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§ 33 Justering och dagordning

Thore Wiberg (SD) utses att jämte ordförandenjustera protokollet. Justeringen äger
rum onsdag den 30 mars 2022.
Den utsända dagordningen kompletteras med följande tillägg: Information från
kommundirektören.
Den utsända dagordningen fastställs med ovanstående tillägg.
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§ 34 Information från kommundirektören

Kommundirektören informerar om konsekvenserna av kriget i Ukraina och hur
kommunen har planerat för flyktingmottagande m.m .

. . ul

JUSI.S1gn: .................... [ ··········
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Dnr KS 2022/55-04

§ 35 Årsredovisning 2021 för Täby kommun
Årsredovisningen för Täby kommun innehåller uppföljning av mål, utvecklingsområden
och ekonomi enligt verksamhetsplan 2021.
Uppföljningen av år 2021 visar att kommunen har en god ekonomisk hushållning enligt
de riktlinjer som kommunen beslutat om i verksamhetsplanen. Kommunfullmäktige har
fastställt tre inriktningsmål för 2021. Dessa följs upp genom finansiella mål,
arbetsmiljömål och mål för nämnderna och de kommunala bolagen. Den sammanvägda
bedömningen av måluppfyllelsen för kommunen är god då flertalet nämndmål uppnåtts
eller är på väg att uppnås. Bedömningen är att alla verksamheter bidrar till att
kommunen uppnår de tre inriktningsmålen.
De tre finansiella målen har uppnåtts med god marginal utifrån de beslutade nivåerna.
Årets resultat 2021 före justering är 761 mnkr. Årets resultat efter justering för poster av
engångskaraktär är 282 mnkr, vilket motsvarar 7 % av kommunens intäkter från skatter,
generella statsbidrag och utjämning.
Årets investeringar uppgår till 853 mnkr för
med 221 mnkr.

2021,

vilket innebär lägre utgifter än budget

En mer utförlig årsredovisning för respektive nämnd hanteras vid nämndernas egna
sammanträden.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2022.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisning 2021för Täby kommun
daterat den 1 mars 2022.
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Dnr KS 2022/56-04

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

Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag följer kommunens regler för
ombudgetering och budgetavvikelser per den 12 november 2015.
Täby kommuns resultat för 2021 före justering är 760,9 mnkr. Resultatet efter justering
för poster av engångskaraktär är 282,2 mnkr. Nämnderna redovisar en positiv avvikelse
mot budget med 140,9 mnkr för driftbudgeten. Sammantaget föreslås en ombudgetering
med 11,6 mnkr till år 2022 avseende driftsbudgeten. Kommunens budgeterade resultat
för driftbudgeten efter justering för poster av engångskaraktär för 2022 uppgår därefter
till 112,2 mnkr.
För investeringsbudgeten föreslås en utökning med 57,4 mnkr för 2022 utan att
projektens totala budget ändras. Investeringsbudgeten för 2022 är efter föreslagen
ombudgetering 841,3 mnkr.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2022.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja nämnderna en ombudgetering med 11,6
mnkr av 2021 års utfall till driftbudgeten år 2022 enligt rapporten Ombudgetering
av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2021för Täby kommun daterat
den 1 mars 2022.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att 2022 års budgeterade resultat efter justering för
poster av engångskaraktär, justeras till följd av förslag till ombudgetering med 11,6
mnkr, från 123,8 mnkr till 112,2 mnkr.

3.

Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens budgetram för år 2022 minskas
med 8,5 mnkr.

4. Kommunfullmäktige beslutar att barn- och grundskolenämndens budgetram för år
2022 utökas med 6,7 mnkr.
5. Kommunfullmäktige beslutar att gymnasie- och näringslivsnämndens budgetram för

år 2022 utökas med 13,4 mnkr.
6.

Kommunfullmäktige beslutar att ingen ombudgetering av 2021 års utfall till
driftbudgeten år 2022 ska ske för kommunstyrelsen, stadsbyggnadsnämnden,
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lantmäterinämnden, Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddsnämnd, kultur- och
fritidsnämnden samt överförmyndarnämnden.
7. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja nämnderna en ombudgetering av 2021 års
investeringsbudget för genomförande av investeringar år 2022 enligt rapporten
Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut 2021.för Täby
kommun daterat den 1 mars 2022.
8. Kommunfullmäktige beslutar att finansiering av det utökade budgetanslaget för
investeringar görs med ianspråktagande av rörelsekapital med 57,4 mnkr.
9. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunstyrelsen en ombudgetering av
2021 års investeringsbudget för genomförande av investeringar år 2022, enligt bilaga
1 till rapport Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut
2021.för Täby kommun.
10.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja stadsbyggnadsnämnden en ombudgetering
av 2021 års investeringsbudget med 56, 7 mnkr för genomförande av investeringar år
2022, enligt bilaga 2 till rapport Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag
avseende bokslut 2021 för Täby kommun.

11.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kultur- och fritidsnämnden en
ombudgetering av 2021 års investeringsbudget med 0,2 mnkr för genomförande av
investeringar år 2022.

12.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja gymnasie- och näringslivsnämnden en
ombudgetering av 2021 års investeringsbudget med 0,5 mnkr för genomförande av
investeringar år 2022.
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Dnr KS 2022/7-04

§ 37 Utökad låneram för Käppalaförbundet
Käppalaförbundet har efter beslut i Mark- och miljööverdomstolen fått tillstånd till
fortsatt och utökad verksamhet för att rena medlemskommunernas avloppsvatten. I
beslutet ställs krav på en skärpning av utsläppsvillkoren.
Det nya tillståndet innebär stora investeringar i befintligt reningsverk. Enligt en
framtagen förstudie är investeringsutgiften kalkylerad till 1 750 mnkr. Investeringen
kommer att behöva lånefinansieras. Den maximala låneramen enligt förbundsordningen
måste således utökas med motsvarande belopp.
Under hösten 2020 behandlades en första höjning av låneramen med 900 mnkr av
förbundets och dess medlemmar.
Käppalaförbundets fullmäktige beslutade på sitt sammanträde den 2 november 2021, (§
att till medlemskommunerna hemställa om en utökad låneram för
Käppalaförbundet i ett andra steg med 850 mnkr till sammanlagt 3 550 mnkr.

22),

Käppalaförbundet hemställer den 21 december 2021 i en skrivelse att Täby kommun som
medlem i Käppalaförbundet godkänner att förbundsordningen § 14 Lån ändras till ett
lånetak uppgående till 3 350 mnkr samt att den nya förbundsordningen gäller från och
med den 15 maj 2022.
Täbys kommunfullmäktige har behandlat frågan avseende den första delen av den
utökade låneramen vid sitt sammanträde den 5 oktober 2020, § 128.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 17 februari

2022.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna ändring av § 14 Lån i Käppalaförbundets
förbundsordning till ett lånetak uppgående till 3 350 mnkr

2. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att ny förbundsordning gäller från och
med den 15 maj 2022.
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Dnr KS 2022/63-04

§ 38 Finansieringsmodell Käppalaförbundet
Käppalaförbundet har efter beslut i Mark- och miljööverdomstolen fått tillstånd till
fortsatt och utökad verksamhet för att rena medlemskommunernas avloppsvatten.
Tillståndet medför stora investeringar i det befintliga reningsverket. Investeringsutgiften
är prognosticerad till 1 750 mnkr.
För att hålla tillbaka de framtida räntekostnaderna har ägarkommunerna tillsammans
med förbundet utrett möjliga finansieringsformer. Slutsatsen i utredning är att den
ekonomiskt mest fördelaktiga formen är att ägarna lånar ut pengar till förbundet via s k
ägarlån.
Enligt beräkningar minskar förslaget räntekostnaden med upp till 10 mnkr årligen vid en
upplåning på 3 ooo mnkr. Detta kommer, givet att inget annat förändras, ge Täby
kommunen en lägre årsavgift och ett minskat behov av höjda avgifter för
fastighetsägarna i Täby kommun.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 3 mars 2022.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget till ny finansieringsmodell
avseende Käppalaförbundets upplåning
2. Kommunfullmäktige beslutar att anta uppdaterade Riktlinjer och mål.för god
ekonomisk hushållning i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtande, daterat den 3
mars 2022
3. Kommunfullmäktige beslutar att anta uppdaterad Finanspolicy i enlighet med
bilaga 2 till tjänsteutlåtande, daterat den 3 mars 2022
4. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förändring i kommunstyrelsens
delegationsordning enligt med bilaga 4 till tjänsteutlåtande, daterat den 3 mars
1.

2022

5. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja utlåning till Käppalaförbundet upp till
460 mnkr.
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Dnr KS 2018/196-20

§ 39 Antagande av Översiktsplan 2050 - Staden på landet

Översiktsplan Täby 2050 - Staden på landet redovisar kommunens inriktning för hur
mark- och vattenområden ska användas och utvecklas. Översiktsplanen beskriver hur
utvecklingen i Täby ska ske med kvalitet och genom omsorgsfull planering för attraktiva
och trygga miljöer för boende, företagare och besökare. Halva Täby ska vara grönt och
hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera och utvecklas för framtiden.
Översiktsplanen innehåller fem mål för en hållbar utveckling och vägledning för den
fysiska planeringen. Översiktsplanen ska, när den vunnit laga kraft, ersätta gällande
översiktsplan Det nya Täby Översiktsplan 2010-2030 och Fördjupning av
översiktsplan.för Arninge-Ullna. Täby stadskärna 2050 Fördjupning av översiktsplan
ska fortsätta gälla tillsammans med den nya översiktsplanen. Efter utställning och inför
antagandet har översiktsplanen bearbetats, men utan väsentliga förändringar.
Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter har behandlat ärendet vid
sitt sammanträde den 21 mars 2022, § 10.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den

25

februari

2022.

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 förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta Översiktsplan Täby 2050 - Staden på landet,
daterad den 18 februari 2022, som därmed ersätter Det nya Täby Översiktsplan 20102030 och Fördjupning av översiktsplan.för Arninge-Ullna när beslutet vunnit laga
kraft.
Reservation
Thore Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

#
ordf_sig ~

-----------

1

L/..f(;l..___ _ _ _

just.sign:_____
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Dnr KS 2022/58-33

§ 40 Nytt genomförandebeslut - Påslag på Käppalatunneln vid
Ellagårdsvägen

För att möjliggöra fortsatt tillväxt behöver kapaciteten i spillvattennätet förstärkas. En
åtgärd för att förstärka kapaciteten är genom en ny anslutningsledning (påslag) på
Käppalatunneln, i höjd med Ellagårdsvägen.
Stadsbyggnadsnämnden tog ett genomförandebeslut för en totalentreprenad vid sitt
sammanträde den 8 december 2020, § 161. Två upphandlingsförsök har genomförts med
denna entreprenadform, vid det första inkom inga anbud, vid det andra inkom två
anbud. Båda anbuden översteg kraftigt kalkylerad kostnad, varför upphandlingen har
avbrutits.
Byte av entreprenadform från total- till utförandeentreprenad föreslås. Detta gör att
entreprenören inte behöver ta höjd för eventuella risker som kan falla ut under
entreprenaden, vilket ska rendera i betydligt lägre anbud. En översyn av kalkylen har
gjorts och trots byte av entreprenadform bedöms befintlig budget otillräcklig varför
beslut om en tilläggsinvesteringsbudget behövs.
Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den
§ 25. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2022.

22

mars 2022,

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 förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att
genomföra projektet Påslag på Käppalatunneln vid Ellagårdsvägen.

2.

Kommunfullmäktige godkänner en tilläggsinvesteringsbudget enligt bilaga 1 till
tjänsteutlåtandet daterat den 1 mars 2022.

Reservation
Thore Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet (se bilaga).

KOMMUNSTYRELSEN

RESERVATION 2022-03-28

Ärende 7 Nytt genomförandebeslut - Påslag på Käppalatunneln vid Ellagårdsvägen
Vi yrkar avslag på detta genomförandebeslut. Enligt tjänsteutlåtandet är ett viktigt skäl för
detta genomförandebeslut att möjliggöra för kapacitet för byggnationen vid kvarteret
Strömmingen. Då vi anser att detta kvarter inte bör byggas så avslår vi även detta beslut. Vi
motsätter oss inte ett påslag i de delar som kan behövas för att klara spillvattnet ifrån befintlig
bebyggelse i Ella Park och omgivande stadsdelar.
I enlighet med ovan reserverar vi oss mot kommunstyrelsens beslut att godkänna
Nytt genomförandebeslut - Påslag på Käppalatunneln vid Ellagårdsvägen.

För Sverigedemokraterna

Qref ~
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Dnr KS 2021/79-49

§ 41 Tillfälligt borttagande av avgift för tillsyn enligt alkohollagen
Pandemin har slagit hårt mot vissa branscher. Restaurangbranschen har varit särskilt
utsatt till följd av långtgående restriktioner riktade specifikt mot restauranger och
serveringar. Många av dessa företag har nu en mycket tyngd ekonomi där dessutom
uppskov av exempelvis skatter ska återbetalas. För att stötta företagen i återstarten, och
därmed bidra till ett livskraftigt näringsliv som kan anställa fler, föreslås en tillfällig
avgiftsbefrielse under år 2022 för tillsyn enligt alkohollagen. Inga avgifter togs ut för
alkoholtillsynen år 2021.
I dagsläget innehar 56 verksamheter alkoholtillstånd. Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddsnämnd förväntas få ett intäktsbortfall motsvarande 315 tkr till följd av
borttagandet av tillsynsavgiften. För att inte belasta den enskilda nämnden sker
finansiering genom centrala medel.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 17 februari

2022 .

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd inte ska
ta ut någon avgift för tillsyn enligt alkohollagen i Täby kommun under år 2022.
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KS 2021/49-79

§ 42 Rapport över ej verkställda beslut inom social omsorg per den 31
december 2021
Kommunens socialnämnd är skyldig att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) om en beviljad insats enligt socialtjänstlag (2001:453) (SoL) och lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade (1993:387) (LSS) inte verkställts inom tre månader
efter beslut. Nämnden ska på motsvarande sätt även rapportera om en insats har
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen
inte verkställs inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om
utdömande av särskild avgift.
Rapportering ska ske varje kvartal till IVO, kommunens revisorer och till
kommunfullmäktige.
Per den 31 december 2021 rapporterar social omsorg totalt femtiosex (56) ej verkställda
beslut fördelat med fyrtionio (49) inom SoL och sju (7) inom LSS. Flertalet av dessa
beslut är till följd av avbrott i verkställighet samt till följd av att brukare har valt att avstå
tjänster med anledning av rådande pandemi.
I sammanställningen visas även femton (15) beslut inom SoL som avslutats under
rapporteringsperioden.
Ärendet har behandlats i socialnämnden den 9 februari 2022, § 12.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2022.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna rapporten Rapport ej verkställda beslut per
den 31 december 2021, daterad den 31 januari 2022.

. . UlJ

Just.s1gn:.............. .. ... .. ( ...... ...
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Dnr KS 2022/44-04

§ 43 Årsredovisning 2021 för Storstockholms brandförsvar (SSBF)

Enligt lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska direktionen för SSBF
varje räkenskapsår upprätta en årsredovisning som ska lämnas till medlems
kommunernas fullmäktige och revisorer.
SSBF redovisar ett positivt balanskravsresultat för år 2021 på 7 mnkr. Förbundet
bedömer att merparten av uppdragen för de olika målområdena har genomförts enlig
plan och indikatorer i huvudsak uppfyllts vilket tillsammans visar på en god
måluppfyllelse för 2021. Förbundet bedömer därmed att god ekonomisk hushållning
uppnåtts för år 2021.
SSBF:s revisorer har genomfört sin granskning av årsredovisningen och lämnat
revisionsberättelse för 2021, daterad den 18 februari 2022.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 februari

2022.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Årsredovisningen 2021.för
Storstockholms brand.försvar (SSBF), daterad den 21 januari 2022.

2.

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja direktionen samt de enskilda
ledamöterna i densamma ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KS 2022/71-09

§ 44 Balanslista över obehandlade motioner per den 1 mars 2022
Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår att fullmäktige två gånger per år ska få
en redovisning av de motioner som ännu inte beretts färdigt av kommunstyrelsen. På
balanslistan daterad den 1 mars 2022 finns totalt 43 motioner. När kommunfullmäktige
förra gången fick en redovisning av de motioner som ännu inte beretts, vid
sammanträdet i november 2021, var antalet obehandlade motioner 43 st.
En motion ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett
år från det att motionen väcktes. 36 motioner planeras att behandlas under våren och 7
under hösten 2022.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 8 mars

2022.

Yrkanden
Ordföranden föreslår att styrelsen ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag.
Annica Gryhed (-) yrkar att ärendet återremitteras (bilaga 1).
Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att styrelsen
avslår detta. Ärendet ska därmed avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden proposition på sitt eget förslag och finner att styrelsen
bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner balanslistan daterad den 1 mars 2022 över ej
färdigbehandlade motioner.
Reservation
Annica Gryhed (-) reserverar sig mot beslutet att avslå återremissyrkandet (bilaga 2).
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Yrkande

Ärende 11 Balanslista över obehandlade motioner per den 1 mars 2022
Jag yrkar på återremiss av ärende 11 Balanslista över obehandlade motioner per den 1 mars 2022, då
den är ofullständig. Så att Balanslistan kan föreläggas för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i
komplett skick med fullständiga plan för beredningstider och i allt övrigt följsamt förhålla sig till
Kommunallagen beredningskrav och redovisn ing av motioner och vad som framkommit under
beredningen av de motioner som ej varit möjliga att bereda klart inom ett års tid .

Annica Gryhed (-)
Ledamot kommunstyrelsen
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Ärende 11 Balanslista över obehandlade motioner per den 1 mars 2022
Jag yrkade på återremiss av ärende 11 Balanslista över obehandlade motioner per den 1 mars 2022,
detta då den balanslista som förelades kommunstyrelsen var ofullständig.
I den balanslista som lagts fram saknas helt eller delvis beredningsplan för fem motioner. För fyra
motioner har beredningstiden med marginal passerat ett år och det utan att det finns anmälan
bifogad om vad som framkommit under beredningen.

I kommunallagens (2017:725) S kap 35 § regleras beredning av motioner och medborgarförslag. En
motion eller ett medborgarförslag ska beredas så att fullmäktige, om möjligt, kan fatta beslut inom
ett år från det att motionen eller medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas
inom den ettåriga fristen ska det anmälas till kommunfullmäktige tillsammans med det som
framkommit under beredningstiden. Fullmäktige får efter detta besluta om att avskriva motionen
eller medborgarförslaget från vidare handläggning.
En återremiss hade möjliggjort att balanslistan kunde ha kompletterats så att motionerna redovisats i
enlighet med kommunallagens skrivningar.

Då mitt återremissyrkande avslogs reserverade jag mig till förmån för mitt yrkande.

Annica Gryhed (-)
Ledamot kommunstyrelsen
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KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KS 2021/321-09

§ 45 Svar på motion: Förnya och gör om det kommunala pensionärsrådet
(KPR)

Janne Boman och Agneta Lundahl Dahlström, båda (S) har i en motion till
kommunfullmäktige den 4 oktober 2021 föreslagit Täby kommun att förnya det
kommunala pensionärsrådet (KPR). Motionärerna yrkar på att kommun-fullmäktige
uppdrar åt kommunstyrelsen att revidera riktlinjerna och uppgifterna för KPR samt att
KPR underställs kommunstyrelsen.
Motionärerna lyfter fram att KPR idag fungerar som ett informationsforum där
socialnämndens ordförande förmedlar information och att pensionärsorganisationerna
har möjlighet att ha visst inflytande. Vidare belyser motionärerna att äldres intressen rör
sig över ett bredare fält än social omsorg och äldreomsorgen.
Enligt gängse hantering inom politiska processer vid ny mandatperiod sker översyn av
strukturer för nämnder, utskott och råd och vid behov sker justeringar. I detta ingår
översyn av nämndstrukturen i början av varje ny mandatperiod, vilket sker efter valet
hösten 2022. Om politiken identifierar ett behov av att följa upp och utvärdera
nämndstrukturen och vidta förbättringsåtgärder så görs detta som en del av gängse
hantering. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 17 februari 2022.
Yrkanden
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget från
kommunledningskontoret.
Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att bifalla motionen. Yrkandet biträds av Thore Wiberg (SD).
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att motionen Förnya och gör om det kommunala
pensionärsrådet (KPR), inte föranleder några ytterligare åtgärder.
Reservationer
Agneta Lundahl Dahlström (S) reserverar sig mot beslutet.
Thore Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
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Dnr KS 2021/156-09

§ 46 Svar på motion: Gör om det kommunala pensionärsrådet (KRP) till ett
fristående råd med en politisk representant från varje nämnd och stärk
rådets sammansättning så att äldres erfarenhet och synpunkter bättre
beaktas
Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 12 april 2021 föreslagit
Täby kommun att göra om det kommunala pensionärsrådet (KPR), som idag ligger
under socialnämnden, till ett fristående råd med en politisk representant från varje
nämnd. Rådets sammansättning behöver stärkas så att äldres erfarenhet och synpunkter
bättre beaktas menar motionären.
Vidare belyser motionären att KPR idag fungerar som ett informationsforum för
kommunens verksamhet inom äldreomsorgen snarare än det som det var tänkt, en kanal
till och från socialnämnden för äldres synpunkter och erfarenheter.
Enligt gängse hantering inom politiska processer vid ny mandatperiod sker översyn av
strukturer för nämnder, utskott och råd och vid behov sker justeringar. I detta ingår
översyn av nämndstrukturen i början av varje ny mandatperiod, vilket sker efter valet
hösten 2022. Om politiken identifierar ett behov av att följa upp och utvärdera
nämndstrukturen och vidta förbättringsåtgärder så görs detta som en del av gängse
hantering. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2022.
Yrkanden
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget från
kommunledningskontoret.
Thore Wiberg (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Gör om det kommunala pensionärsrådet
(KPR) till ett fristående råd med en politisk representant från varje nämnd och stärk
rådets sammansättning så att äldres erfarenhet och synpunkter bättre beaktas, inte
föranleder några ytterligare åtgärder.
Reservation
Thore Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
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Dnr KS 2021/158-09

§ 47 Svar på motion: Fyrverkerier och den lokala ordningsstadgan
Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 12 april 2021 konstaterat
att både människor och djur skadas varje år av fyrverkerier. Motionären konstaterar
också att fyrverkerierna orsakar nedskräpning och att det således även är ett
miljöproblem. Motionären yrkar därför på att Täby kommun ser över sina lokala
ordningsföreskrifter gällande privatpersoners och organisationers rätt att få skjuta
fyrverkerier, smällare och raketer i syfte att införa totalförbud.
I kommunens lokala ordningsföreskrifter anges att tillstånd krävs av polismyndigheten
för att få använda pyrotekniska varor inom området runt Täby centrum. Utanför detta
område är användning av pyrotekniska varor endast tillåten påskafton,
valborgsmässoafton och nyårsafton från klockan 16.00 till 01.00.
Dock behöver man söka tillstånd hos polisen om man vill avfyra fyrverkerier eller
använda annan pyroteknik på en plats eller vid en tidpunkt där det finns risk för att
människor, djur eller egendom skadas. Detta följer av 3 kap. 7 § ordningslagen
(1993:1617). Polistillstånd krävs även för användning av pyrotekniska varor vid
allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar som hålls inomhus.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 17 februari

2021.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Fyrverkerier och den lokala
ordningsstadgan.

. . 04

Just. s1gn:... .. ............... ... .. ..... ...
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Dnr KS 2021/349-40

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

Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 8 november yrkat på att
Täby kommun ska finna lämpliga lokaler för systugor samt att kommunen utreder och
tar tillvara på den kunskap som finns hos seniorer och nyanlända för att bemanna
systugorna. Systugorna ska hjälpa och inspirera medborgarna att sy om och laga kläder.
Detta motiveras med att konsumtion av kläder har en stor negativ påverkan på klimatet.
I det kommunala uppdraget ingår inte att skapa aktiviteter för att återvinna kläder.
Däremot ska kommunen möjliggöra för både företag och föreningar att verka för att det
inom kommunen ska vara möjligt för invånare att välja mellan olika
fritidssysselsättningar som bidrar till välmående, trivsel och hållbarhet.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 17 februari

2022.

Yrkanden
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget från
komm unledningskontoret.
Annica Gryhed (-) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Ätervinning av kläder - en miljö- och
klimatvinstför alla.
Reservation
Annica Gryhed (-) reserverar sig mot beslutet.

21

TÄBVO

PROTOKOLL
2022-03-28

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KS 2021/250-21

§ 49 Svar på motion: Tillsätt en oberoende utredning som allsidigt och
neutralt belyser konsekvenserna av den nuvarande nybyggnadsstrategin i
Täby
Thore Wiberg (SD) och Steven Jörsäter (SD) yrkar i en motion till kommunfullmäktige
den 14 juni 2021 att Täby kommun tillsätter en oberoende utredning som belyser alla
konsekvenser som kan uppstå på grund av byggnationer av flerfamiljshus. Motionärerna
skriver att det idag saknas en konsekvensneutral utredning som belyser alla aspekter av
det ökade byggandet av flerfamiljshus som på sikt leder till en befolkningsökning.
Bedömningen är att kommunens översiktsplan motsvarar den oberoende utredning
motionärerna efterfrågar. Översiktsplanen är framtagen i en demokratisk process,
reglerad av plan- och bygglagen och myndigheter, som till exempel Länsstyrelsen har fått
möjlighet att yttra sig över planen och dess konsekvenser.
Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 16 november
2021, § 139.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 3 mars 2022.
Yrkanden
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget från
kommunledningskontoret.
Thore Wiberg (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen, Tillsätt en oberoende utredning som
allsidigt och neutralt belyser konsekvenserna av den nuvarande nybyggnadsstrategin i
Täby.
Reservation
Thore Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
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Dnr KS 2021/373-61

§ 50 Svar på motion: Det är den som är ute och cyklar som finner nya vägar
- en cykeltävling för kommunens skolor
Eva Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2021 föreslagit
att införa en cykeltävling för kommunens skolor, i syfte att uppmuntra barn och
ungdomar att ta sig till skolan med cykel. Motionären lyfter fram fysisk aktivitet som en
hälsofrämjande faktor, samt cyklingens fördelar ifråga om trafiksäkerhet och luftkvalitet.
Barns och ungas hälsa har hög prioritet i Täby kommun, bland annat i form av ökad
fysisk aktivitet i olika former inom ramen för skoldagen. Med hjälp av Täbys cykelplan
samt Skolvägsprojektet utvecklas kommunens trafikmiljöer till att bli ännu tryggare för
barn och ungdomar. Då nya stadsdelar planeras beaktas miljöaspekter som att
exempelvis minska riskerna för lokal ansamling av luftföroreningar och inte bidra till
försämring av luftkvaliteten inom kommunen.
Barn- och grundskolenämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 9
februari 2022, § 4.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 4 februari

2022.

Yrkanden
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget från
kommunledningskontoret.
Annica Gryhed (-) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att motionen Det är den som är ute och cyklar som.finner
nya vägar - en cykeltävling för kommunens skolor inte föranleder några ytterligare
åtgärder.
Reservation
Annica Gryhed (-) reserverar sig mot beslutet.
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Dnr KS 2022/39-04

§ 51 Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut år
2021 för kommunstyrelsen
Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag följer kommunens regler för
ombudgetering och budgetavvikelser per den 12 november 2015.
Utgångspunkten i kommunens regler för ombudgetering är att den av
kommunfullmäktige fastställda driftbudgeten till nämnderna gäller för budgetåret och
ska hållas. I vissa undantagsfall får nämnden ombudgetera sin budgetavvikelse vid årets
slut till kommande års budget.
Kommunstyrelsen redovisar en positiv avvikelse med 20,2 mnkr för driftbudgeten enligt
bokslut år 2021. Ingen ombudgetering föreslås till år 2022.
Enligt kommunens regler för ombudgetering av investeringsanslag gäller att dessa
generellt löper över flera år och avvikelser mot budget ska överföras till kommande år
om inget annat särskilt beslut fattas. Den totala projektbudgeten fördelas därmed mellan
åren. För investeringsbudgeten år 2022 föreslås ingen ombudgetering eftersom den
generella justeringsposten har minskats.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 februari

2022.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. Kommunfullmäktige beslutar att ingen ombudgetering av 2021 års utfall till
driftbudgeten år 2022 ska ske för kommunstyrelsen enligt tjänsteutlåtande
daterat den 21 februari 2022.
2. Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att omfördela
projektens investeringsbudget mellan åren enligt tjänsteutlåtande daterat den
februari 2022.

Expedieras: Controller Sandra Petre, Tina Flood och Carina Altius
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Dnr KS 2021/277-04

§ 52 Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen

Uppföljningen av intern kontrollplan 2021 visar att samtliga kontrollområden fungerar
bra, men att det ändå finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring.
Kommunstyrelsens uppföljning ingår i Täby kommuns samlade uppföljning av intern
kontrollplan 2021.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Uppföljningen av intern kontrollplan 2021.för
kommunstyrelsen, daterad den 31 januari 2022, som en del av kommunens samlade
rapport för uppföljning av intern kontroll.

Expedieras: Carina Altius, Controller
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Dnr KS 2021/278-04

§ 53 Uppföljning av intern kontrollplan 2021 för Täby kommun
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att god intern kontroll upprätthålls
i Täby kommun och utformar kommunövergripande anvisningar. Nämnderna ansvarar
för den interna kontrollen inom sina respektive verksamhetsområden.
Uppföljningen av intern kontrollplan 2021 visar att de flesta kontrollområden fungerar
bra, men att det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Där förbättringar
krävs har åtgärder tagits fram. En mer utförlig uppföljning av den interna kontrollen för
respektive nämnd hanteras vid nämndernas egna sammanträden.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Uppföljningen av intern kontrollplan 2021.för
Täby kommun, daterad den 24 februari 2022.

Expedieras: Carina Altius, Controller
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Dnr KS 2022/15-04

§ 54 Årsredovisning 2021 för kommunstyrelsen
Årsredovisningen för kommunstyrelsen innehåller uppföljning av uppdrag, mål och
ekonomi enligt verksamhetsplan 2021.
För styrning av kommunstyrelsens verksamheter under år 2021 har kommunfullmäktige
fastställt sex mål. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden är god. Resultatet är
att tre mål har uppnåtts och tre mål är på väg att uppnås.
Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse med 20,2 mnkr, vilket motsvarar
nettokostnader.

12 % av budgeterade

Årets investeringar uppgår till 478,6 mnkr, vilket innebär lägre utgifter än budget med
80,7 mnkr.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 mars

2022.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkännaÄrsredovisningen 2021för kommunstyrelsen
daterad den 31 januari 2022 som en del av kommunens samlade årsredovisning.

Expedieras: Carina Altius, Controller

27

PROTOKOLL

TÄBVO

2022-03-28

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KS 2022/57-04

§ 55 Planeringsunderlag 2023
Planeringsunderlaget är kommunstyrelsens direktiv för arbetet med att ta fram ett
förslag till verksamhetsplan för 2023. Planeringsunderlaget anger inriktningen för den
långsiktiga och strategiska verksamhetsplaneringen.
Planeringsunderlaget utgår ifrån politiskt fattade beslut om politisk inriktning för
mandatperioden med tillägg för kommunledningskontorets analys och
rekommendationer utifrån bland annat verksamhets- och ekonomiuppföljning.
I planeringsunderlaget ska inriktningsmålen samt övriga förutsättningar för
planeringsarbetet och ekonomiska planeringsförutsättningar för nämnderna fastställas.
Förslag till verksamhetsplan ska utarbetas utifrån planeringsunderlagets direktiv och
inriktning. Förslaget ska innehålla nämndmål, indikatorer, utvecklingsområden och
budget för 2023 med plan för 2024-2025 samt investeringsplan för perioden 2023-2025.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2022.
Ärendet har förhandlats den

21

mars 2022, enligt MBL § 11.

Yrkanden
Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar att Planeringsunderlag 2023 ska beslutas av
kommunfullmäktige (se bilaga). Yrkandet biträds av Thore Wiberg (SD).
Ordföranden yrkar avslag på Agneta Lundahl Dahlströms yrkande.
Ordföranden ställer Agneta Lundahl Dahlströms yrkande mot sitt eget yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller hans avslagsyrkande.
Ordföranden föreslår sedan att kommunstyrelsen ska besluta enligt förslaget från
kommunledningskontoret och ställer det under proposition och finner att
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Planeringsunderlag 2023, daterad den 1 mars
2022, samt uppdrar åt kommundirektören att utarbeta förslag till verksamhetsplan
2023.

~

7 ...

mdf.Sgo.. .

jostsigo

/2
.V .~ .

28

TÄBVO

PROTOKOLL
2022-03-28

KOMMUNSTYRELSEN

Reservationer
Agneta Lundahl Dahlström (S) reserverar sig mot beslutet att kommunstyrelsen ska
besluta om Planeringsunderlag 2023.
Thore Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet att kommunstyrelsen ska besluta om
Planeringsunderlag 2023.
Anteckningar
Det antecknas till protokollet att Agneta Lundahl Dahlström (S) inte deltar i beslutet om
att godkänna planeringsunderlaget.
Det antecknas till protokollet att Thore Wiberg (SD) inte deltar i beslutet om att
godkänna planeringsunderlaget.
Expedieras: Carina Altius, Controller
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KOMMUNSTYRELSEN

Yrkande
2022-03-28

Ärende 22 Planeringsunderlag för år 2023

Vi socialdemokrater konstaterar att förslaget till planeringsunderlag endast ska godkännas i
kommunstyrelsen. Vi fortsätter att hävda att rätt instans för godkännande av planeringsunderlaget
- precis som verksamhetsplanen och budgeten- är kommunfullmäktige .

Vi yrkar därför:
-

att planeringsunderlaget 2023 går vidare till kommunfullmäktige för behandling och
beslut om godkännande.

För socialdemokraterna

Agneta Lundahl Dahlström
gruppledare
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Dnr KS 2018/212-19

§ 56 Uppföljning av Täby kommuns trygghets- och säkerhetsprogram
2019-2022 (2021)
Täby kommuns trygghets- och säkerhetsprogram är ett övergripande styrdokument som
sträcker sig över åren 2019 - 2022. Programmet antogs av kommunfullmäktige den 17
juni år 2019, § 83, och ger en översikt över det ansvar som olika delar av Täby kommun
med dess nämnder och bolag förväntas leva upp till. Detta gäller bland annat det
olycksförebyggande arbetet, arbetet med krisberedskap samt det trygghetsskapande och
brottsförebyggande arbetet.
Trygghets- och säkerhetsprogrammet följs årligen upp och redovisas för
kommunstyrelsen i ett särskilt ärende. Aktuell uppföljning avser år 2021.
Med anledning av coronapandemin har år 2021 liksom år 2020 präglats av ett pågående
krisledningsarbete, med kontinuerlig omvärldsbevakning samt åtgärder till följd av
aktuella nationella råd och rekommendationer.
Trots de utmaningar som covid-19-pandemin inneburit har det samlade trygghets- och
säkerhetsarbetet fungerat väl under år 2021. Den samlade bedömningen är att arbetet
har löpt på väl i linje med den inriktning som fastställts för programperioden och
genomförda aktiviteter bedöms ligga i fas med de mål som är uppsatta inom respektive
fokusområde.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 februari 2022.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Uppföljning av Täby kommuns trygghets- och
säkerhetsprogram 2019 - 2022 (2021).

Expedieras: Trygghets- och säkerhetschef Gustaf Sundman för vidare expediering
internt.
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Dnr KS 2021/372-19

§ 57 Covid-19 och dess påverkan på Täby kommun erfarenhetsåterkoppling och analys
Syftet med denna sammanställning har varit att identifiera viktiga frågor för
kommunens verksamheter att uppmärksamma och på olika sätt arbeta vidare med inom
såväl pandemihanteringen som kommunens ordinarie verksamhetsplanering.
Sammantaget uppger verksamheterna att pandemin och dess effekter inneburit stora
krav på betydande omställningar i arbetet. Det rådande läget och de utmaningar som
funnits har framförallt inneburit ökade krav på effektiv och inkluderande ledning, stöd
och kommunikation.
Utifrån ett perspektiv att begränsa smittspridningen, har berörda verksamheter uppgett
att det politiska stödet varit starkt redan från pandemins inledande skede. Ett
lösningsorienterat förhållningssätt från politiskt håll har bidragit i ledning och styrning
av krisledningsarbetet, i kombination med den centrala krisledning som
kommundirektören ansvarade för.
Det är av vikt att kommunen på sikt även tar till vara de delar där pandemin utvecklat
arbetet. Bland annat i form av ökat samarbete, flexibilitet för omställning och ökad
krismedvetenhet. Detta kan möjliggöra en gemensam kraftsamling för att på sikt
genomföra nödvändiga insatser för att stärka och rusta kommunen inför pågående och
framtida samhällsutmaningar.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 februari

2022.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten Covid-19 och dess påverkan på
Täby kommun - erfarenhetsåterkoppling och analys, daterad den 25 februari 2021.

Expedieras: Trygghets- och säkerhetschef Gustaf Sundman för vidare expediering
internt.
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Dnr KS 2022/21-04

§ 58 Yttrande avseende revisorernas uppföljning av 2019 års
revisionsrapporter

KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag att följa upp 2019 års
revisionsrapporter. Därför följer revisorerna upp vilka åtgärder som vidtagits till följd av
tidigare genomförda granskningar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Granskningar från 2019 som följts upp är granskning av långsiktig finansiell planering
och granskning av intern kontroll i lönehanteringsprocessen.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till stor del har
hörsammat de bedömningar och rekommendationer som revisionen lämnade i samband
med 2019 års verksamhetsrevisionsgranskningar.
Gällande granskningen av intern kontroll i lönehanteringsprocessen rekommenderar
revisorerna kommunstyrelsen att vidareutveckla vissa rutiner och dokumentation.
Revisionen önskar att kommunstyrelsen ger ett yttrande över granskningens slutsatser
senast den 30 april 2022. Mot bakgrund av det har Yttrande avseende revisorernas
uppföljning av 2019 års revisionsrapporter, daterat den 1 mars 2022, tagits fram.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 mars

2022.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att översända Yttrande avseende revisorernas uppföljning
av 2019 års revisionsrapporter, daterad den 1 mars 2022, till kommunrevisionen som
sitt svar på uppföljningen av 2019 års revisionsrapporter.

Expedieras: Kommunrevisionen
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Dnr KS 2021/369-04

§ 59 Yttrande avseende revisorernas granskning av budgetuppföljnings
och prognosrutiner
KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hur uppföljning och
avstämning sker av verksamhetsplan och budget samt vilka rutiner och processer som
finns vad gäller de prognoser kring helårsutfall som sker löpande under året. Uppdraget
ingår i revisionsplanen för år 2021.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsens och nämndernas
uppföljnings- och avstämningsrutiner samt rutiner och processer för prognoser kring
helårsutfall i allt väsentligt är tillräckliga och ändamålsenliga.
Revisorerna bedömer att kommunen bör arbeta vidare med att förfina de rutiner som
finns gällande prognosarbetet.
Revisionen önskar att kommunstyrelsen ger ett yttrande över granskningens slutsatser
senast den 30 april 2022. Kommunstyrelsen har tagit fram Yttrande avseende
revisorernas granskning av budgetuppföljnings- och prognosrutiner, daterat den 1
mars 2022.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 mars 2022.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att översända Yttrande avseende revisorernas granskning
av budgetuppföljnings- och prognosrutiner, daterat den 1 mars 2022 , till
kommunrevisionen som sitt svar på granskningen av budgetuppföljnings- och
prognosrutiner.
Expedieras: Kommunrevisionen
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Dnr KS 2022/52-26
Dnr KS 2022/54-26

§ 60 Yttrande avseende ansökan om tillstånd att bygga och använda
kraftledningar mellan Torslunda-Hagby respektive Hagby-Ensta-Arninge
Vattenfall inledde i september 2019 ett samråd för spänningshöjning med tillhörande
omförläggning av kraftledningar på sträckan Hagby-Ensta-Arninge. Kommunstyrelsen
har tidigare behandlat ärendena den 30 mars 2020, § 62 samt den 21 oktober 2019, §
151. Vattenfall har med anledning av yttrandena justerat föreslagen linjeföring och söker
nu via Energimarknadsinspektionen nätkoncession för linje för två delsträckor.
Föreslagen dragning följer kommunens tidigare yttranden avseende vilka
lösningsalternativ som förordats avseende sträckning. Ur ett landskaps- och
kulturhistoriskt perspektiv vore dock markkabel att föredra på sträckan kring Hagby Karby med hänsyn till Runriket. Kommunen är fortsatt intresserad av att få ta del av
detaljprojekteringen av ledningarna för att i dialog med Vattenfall kunna diskutera val av
stolpar och deras placering i detalj för att på så sätt minimera och hantera nya och
förändrade intrång i landskapsbilden, kultur- och rekreationsmiljöerna samt värna de
ekologiska värdena längs med sträckan. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den
28 februari 2022.
Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat den 28 februari 2022
till Energimarknadsinspektionen gällande Vattenfall Eldistributions ansökan om
att bygga och använda två nya 145 kV luftledningar mellan Torslunda och Hagby.

2.

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat den 28 februari 2022
till Energimarknadsinspektionen gällande Vattenfall Eldistributions ansökan om
att bygga och använda två nya 138 kV luftledningar och markkabel mellan Hagby
Ensta-Arninge.

Expedieras: Energimarknadsinspektionen ärende 2021-100814, KS
Energimarknadsinspektionen ärende

2021-100816,

KS

2022/52-26

2022/54-26

Vattenfall Eldistribution AB
SÖRAB

Tf mark- och exploateringschef, Karl-Johan Dufmats för vidare expediering internt.
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Dnr KS 2021/113-39

§ 61 Svar på remiss: Förslag till nya föreskrifter för väg E18, Stockholms
län
Trafikverket har tillsammans med Täby kommun och Trafikförvaltningen anlagt en ny
station och bytespunkt i form av Arninge station. Då trafikmiljön blivit mer komplicerad
än tidigare gör Trafikverket bedömningen att högsta tillåtna hastighetsgräns bör justeras
från 100 km/tim till 80 km/tim på sträckan trafikplats Ullna till trafikplats Arninge.
Täby kommun ställer sig kritisk till Trafikverkets bedömning att nyttorna för
trafiksäkerhet och miljö överväger de negativa konsekvenserna för tillgänglighet.
Trafikverket bör, istället för att sänka hastigheten, genomföra insatser för säker och
bullerdämpande trafik i högre hastigheter. Kommunen anser dessutom att synpunkterna
skulle ha inkommit till kommunen vid ett tidigare skede, under diskussionerna om
projektering och utbyggnad av Arninge station.
Ovan beskrivning gör att kommunens ställningstagande i frågan är att inte ställa sig
bakom Trafikverkets förslag till ny föreskrift om 80 kilometer i timmen på E18 mellan
trafikplats Ullna och Arninge.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 4 mars 2022.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att styrelsen ska besluta enligt kommunledningskontorets förslag.
Yrkandet biträds av Thore Wiberg (SD).
Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar avslag på kommunens yttrande och ställer sig
istället bakom Trafikverkets remitterade förslag.
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Agneta Lundahl Dahlströms
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att översända yttrande daterat den 4 mars 2022 till
Trafikverket som sitt svar på remissen Förslag till nya.föreskrifter för väg E18,
Stockholms län.
Reservation
Agneta Lundahl Dahlström (S) reserverar sig mot beslutet.
Expedieras: Trafikverket

. 7

L./..'1-·· . .

just.sign ....

35

TÄBY

a,

PROTOKOLL
2022-03-28

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KS 2022/47-49

§ 62 Svar på remiss: Vägledning för jordbruksmark i den fysiska
planeringen i Stockholms län
Länsstyrelsen i Stockholms län har remitterat ett förslag till vägledning för hur
jordbruksmark ska hanteras i den fysiska planeringen. Vägledningen syftar till att vara
rådgivande och ett stöd för kommunerna i samband med översiktsplanering,
detaljplanering samt i samband med förhandsbesked och består av en rapport och ett
digitalt kartunderlag. Täby kommun anser att vägledningen på ett tydligt sätt visar hur
kommunerna i olika skeden ska motivera attjordbruksmark tas i anspråk. Täby
kommun saknar i vägledningen ett avsnitt om när biotopskydd och eventuellt andra
skydd kopplade till jordbruksmark inträder. Vägledningen saknar också ett resonemang
om scenarier när mark består av ett jordbruksblock, men inte är utpekad som
jordbruksmark enligt gällande detaljplan. Täby kommun föreslår att ett verktyg eller
metodstöd tas fram för att möjliggöra för jämförbara analyser och slutsatser inom
regionen.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 23 februari

2022.

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat den 23 februari 2022 till
Länsstyrelsen Stockholm som sitt svar på remissen av Vägledning för jordbruksmark i
den.fysiska planeringen i Stockholms län.

Expedieras:
Länsstyrelsen Stockholm, stockholm@lansstyrelsen.se
Översiktsplanerare Marie Broberg för vidare expediering internt.
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Dnr KS 2022/11-00

§ 63 Anmälan av delegationsbeslut
Delegationsbeslut enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna:
•
•

Förteckning över delegationsbeslut för kommunstyrelsen daterad 2022-03-15
Förteckning över delegationsbeslut för kommunfastigheter daterad
2022-03-14

•

Protokoll från kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter
daterad 2022-03-21.

§ 64 Anmälan av skrivelser m.m.

Inkomna skrivelser enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna:
•

Förteckning över inkomna skrivelser m.m. daterad 2022-03-15.

