022 markeras att kommunen vill "fortsätta att utveckla en 

klimatstrategi för hur kommunen långsiktigt kan minska sitt beroende av fossila bränslen". En upphandling 

av persontransporter är ett utmärkt tillfälle då Täby kommuns befintliga avtal avseende persontransporter 

löper ut den sista december 2022. En ny och omfattande upphandling ska göras. 

Inför det avtal som nu ska skrivas fram betonas att leverantören ska tillhandahålla trygga, säkra och 

individanpassade resor med kontinuitet, god service och bra bemötande till resenärerna. 

Krav som Socialdemokraterna självklart står bakom. 

Vi anser dock att ytterligare ett kriterium ska finnas med - klimatanpassningen. 

Vi yrkar följande: 

- att Täby i sin upphandling ställer de nödvändiga klimatkraven med sikte på en fossilfri och resurssnål 

kommun. Rent konkret kan det innebära att en viss andel av entreprenörens fordonsflotta ska bestå av 

elbilar och hybrider. 

För socialdemokraterna 

0-~~c)~
Agneta Lundahl Dahlström 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-11-29 

KOMMUNSTYRELSEN 

Dnr KS 2021/317-04 

§ 185 Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens 
hantering av riktade statsbidrag 

KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag att genomföra en granskning av 
kommunens hantering av riktade statsbidrag. 

Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är att 
kommunstyrelsen och nämnderna i nuläget delvis har säkerställt att den interna 
kontrollen vad gäller hantering av riktade statsbidrag är tillfredställande och tillräcklig. 

Mot bakgrund av granskningen lämnar revisorerna ett antal rekommendationer till 
kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelsens bedömning är att det pågår 
arbete kring samtliga rekommendationer. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 november 2021. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att översända yttrande avseende revisorernas granskning 
av kommunens hantering av riktade statsbidrag, daterad den 1 november 2021, till 
kommunrevisionen som sitt svar på granskningen av kommunens riktade statsbidrag. 

Expedieras: 

Kommunrevisionen 

just.sign: ... .. tv....... ..... ... 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-29 

KOMMUNSTYRELSEN 

Dnr KS 2021/316-04 

§ 186 Yttrande avseende revisorernas granskning av upphandling och 
inköp 

KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag att bedöma om kommunstyrens 
ledning, styrning och uppsikt är tillfredställande och tillräcklig gällande att kommunens 
upphandlingar och inköp sker i enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och 
interna styrdokument. 

Revisorernas sammanfattade bedömning är att kommunens ledning, styrning och 
uppsikt i huvudsak är tillfredsställande och tillräcklig gällande att kommunens 
upphandlingar och inköp sker i enlighet med EU-direktiv, svensk lagstiftning och 
interna styrdokument. 

Mot bakgrund av granskningen lämnar revisorerna ett par rekommendationer till 
kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens bedömning är att det pågår arbete kring samtliga 
punkter. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 26 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att översända yttrande avseende revisorernas granskning 
av upphandling och inköp, daterad den 25 oktober 2021, till kommunrevisionen som sitt 
svar på granskningen av kommunens upphandling och inköp. 

Expedieras: 

Kommunrevisionen 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-11-29 

KOMMUNSTYRELSEN 

Dnr KS 2021/346-04 

§ 187 Svar på remiss: God kommunal hushållning 

Utredningen en Effektiv ekonomistyrning i kommuner och regioner överlämnade sitt 
slutbetänkande God kommunal hushållning (2021:75) den 22 september 2021. 

Täby kommun menar att förslaget som berör kommunallagens regelverk är en viktig 
fråga och har därför valt att lämna sina synpunkter. 

Täby kommun ser positivt på att det görs en översyn av kommunallagens 
ekonomikapitel. Ett relevant och uppdaterat regelverk är en viktig del i en framgångsrik 
kommunal ekonomistyrning på både kort och lång sikt. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2021. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat den 8 november 2021 till 
Finansdepartementet som sitt remissvar gällande God kommunal hushållning (SOU 
2021:75). 

Anteckning 

Det antecknas till protokollet att Annica Gryhed ( -) inte deltar i beslutet. 

Expedieras: 

Finansdepartementet 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-29 

KOMMUNSTYRELSEN 

Dnr KS 2021/300-36 

§ 188 Svar på remiss: Länsstyrelsens riskhanteringsplan för översvämning 
i Stockholms län 

Länsstyrelsen i Stockholms län har upprättat ett förslag till riskhanteringsplan för 
arbetet med att hantera översvämningsrisker inom Stockholms tätort där Täby ingår. 
Planen innehåller mål och åtgärder för att minska risken för att människors hälsa, 
miljön, kulturarvet och ekonomisk verksamhet drabbas av skador till följd av 
översvämning. En remissversion av planen har skickats ut och Täby kommun har 
erbjudits att inkomma med synpunkter senast den 30 november 2021. 

De platser som pekas ut i Täby där risk för översvämning föreligger är Bastuholmen, 
Viggbyholms båthamn, Viggbyskolan, Vallatorps centrum, Enhagsvägens 
industriområde samt Arninge verksamhetsområde och trafikplats. I samtliga fall 
innehåller planen rekommendationer kring information och fördjupade utredningar. 

Täbys synpunkter på planen kan sammanfattas med att de mål och föreslagna åtgärder 
som redovisas i planen är bra, men behöver bli tydligare och att analysen bakom 
prioriteringarna kan tydliggöras. I yttrandet redogörs även för Täby kommuns 
systematiska arbete med att förebygga översvämningar. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2021. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att översända yttrande daterat den 8 november 2021 till 
Länsstyrelsen i Stockholms län som sitt svar på remiss avseende Länsstyrelsens 
riskhanteringsplanför översvämning i Stockholms län. 

Expedieras: 

Länsstyrelsen i Stockholms län 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-29 

KOMMUNSTYRELSEN 

Dnr KS 2021/304-39 

§ 189 Svar på remiss: Miljökonsekvensbeskrivning för befintlig 220 kV
ledning mellan Untra och Hagby 

Täby kommun har fått en remiss från Energimarknadsinspektionen avseende Svenska 
kraftnäts ansökan om förlängd koncession (tillstånd) för en befintlig 220 kV
kraftledning. Täby kommun har ingen erinran i ärendet utan ser positivt på att ansökan 
avser den befintliga sträckningen. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2021. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att översända yttrande daterat den 19 oktober 2021 till 
Energimarknadsinspektionen som sitt svar på remiss "Miljökonsekvens-beskrivning for 
befintlig 220 kV ledning mellan Untra och Hagby". 

Expedieras: 

Energimarknadsinspektionen, diariet@ei.se , ange dnr 2017-100711 - Yttrande, i 
ämnesraden. 

mailto:diariet@ei.se
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KOMMUNSTYRELSEN 

Dnr KS 2021/324-39 

§ 190 Samverkansöverenskommelse för regionala Energi- och 
klimatrådgivningen i Stockholms län 

Kommunförbundet Storsthlm har till samtliga länets kommuner skickat förslag till 
Samverkansöverenskommelse för regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i 
Stockholms län 2022-2025 (Bilaga 1), med rekommendation att anta överenskommelsen 
(Bilaga 2). Förslaget ersätter liknande samverkans-överenskommelse för tidigare 
bidragsperiod. 

Syftet med överenskommelsen är att stödja en fungerande och kostnadseffektiv 
kommunal energi- och klimatrådgivning inom Stockholms län. Målsättningen är att 
skapa förutsättningar för en effektiv användning av de resurser som tillfaller 
kommunerna i Stockholms län för EKR-verksamhet via statsbidrag. 

Överenskommelsen möjliggör bland annat en gemensam telefonrådgivning, samlad 
produktion av informationsmaterial och samordnad marknadsföring. Bedömningen är 
att samarbetet leder till ett effektivare utnyttjande av statsbidraget än vad som skulle 
vara fallet utan mellankommunalt samarbete. 

Enligt överenskommelsen ska kommunerna bidra med 23 % av sitt EKR-bidrag till 
samverkansinsatser. För Täbys del innebär detta att cirka 175 tkr årligen går till 
samverkan under innevarande bidragsperiod. EKR-verksamheten finansieras till 100 % 
genom statsbidraget. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 16 november 
2021, § 140. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 4 november 2021. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anta Samverkansöverenskommelse för regionala Energi
och klimatrådgivningen i Stockholms län 2022-2025. 

Uttalande 

Agneta Lundahl Dahlström (S) medges lämna ett uttalande till protokollet (se bilaga). 

Expedieras: 

Kommunförbundet Storsthlm 
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Kommunstyrelsen Uttalande 

2021-11-29 

Ärende 14 - Samverkansöverenskommelse för regionala Energi - och 

klimatrådgivningen Stockholm län 

Socialdemokraterna i Täby har länge drivit frågan om samarbete och erfarenhetsutbyte i miljö-, klimat- och 
energifrågor. Vi har motionerat om medlemskap i Klimatkommunerna (för en minimal kostnad om knappa 
50 000 kronor/år). Vi har föreslagit ett klimatprotokoll efter Uppsalamodellen och vi har interpellerat om 
varför inte Täby kommun deltar i det erfarenhetsutbyte som pågår runtom i Sverige och i världen. 

Vi är sålunda positiva till behovet av samarbete och i detta fall en gemensam kommunal energi- och 
klimatrådgivning för Stockholms län. Men, vi anser inte att Täby kommuns klimatarbete ska stanna där. 

För att snabba på kommunens hållbarhetsarbete - jämförelsevis ligger Täby numera långt efter i sin 
klimatomställning - bör vi också anställa en egen klimat- och energirådgivare. En strateg som arbetar för 
Täbys invånare, dess företag, organisationer, föreningar och inte minst för de politiker och tjänstemän i 
kommunen som berörs av klimatfrågorna. 

I tjänsteutlåtandet står: "De medel som Täby har kvar bedöms ge tillräckligt utrymme för insatser lokalt." Vi 
tolkar det så att kommunen har cirka 600 000 kronor kvar i årligt statsbidrag för lokal klimatomställning och 
vi finner det uppenbart att Täby kan klara kostanden för en egen kommunal klimatrådgivare. 

Vi vill också påpeka att beslutsunderlaget inför Samverkansöverenskommelsen för regionala Energi- och 
klimatrådgivningen i Stockholms län inte ger någon information om hur den gemensamma rådgivningen har 
fungerat hittills. Nuvarande överenskommelse, som upphör efter 2021, bör ha gett en hel del erfarenheter. 
Vi saknar dock en uppföljning och utvärdering av den hittillsvarande verksamheten 

För Socialdemokraterna 

Agneta Lundahl Dahlström 



.
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PROTOKOLLTÄBYU 2021-11-29 

KOMMUNSTYRELSEN 

Dnr KS 2021/10-00 

§ 191 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna: 

• Förteckning över delegationsbeslut för kommunstyrelsen daterad 2021-11-16 

• Förteckning över delegationsbeslut för kommunfastigheter daterad 
2021-11-15 

§ 192 Anmälan av skrivelser m.m. 

Inkomna skrivelser enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna: 

• Förteckning över inkomna skrivelser m.m. daterad 2021-11-16. 

just.sign:..... ........ISJ. ... ...... 
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PROTOKOLLTÄBYU 2021-11-29 

KOMMUNSTYRELSEN 

Dnr KS 2021/331-25 

§ 193 Exploateringsavtal för fastigheten Husmodern 6 i Viggbyholm, beslut 
om godkännande 

Ett förslag till exploateringsavtal för genomförande av ny detaljplan för fastigheten 
Husmodern 6 har upprättats i samband med att en ny detaljplan utarbetats. Syftet med 
detaljplanen är att bekräfta befintlig förskoleverksamhet och befintlig byggnad på 
fastigheten för att möjliggöra att verksamheten kan fortgå. Planförslaget innebär att 
markanvändningen ändras från att omfatta bostäder och kontor till att även omfatta 
förskola. I samband med det kommer ytor för förskolebarnens utevistelse inom 
fastigheten förbättras och ses över. Exploateringsavtalet innebär bland annat att 
fastighetsägaren förbinder sig att vidta åtgärder för att tillskapa en bättre utomhusmiljö 
för barnen samt sanera markföroreningar där så erfordras. 

Fastighetsägaren till Husmodern 6 står för samtliga kostnader för framtagande av 
detaljplanen och ansvarar för och bekostar samtliga åtgärder inom kvartersmark. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 16 november 
2021, § 135. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 11 oktober 2021. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att styrelsen ska besluta enligt samhällsutvecklingskontorets 
förslag. 

Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar avslag på ärendet. 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller ordförandens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige godkänner exploateringsavtal mellan Täby kommun och 
Fastighets AB Högvattnet, org nr 556418-4884, avseende fastigheten Husmodern 6. 

2. Kommunfullmäktige utser plan- och exploateringschefen att underteckna 
exploateringsavtal med tillhörande bilagor samt att godkänna eventuella framtida 
överlåtelser av avtalet enligt§ 3.2 i exploateringsavtalet. 

Reservation 

Agneta Lundahl Dahlström (S) reserverar sig mot beslutet. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-29 

KOMMUNSTYRELSEN 

Dnr KS 2021/291-20 

§ 194 Detaljplan för Husmodern 6, Per Sundbergs väg 1-3, Viggbyholm -
Beslut om antagande 

Fastigheten Husmodern 6 nyttjas för förskoleverksamhet genom ett tidsbegränsat 
bygglov som löpte ut den 21 juni 2021. Syftet med detaljplanen är att bekräfta befintlig 
förskoleverksamhet och befintlig byggnad för att möjliggöra att förskoleverksamheten 
kan fortgå. Detaljplanen syftar även till att säkerställa att eventuella framtida byggnader 
anpassas till den omkringliggande bebyggda miljön. Detaljplanen reglerar bland annat 
minsta fastighetstorlek, antal huvudbyggnader, antal bostadslägenheter, nockhöjder och 
byggnadsarea. 

Planen antas inte medföra betydande miljöpåverkan i lagens mening och miljöfrågorna 
redovisas i planbeskrivningen. 

Detaljplanen har tagits fram med processen för standardförfarande enligt Plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 16 november 
2021, § 134. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 18 oktober 2021. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att styrelsen ska besluta enligt samhällsutvecklingskontorets 
förslag. 

Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar avslag på ärendet. 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen 
bifaller ordförandens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Husmodern 6 inom kommundelen 
Viggbyholm i Täby kommun. 

Reservation 

Agneta Lundahl Dahlström (S) reserverar sig mot beslutet (se bilaga). 
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Kommunstyrelsen Reservation 

2021-11-29 

Ärende 18 - Detaljplan för Husmodern 6, Per Sundbergsväg 1-3. 

Viggbyholm - beslut om antagande 

Vi socialdemokrater reserverar oss mot beslutet om att anta föreslagen detaljplan. 

Fastighetsägaren har fått ett tidsbegränsat bygglov som förlängts i olika omgångar. Det senaste 
bygglovet erhölls 2019 och var giltigt tom 21 juni 2021. Därefter finns ingen möjlighet till förlängning. 

Det tidsbegränsade bygglovet beviljades på en mindre lämplig plats med tanke på skolgårdens storlek 
och besvärliga omkringliggande trafikförhållanden . Förskolan har idag 80-90 barn, förskolegården är 
på ca 1000 kvm, vilket ger varje barn 11-12,5 kvm friyta. Boverket rekommenderar 40 kvm friyta per 
barn och en sammanhängande gård på 3000 kvm. 

Utemiljön och förskolegårdens yta och beskaffenhet är synnerligen viktig för barns utveckling och 
lärande. Vi socialdemokrater har under årens lopp i olika ärenden framhållit betydelsen av utemiljön 
för förskole- och skolverksamheten. Vid etablering av sådan verksamhet krävs en god 
framförhållning. Beträffande trafiksituationen så borde den bl a lösas genom att minska bilåkandet 
fram till förskolan. 

Vi utgår från att när ett tidsbegränsat bygglov medges så åvilar det såväl fastighetsägaren som 
kommunen att planera för en långsiktig, hållbar lösning särskilt vad gäller skol- och 
förskoleverksamhet. Oss veterligt har sådana initiativ inte tagits. Det har gått 15 år och ingenting har 
gjorts! Vi befinner oss nu i ett akut läge, där lösningen tyvärr blir att en detaljplan för 
förskoleverksamhet på denna mindre lämpliga plats nu ska godkännas inför antagande. Vi är 
naturligtvis medvetna om att det måste finnas en förskola i området, men nu står vi inför fullbordat 
faktum och någon alternativ lösning finns inte för närvarande. Vi frågar oss vad ska ytterligare 
tillkommande barn ta vägen eftersom förskolan redan nu har överskridit sitt kapacitetstak? 

För Socialdemokraterna 

Agneta Lundahl Dahlström 



22 

PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-29 

KOMMUNSTYRELSEN 

Dnr KS 2021/318-46 

§ 195 Föreskrifter om avfallshantering i Täby kommun 

Nuvarande avfallsföreskrifter är från år 2019 och behöver revideras för att uppdatera 
begrepp, hänvisningar till lagrum samt uppdatera med nödvändiga ändringar på grund 
av att returpapper blir kommunalt avfall. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 16 november 
2021, § 132. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 november 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Föreskrifter om avfallshantering i 

Täby kommun daterad 18 oktober 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Föreskrifter om avfallshantering i Täby 
kommun ska gälla från den 1 januari 2022 och ersätta tidigare föreskrifter 
beslutade i kommunfullmäktige den 16 december 2019, § 165. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-29 

KOMMUNSTYRELSEN 

Dnr KS 2021/344-09 

§ 196 Entledigande av befintlig styrelse och lekmannarevisorer i Täby 
Miljövärme AB samt nominering av styrelseledamot och suppleant till 
nya Täby Miljövärme AB 

Enligt den överenskommelse som slutits mellan Täby kommuns helägda bolag Täby 
Holding AB (nedan THAB) och E.ON Värme Sverige AB och Stockholm Exergi AB 
gällande överlåtelse av 95 % av aktierna i Täby Miljövärme AB (nedan TMAB) ska THAB 
nominera en ny styrelseledamot samt en suppleant till styrelsen i det nya bolaget (nedan 
nya TMAB). De nya majoritetsägarna förväntas i enlighet med ingånget avtal ges tillträde 
till aktierna på eller omkring den 1 januari 2022. Med anledning härav behöver befintlig 
styrelse samt revisorer i TMAB entledigas inför att ny styrelse och nya revisorer ska 
tillsättas. 

För en övergångsperiod föreslås Täby kommun representeras av tjänstemän i nya 
TMAB:s styrelse. Ekonomichef Håkan Larsson föreslås nomineras som styrelseledamot 
och kommunjurist Elin Lidholm föreslås nomineras som suppleant. 

Kommunfullmäktiges beslut förutsätter att THAB fattar ett likalydande beslut. THAB 
kommer att behandla nomineringsärendet vid sitt nästa styrelsesammanträde den 14 
december 2021. Därefter kommer nya TMAB, vid en extra bolagsstämma i anslutning till 
Tillträdesdagen, fatta beslut om entledigande av befintlig styrelse och revisorer samt val 
av ny styrelse och revisor(-er). De entledigade lekmannarevisorerna kommer dock att 
slutföra sin granskning avseende TMAB:s gångna räkenskapsår 2021. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 8 november 2021. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att befintliga ledamöter och suppleanter i Täby 

Miljövärme AB entledigas fr.o.m. att nya Täby Miljövärme AB tillsatt en ny 

styrelse vid extra bolagsstämma i samband med att E.ON Värme Sverige AB och 

Stockholm Exergi AB tillträder som nya majoritetsägare till Täby Miljövärme AB i 

enlighet med den överlåtelse som beslutats av kommunfullmäktige den 14 juni 
2021 ("Tillträdesdagen"). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att befintliga lekmannarevisorer och 

lekmannarevisorssuppleanter i Täby Miljövärme AB entledigas fr.o.m. att nya 

Täby Miljövärme AB tillsatt nya revisorer i samband med Tillträdesdagen. 
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KOMMUNSTYRELSEN 

3. Kommunfullmäktige beslutar att nominera Håkan Larsson till styrelseledamot 

samt Elin Lidholm till styrelsesuppleant i nya Täby Miljövärme AB, förutsatt 

styrelsen i Täby Holding AB:s likalydande beslut vid kommande styrelse

sammanträde. 

A)
just.sign: ........ ... ... .. ... ..... ... .... . 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-29 

KOMMUNSTYRELSEN 

Dnr KS 2021/59-02 

§ 197 Svar på motion: Utlys klimatnödläge i Täby kommun 

Annica Gryhed ( -) och Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 
februari 2021 föreslagit att Täby kommun ska besluta att utlysa klimatnödläge i Täby 
samt att kommunen bjuder in föreningar, företag och invånare för att samverka i 
klimatomställningen. 

Kommunen arbetar redan målmedvetet och konkret för att minska klimatbelastningen 
från den egna verksamheten samtidigt som en samverkan sker med såväl företag, 
föreningar som invånare i arbetet med en minskad klimatpåverkan. Bedömningen är att 
en överväldigande majoritet av kommunmedlemmar i Täby medverkar på olika sätt i den 
accelererande omställning av framför allt energisystemen och transportsektorn som 
krävs för att nå det nationella målet om klimatneutralitet. Att i detta läge utlysa ett lokalt 
klimatnödläge framstår som en symbolisk åtgärd som inte ger någon utökad effekt. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 18 oktober 2021. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget från 
kommunledningskontoret. 

Annica Gryhed (-) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
motionen. Yrkandet biträds av Agneta Lundahl Dahlström (S). 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget beslutsförslag och Annica Gryheds yrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Utlys klimatnödläge i Täby kommun. 

Reservationer 

Annica Gryhed ( -) reserverar sig mot beslutet. 

Agneta Lundahl Dahlström (S) reserverar sig mot beslutet. 

just.sign: .... .. ....~ .... ..... . . 
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PROTOKOLLTÄBVU 2021-11-29 

KOMMUNSTYRELSEN 

Dnr KS 2021/335-09 

§ 198 Svar på motion: Värna Täby ifrån utsatta områden 

Steven Jörsäter (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2021 

konstaterat att det i flera kommuner finns så kallade utsatta områden som präglas av 
organiserad kriminalitet. Motionären menar att det är viktigt att se till att Täby inte får 
några utsatta områden och föreslår därför att all kommunal verksamhet i Täby ska 
löpande utvärderas och genomlysas ur perspektivet att hålla den organiserade 
kriminaliteten borta och för att undvika att få utsatta områden. 

Täby kommun bedriver ett aktivt och systematiskt trygghets- och säkerhetsarbete utifrån 
genomtänkta metoder och mot gemensamma mål som löpande följs upp och utvecklas. 
Arbetet med trygghet och säkerhet pågår ständigt i kommunens alla verksamheter och 
bedrivs med fokus på ständiga förbättringar utifrån kunskap och erfarenheter. 

Trygghets- och säkerhetsarbetet utgår ifrån en kartläggning av nuläget och kommunens 
riskbild. Detta leder till prioriteringar som sedan styr vilka aktiviteter som krävs för att 
bevara och stärka tryggheten och säkerheten i Täby. Om risker för utsatta områden 
skulle identifieras inom denna riskbild så vidtas lämpliga förebyggande åtgärder som en 
del i detta arbete. I dagsläget är bedömningen att ingen sådan risk föreligger. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 26 oktober 2021. 

Yrkanden 

Patric Hamilton (M) föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget från 
kommunledningskontoret. 

Thore Wiberg (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla 
motionen. 

Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar avslag på motionen. 

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Patric Hamiltons förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen Värna Täby ifrån utsatta områden inte 
föranleder några ytterligare åtgärder. 

. . A)
1ust.s1gn: ... ............ ..... ........ .... . 
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KOMMUNSTYRELSEN 

Reservationer 

Thore Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Agneta Lundahl Dahlström (S) reserverar sig mot beslutet. 

Annica Gryhed ( -) reserverar sig mot beslutet. 

just.sign: .. ····-~ --- · 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-29 

KOMMUNSTYRELSEN 

Dnr KS 2021/152-79 

§ 199 Svar på motion: Inför social samvaro som en biståndsbedömd insats 
inom hemtjänsten 

Janne Boman och Agneta Lundahl Dahlström (båda S) har i en motion till 
kommunfullmäktige den 14 april 2021 lyft frågan om äldres ensamhet och isolering. 
Motionärerna konstaterar att i åldern över 65 år är psykisk ohälsa och depression ett 
större problem än tidigare. Motionärerna föreslår därför att socialnämnden får i uppdrag 
att införa en biståndsbedömd insats benämnd "Social samvaro" inom hemtjänsten. 
Kommunstyrelsen föreslår att motionen inte föranleder några ytterligare åtgärder 
eftersom det redan pågår ett arbete att motverka äldres isolering, ensamhet och psykisk 
ohälsa i kommunen. 

Socialnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 20 oktober 2021, § 103. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 27 oktober 2021. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget från 
kommunledningskontoret. 

Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att bifalla motionen. 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget beslutsförslag och Agneta Lundahl 
Dahlströms yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens 
förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Inför social samvaro som en 
biståndsbedömd insats inom hemtjänsten, inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

Reservation 

Agneta Lundahl Dahlström (S) reserverar sig mot beslutet. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-11-29 

KOMMUNSTYRELSEN 

Dnr KS 2021/58-02 

§ 200 Svar på motion: Låt år 2021 bli ett år med krafttag mot hemlöshet 

Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman, båda (S) har i en motion till 
kommunfullmäktige den 8 februari 2021 föreslagit att kommunfullmäktige ska uppdra 
åt socialnämnden att intensifiera sina insatser för att minska hemlöshet. Motionärerna 
vill även att socialnämnden ska redovisa vilka åtgärder i övrigt som behövs för att 
socialnämnden ska kunna fullfölja sin uppgift. 

Täby kommun bedriver ett aktivt arbete för att motverka hemlöshet i enlighet med 
socialnämndens riktlinjer. Kommunen tar kontakt med alla personer där det har 
inkommit underrättelse om avhysning, hyresskulder eller störningar i boendet. Vidare 
finns en rad olika insatser, somt.ex. stöd i ordinärt boende, boendestöd till personer i 
eget boende, "bostad först"-insatsen samt kommunens tak över huvudet-garanti. 

Socialnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 15 september 2021, § 

103. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 26 oktober 2021. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget från 
kommunledningskontoret. 

Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
att bifalla motionen. 

Ordföranden ställer proposition på sitt eget beslutsförslag och Agneta Lundahl 
Dahlströms yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens 
förslag. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen Låt år 2021 bli ett år med krafttag mot 
hemlöshet inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

Reservation 

Agneta Lundahl Dahlström (S) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 201 Övrigt 

Ordföranden avslutar med att önska alla en god jul och ett gott nytt år. 


