
TÄBVC Kallelse 

Kommunstyrelsen 

Dag och tid 

Plats 

Måndagen den 28 mars 2022 klockan 18:00 

Rum 0371a 

Beslutande 

Övriga deltagare 

Dagordning 

Nr Ärende 

Kommunstyrelsens ledamöter 

Kommunstyrelsens ersättare 
samt insynsplats 

1 Justering och dagordning 

Ärenden till KF 

2 Årsredovisning 2021 för Täby kommun 

3 Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende 
bokslut 2021 för Täby kommun 

4 Utökad låneram för Käppalaförbundet 

5 Finansieringsmodell Käppalaförbundet 

6 Antagande av Översiktsplan Täby 2050 - Staden på landet 

7 Nytt genomförandebeslut - Påslag på Käppalatunneln vid 
Ellagårdsvägen - SEKRETESS 

8 Tillfälligt borttagande av avgift för tillsyn enligt alkohollagen 

9 Rapport över ej verkställda beslut inom social omsorg per den 
31 december 2021 

10 Årsredovisning 2021 för Storstockholms brandförsvar (SSBF) 

11 Balanslista över obehandlade motioner per den 1 mars 2022 

12 Svar på motion: Förnya och gör om det kommunala 

1 (3) 



TÄeva, Kallelse 

pensionärsrådet (KPR) 

13 Svar på motion: Gör om det kommunala pensionärsrådet 
(KPR) till ett fristående råd 

14 Svar på motion: Fyrverkerier och den lokala ordningsstadgan 

15 Svar på motion: Återvinning av kläder - en miljö- och 
klimatvinst för alla 

16 Svar på motion: Tillsätt en oberoende utredning om 
nybyggnadsstrategin i Täby 

17 Svar på motion: Det är den som är ute och cyklar som finner 
nya vägar - en cykeltävling för kommunens skolor 

Ärenden till KS 

18 Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende 
bokslut år 2021 KS 

19 Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen 

20 Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för Täby kommun 

21 Årsredovisning 2021 för kommunstyrelsen 

22 Planeringsunderlag för år 2023 

23 Uppföljning av Täby kommuns trygghets- och 
säkerhetsprogram 2019-2022 (2021) 

24 Covid-19 och dess påverkan på Täby kommun -
erfarenhetsåterkoppling och analys 

25 Yttrande avseende revisorernas uppföljning av 2019 års 
revisionsrapporter 

26 Yttrande avseende revisorernas granskning av 
budgetuppföljnings- och prognosrutiner 

27 Yttrande avseende ansökan om tillstånd att bygga och 
använda kraftledningar mellan Torslunda-Hagby respektive 
Hag by-Ensta-Arninge 
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28 Svar på remiss: Förslag till nya föreskrifter för väg E 18, 
Stockholms län 

29 Svar på remiss: Vägledning för jordbruksmark i den fysiska 
planeringen i Stockholms län 

30 Anmälan av delegationsbeslut - Vänligen kontakta oss i förväg 
för det fall ni har frågor 

31 Anmälan av skrivelser m.m. - Vänligen kontakta oss i förväg 
för det fall ni har frågor 

Välkommen! 

$z~ 
rik Andersson (M) 

Ordförande 

Sofia Modin 
kommunsekreterare 

Vid förhinder var vänlig meddela kommunsekreteraren på telefon 08-55 55 97 83 eller via e
post sofia.modin@taby.se 
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