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Namn

Närvaro Ersättare

Ledamöter
§ 77 Viktor Noren (M) pga jäv

I
Erik Andersson (M)

§ 78 Thomas Nilsonne (M) pga
jäv

I
Hans Ahlgren (L)

§§ 77-78 Robert Stopp (L) pga
jäv

I
Agneta Lundahl Dahlström (S)

§§ 77-78 Stefan Andersson (S)
pga jäv

I
Johan Algernon (M)

§ 77 Petter Norrthon (L) pga jäv
§ 78 Eva Strand (M) pga jäv

Birgitta Kaasik (M)

I

Patric Hamilton (M)

I

Anna Gillberg Gustavsson (M)

I

Mats Nordström (L)

I

Susan El Hark {L}

I

Annica Nordgren (C)

I

Eva von Wowern (KD)

I

Thore Wiberg (SO)

I

Annica Gryhed (-)

I

§ 78 lzabelle By (M) pga jäv

§ 77 Christer Swaretz (KO) pga
jäv

I
Ersättare

§ 77 Jäv

Thomas Nilsonne (M)

§ 78 Ersätter Erik Andersson

Eva Strand (M)
Mikael Jensen (M)
Carl Henrik Svenson (M)
lzabelle By (M)

I

§§ 77, 82 Jäv

I

§ 78 Ersätter Johan Algernon
§§ 77-79 Jäv

I

§§ 77-79 Jäv

I

§ 77 Jäv
§ 78 Ersätter Birgitta Kaasik

Viktor Noren (M)

I

Robert Stopp (L}

I

Petter Norrthon (L}

I

§ 77 Ersätter Erik Andersson
§§ 77-78 Ersätter Hans Ahlgren

§ 77 Ersätter Johan Algernon

Votering

Votering
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Pietro Marchesi (C)

I

Christer Swaretz (KO)

I

& 77 Ersätter Eva von Wowern

I
§§ 77-78 Ersätter Agneta

Stefan Andersson (S)

Lundahl Dahlström

Janne Boman (S)

I

Steven Jörsäter (SO)

I

lnsynsplats

I

Eva Pethrus (MP)
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§ 65 Justering och dagordning
Agneta Lundahl Dahlström (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.
Stefan Andersson (S) utses att justera §§ 77-78 då Agneta Lundahl Dahlström (S) ej
deltar i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Viktor Noren (M) utses, att som ordförande, justera§ 77 liksom Thomas Nilsonne (M)
§ 78 eftersom Erik Andersson (M) ej deltar i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Justeringen äger rum onsdag 4 maj

2022.

Den utsända dagordningen fastställs.

5

TÄBYO

PROTOKOLL
2022-05-02

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KS 2022/89-04

§ 66 Budgetuppföljning per mars 2022 med årsprognos för
kommunstyrelsen
Prognosen för kommunstyrelsens driftkostnader år 2022 uppgår till 180,8 mnkr, vilket
är i enlighet med budget.
Prognosen för kommunstyrelsens investeringar år 2022 uppgår till 384,7 mnkr, vilket är
i enlighet med budget.
Med anledning av rådande marknadsläge har priser på material och drivmedel ökat
markant och framtida prisutveckling är osäker. Detta kan påverka framtida utfall och gör
att det finns en osäkerhet i prognoserna.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 8 april 2022.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Budgetuppföljning per mars 2022 med
årsprognos för kommunstyrelsen, daterad den 8 april 2022 som en del av kommunens
samlade budgetuppföljning per mars 2022.

Expedieras:
Tina Flood, Controller
Sandra Petre, Controller
Carina Altius, Controller
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Dnr KS 2022/77-28

§ 67 Försäljning av bostadsrättslägenheter på fastigheten Spegeln 27,
Spegelbacken 42, Gribbylund
Täby kommun äger fyra bostadsrättslägenheter på fastigheten Spegeln 27, Spegelbacken
42 i Gribbylund. Bostadsrättslägenheterna har använts som en enhet och anpassats för
ett boende för ensamkommande flyktingbarn. Ytan är för närvarande tomställd. Täby
kommun bör avyttra bostadsrättslägenheterna då det saknas ett kommunalt behov och
den tomställda ytan ger kostnader för kommunen. Detta har även stöd i de strategier för
kommunens fastighetsägande och lokalförsörjning, som fastställdes av
kommunstyrelsen den 4 maj 2020, §92. Bostadsrättsföreningen som äger fastigheten är
intresserade av att förvärva bostadsrättslägenheterna för att omvandla ytan till bostäder
och föreslås i första hand ges möjlighet att köpa dem av kommunen. I andra hand bör
bostadsrättslägenheterna säljas som en enhet i befintligt skick genom mäklare på den
öppna marknaden. Försäljningen ska ske till marknadspris. Försäljnings-omkostnader
för värdering och mäklararvode kommer att belasta försäljningen. De investeringar som
belastat ytan är sedan tidigare nedskrivna.
Behov av ytan kan dock uppstå på sikt, men att låta den stå tom innebär en onödig
kostnad. I den nuvarande omvärldssituationen kan dock behov av bostäder för
nyanlända uppstå akut. Omvärldssituationen följs noggrant och om behov uppstår kan
försäljningsprocessen komma att senareläggas.
Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter har behandlat ärendet vid
sitt sammanträde den 25 april 2022, § 14.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 31 mars

2022.

Yrkanden
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ska besluta enligt kommunledningskontorets
förslag. Yrkandet biträds av Thore Wiberg (SD).
Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras (se bilaga)
och i andra hand att ärendet avslås. Yrkandet biträds av Janne Boman (S).
Annica Gryhed (-) yrkar avslag på ärendet.
Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att
kommunstyrelsen avslår detta. Ärendet ska därmed avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden sitt eget yrkande och avslagsyrkandet under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
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Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsen godkänner att försäljningsprocess avseende
bostadsrättslägenheterna på fastigheten Spegeln 27, Spegelbacken 42 genomförs i
enlighet med tjänsteutlåtande, daterat den 31 mars 2022.

2.

Kommunstyrelsen uppdrar till fastighetschefen att underteckna för försäljningen
erforderliga handlingar.

Reservationer
Agneta Lundahl Dahlström (S) reserverar sig mot beslutet.
Annica Gryhed (-) reserverar sig mot beslutet.
Expedieras: Handläggare Martina Sennerholm
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Yrkande återremiss

2022-05-02

Yrkande i ärende 3 " Försäljning av bostadsrättslägenheter Spegeln 27 "

Vi yrkar återremiss med syfte att utreda hur man skulle kunna behålla och använda lägenheterna för de som
ej har en egen bostad.

För socialdemokraterna

Q.~ ~
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Dnr KS 2022/19-05

§ 68 Upphandling av telefoni som tjänst
Kommunens befintliga avtal avseende telefoni som tjänst löper ut under år 2023 varför
en ny upphandling behöver genomföras.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2022.
Kommunstyrelsens beslut

i.Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anskaffning avseende telefoni som tjänst
2.Kommunstyrelsen beslutar att delegera till inköpschef att anta leverantör, teckna avtal
samt, om nödvändigt, fatta beslut om att avbryta anskaffningen avseende telefoni som
tjänst.

Expedieras:
Inköpschef Vendela Emmelin
Chef för digital utveckling Johannes Söderlund
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Dnr KS 2022/88-06

§ 69 Upphandling av fastighetssystem
Täby kommuns och Täby Fastighets AB:s (nedan TFAB) befintliga avtal avseende system
för administration och förvaltning av kommunens bebyggda fastigheter
(fastighetssystem), löper ut under år 2023, varför en ny upphandling behöver
genomföras.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den

29

mars 2022.

Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anskaffning avseende fastighetssystem

2.

Kommunstyrelsen beslutar att delegera till fastighetschef att anta leverantör,
teckna avtal samt, om nödvändigt, fatta beslut om att avbryta anskaffningen
avseende fastighetssystem.

Expedieras:
Inköpschef Ven dela Emmelin
Verksamhetsutvecklare Yvonne Öhlin Berkelund

..
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Just.s,gn: ........., ...................... .
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Dnr KS 2022/64-05

§ 70 Avrop av elenergi
Täby kommun har tillsammans med Täby Fastighets AB (TFAB) ett avtal avseende
leverans av elenergi som löper ut den 31 december 2022, varför en ny anskaffning måste
genomföras.
Anskaffningen kommer att ske genom att inbjudan om att lämna anbud skickas till alla
leverantörer som godkänts som deltagare i Adda inköpscentrals (tidigare SKL
Kommentus Inköpscentral AB) dynamiska inköpssystem elenergi 2017.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2022.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ska besluta enligt kommunledningskontorets
förslag.
Annica Gryhed (-) yrkar att elenergi som köps in till Täby kommun skall vara fossilfri
och förnyelsebar och att det kravet viktas högre än pris/kostnad vid avtalstecknande (se
bilaga).
Ordförandena ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens beslut
1.

Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichef får i uppdrag att godkänna
avropsförfrågan avseende elenergi

2.

Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichef får i uppdrag att avropa tjänsten
genom att överlåta till Adda inköpscentral att annonsera, utvärdera och tilldela
avtal avseende elenergi

3. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichef får i uppdrag att teckna kontrakt,
samt om nödvändigt, besluta om avbrytande av anskaffningen avseende elenergi
4. Kommunstyrelsen beslutar att ekonomichef får i uppdrag att genomföra
prislåning i samråd med kommunstyrelsens presidium.
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Reservation
Annica Gryhed (-) reserverar sig mot beslutet.
Expedieras:
Ekonomichef Håkan Larsson
Upphandlare/upphandlingsjurist Denise Malmström
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Kommunstyrelsen 2 maj 2022
Yrkande

Ärende 6
-

Att elenergi som köps in till Täby kommun skall vara fossilfri ch att det kravet viktas
högre än pris/kostnad vid avtalstecknande.
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~~Annica Gryhed (-)
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Dnr KS 2022/94-19

§ 71 Utvärdering av kommunvakter i Täby kommun
Syftet med rapporten har varit att redogöra för, och utvärdera, försöksverksamheten
med två projektanställda kommunvakter i Täby kommun. Rapporten redogör för
kommunvakterna som en resurs i kommunens trygghetsskapande och brotts
förebyggande arbete.
Genom ökad samordning av trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser har
kommunvakterna bidragit till att olika funktioner inom trygghetsarbetet har kunnat
användas mer effektivt. Detta gäller såväl interna som externa samarbetsaktörer.
Kommunledningskontoret gör bedömningen att kommunvakter är en effektiv resurs i
det övergripande målet att bevara och stärka tryggheten för de som bor, verkar och vistas
i kommunen. Kommunvakternas tvååriga projektanställning föreslås, med start den 1
januari 2023, övergå till en permanent funktion hos trygg- och säkerhetsenheten på
kommunledningskontoret.
Kostnaden för kommunvakter och tillhörande trygghetsskapande förslag beräknas till en
kostnad om 2,3 mnkr per år. Medel avsätts i budgeten för år 2023 och tillsvidare.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 29 mars 2022.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ska besluta enligt kommunledningskontorets
förslag. Yrkandet biträds av Annica Gryhed (-).
Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar i första hand att ärendet återremitteras (se bilaga)
och i andra hand att ärendet avslås.
Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att
kommunstyrelsen avslår detta. Ärendet ska därmed avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden sitt eget yrkande och avslagsyrkandet under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten Utvärdering av kommunvakter i
Täby kommun, daterad den 29 mars 2022.

13

TÄBY

a,

PROTOKOLL
2022-05-02

KOMMUNSTYRELSEN

Reservation
Agneta Lundahl Dahlström (S) reserverar sig mot beslutet.
Expedieras: Trygghets- och säkerhetschef Gustaf Sundman för vidare expediering internt

just.sign:.. .... ............
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Yrkande återremiss

2022-05-02

Yrkande i ärende 7 " Utvärdering av kommunvakter i Täby kommun"

Vi har tagit del av utvärderingen av kommunvakter i egen regi och vi yrkar återremiss med syfte att visa vilka
resultat som inrättande av kommunvakterna har medfört, alltså en utvärdering och inte en redovisning av
arbetsuppgifternas innehåll.
I tjänsteutlåtandet sägs att man vill vidareutveckla verksamheten med kommunvakter i Täby, men det
framgår ej tydligt att kommunvakterna genom detta tjänsteutlåtande ska permanentas. I så fall borde det
finnas en beslutsattsats och även återfinnas i rubriken att man vill inrätta två permanenta tjänster.

För socialdemokraterna

G-~~

Agneta Lundahl Dahlström
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Dnr KS 2022/23-04

§ 72 Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens
digitaliseringsarbete

KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete
med verksamhetsutveckling genom digitalisering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för
år 2021.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i
huvudsak har säkerställt att verksamhetsutveckling genom digitalisering leder till
önskade effektvinster.
Revisorerna bedömer att kommunen bör arbeta vidare med att säkerställa att arbetet när
det är möjligt sker samordnat över förvaltningsgränser samt att projekt följs upp på ett
systematiskt sätt.
Revisionen önskar att kommunstyrelsen och nämnderna ger ett yttrande över
granskningens slutsatser senast den 30 maj 2022. Kommunstyrelsen har tagit fram
Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens digitaliseringsarbete,
daterat den 14 mars 2022.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 mars 2022.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att översända Yttrande avseende revisorernas granskning
av kommunens digitaliseringsarbete, daterat den 14 mars 2022, till kommunrevisionen
som sitt svar på granskningen av kommunens digitaliseringsarbete.

Expedieras:
Kommunrevisionen
Johannes Söderlund, Chef digital utveckling
Carina Altius, Controller
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Dnr KS 2022/49-09

§ 73 Svar på remiss: Fördjupad översiktsplan Västra Vallentuna tätort,
samrådshandling

Vallentuna kommun har tagit fram en fördjupad översiktsplan för Västra Vallentuna
tätort. Planområdet ligger i anslutning till Vallentunasjöns norra delar.
Täby kommun anser att Vallentunas fördjupade översiktsplan redovisar bra avvägningar
och stödjer planens utvecklingsinriktning som möjliggör för fler bostäder och
arbetsplatser i Vallentuna. Kommunen lämnar synpunkter på gemensamma intressen
avseende främst trafik- och vattenfrågor.
Täby kommun har fått förlängd remisstid till den 4 maj

2022.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 mars 2022.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat den 24 mars 2022 till
Vallentuna kommun som sitt svar på remiss Fördjupad översiktsplan Västra Vallentuna
tätort.

Expedieras:
Vallentuna kommun, sbf@vallentuna.se
Översiktsplanerare Marie Broberg för vidare expediering internt.
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Dnr KS 2022/11-00

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

Förteckning över delegationsbeslut för kommunstyrelsen daterad 2022-04-26
Förteckning över delegationsbeslut för kommunfastigheter daterad
2022-04-21

•

Protokoll från kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter
daterad 2022-04-25.

§ 75 Anmälan av skrivelser m.m.
Inkomna skrivelser enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna:
•

Förteckning över inkomna skrivelser m.m. daterad 2022-04-21.
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Dnr KS 2022/90-04

§ 76 Budgetuppföljning per mars 2022 med årsprognos för Täby kommun

Prognosen för årets resultat före justering för poster av engångskaraktär är
458 mnkr. Prognosen för kommunens resultat efter justering är 182 mnkr, vilket
motsvarar 4,4 % av intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning. Prognosen
innebär ett resultat högre än budget med 70 mnkr. Av avvikelsen utgör
kommunstyrelsen och nämnderna 40,5 mnkr. Avvikelsen beror, utöver nämnderna,
främst på att prognosen för skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är 50

mnkr högre än budgeterat. Prognosen är att de finansiella målen uppnås utifrån de
beslutade nivåerna.
Årets investeringar prognostiseras uppgå till 841 mnkr, vilket är enligt budget eftersom
de mindre förändringar i prognoserna som finns har justerats mot de generella
justeringsposterna.
En mer utförlig budgetuppföljning för respektive nämnd hanteras vid nämndernas egna
sammanträden.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 19 april 2022.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Budgetuppföljning per mars 2022 med
årsprognos för Täby kommun, daterad den 19 april 2022.
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Dnr KS 2022/91-04

§ 77 Årsstämma 2022 i Täby Holding AB - uppdrag till ombudet

Täby Holding AB ägs av Täby kommun. Inför årsstämman 2022 har styrelsen och
verkställande direktören överlämnat årsredovisningen för 2021 daterad 8 mars 2022,
innehållande förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning samt förslag till
vinstdisposition för verksamhetsåret 2021.
Den auktoriserade revisorn har lämnat revisionsberättelse med granskning av
årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning i bolaget för verksamhetsåret 2021. Den av kommunfullmäktige utsedda
lekmannarevisionen har lämnat sin granskningsrapport avseende verksamhetsåret 2021.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.
Ombud i THAB är Rolf E Ericsson (M) med Camilla Ifvarsson (L) som ersättare.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 april 2022.
Kommunstyrelsens beslut för egen del

Kommunstyrelsen bedömer att bolagets verksamhet 2021 varit förenligt med det
fastställda ändamålet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige uppdrar till ombudet att vid Täby Holding AB:s (THAB) årsstämma
1.

fastställa resultaträkning och balansräkning för THAB enligt årsredovisningen
för räkenskapsåret 2021

2.

besluta om disposition om vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag i
årsredovisningen, att utdelning ska ske med 25 miljoner kronor till ägaren Täby
kommun och resterande del av det fria egna kapitalet ska balanseras i ny räkning

3. bevilja styrelsen och verkställande direktören i bolaget ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2021
4. besluta om arvoden till styrelsen och revisorer enligt fullmäktiges beslut den 15
juni 2020, § 146
5. anmäla bolagets ägardirektiv i enlighet med kommunens verksamhetsplan 2022 .

. iv

ordf.s1gn :.. .. ... ...... ...... ....... ......

justsign: ... ... ... ...~ ~···
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Anteckning
Det antecknas till protokollet att följande ledamöter och ersättare inte deltar i
handläggningen av ärendet på grund av jäv: Erik Andersson (M), Hans Ahlgren (L),
Agneta Lundahl Dahlström (S), Johan Algernon (M), Eva von Wowern (KD), Thomas
Nilsonne (M), Eva Strand (M), Mikael Jensen (M), Carl Henrik Svenson (M) och Izabelle
By (M).

ordf.sign:..

just.sign: ...........
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Dnr KS 2022/92-04

§ 78 Årsstämma 2022 i Täby Fastighets AB - uppdrag till ombudet
Täby Fastighets AB är dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av Täby kommun.
Inför årsstämman 2022 har styrelsen och verkställande direktören överlämnat
årsredovisningen för 2021 daterad 8 mars 2022, innehållande förvaltningsberättelse,
resultaträkning och balansräkning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret
2021.

Den auktoriserade revisorn har lämnat revisionsberättelse med granskning av
årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning i bolaget för verksamhetsåret 2021. Den av kommunfullmäktige utsedda
lekmannarevisionen har lämnat sin granskningsrapport avseende verksamhetsåret 2021.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.
Ombud i TFAB är Rolf E Ericsson (M) med Camilla Ifvarsson (L) som ersättare.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 april 2022.
Kommunstyrelsens beslut för egen del

Kommunstyrelsen bedömer att bolagets verksamhet 2021 varit förenligt med det
fastställda ändamålet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige uppdrar till ombudet att vid Täby Fastighets AB:s årsstämma
1.

fastställa resultaträkning och balansräkning för TFAB enligt årsredovisningen för
räkenskapsåret 2021

2.

besluta om disposition om vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag i
årsredovisningen, att det fria egna kapitalet ska balanseras i ny räkning

3. bevilja styrelsen och verkställande direktören i bolaget ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2021
4. besluta om arvoden till styrelsen och revisorer enligt fullmäktiges beslut den 15
juni 2020, § 146.
5. anmäla bolagets ägardirektiv i enlighet med kommunens verksamhetsplan 2022.

just.sign:..... .....

~
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Anteckning
Det antecknas till protokollet att följande ledamöter och ersättare inte deltar i
handläggningen av ärendet på grund av jäv: Erik Andersson (M), Hans Ahlgren (L),
Agneta Lundahl Dahlström (S), Johan Algernon (M), Birgitta Kaasik (M), Mikael Jensen
(M), Carl Henrik Svenson (M) och Christer Swaretz (KD).

~,
ordf.s1gn ..... .. "'" ..

.

7

.

~ .. ...
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Dnr KS 2022/93-04

§ 79 Årsstämma 2022 i Täby Miljövärme AB - uppdrag till ombudet
Täby Miljövärme AB är dotterbolag till Täby Holding AB, som ägs av Täby kommun.
Inför årsstämman 2022 har styrelsen och verkställande direktören överlämnat
årsredovisningen för 2021 daterad 8 mars 2022, innehållande förvaltningsberättelse,
resultaträkning och balansräkning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret
2021.

Den auktoriserade revisorn har lämnat revisionsberättelse med granskning av
årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens
förvaltning i bolaget för verksamhetsåret 2021. Den av kommunfullmäktige utsedda
lekmannarevisionen har lämnat sin granskningsrapport avseende verksamhetsåret 2021.
Revisorerna tillstyrker ansvarsfrihet för styrelse och verkställande direktör.
Ombud i TMAB är Rolf E Ericsson (M) med Camilla Ifvarsson (L) som ersättare.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 april 2022.
Kommunstyrelsens beslut för egen del

Kommunstyrelsen bedömer att bolagets verksamhet 2021 varit förenligt med det
fastställda ändamålet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige uppdrar till ombudet att vid Täby Miljövärme AB:s (TMAB)
årsstämma
1.

fastställa resultaträkning och balansräkning för TMAB enligt årsredovisningen
för räkenskapsåret 2021

2.

besluta om disposition om vinstmedel i enlighet med styrelsens förslag i
årsredovisningen, att det fria egna kapitalet ska balanseras i ny räkning

3. bevilja styrelsen och verkställande direktören i bolaget ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2021
4. besluta om arvoden till styrelsen och revisorer enligt fullmäktiges beslut den 15
juni 2020, § 146.
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Anteckning
Det antecknas till protokollet att följande ledamöter och ersättare inte deltar i
handläggningen av ärendet på grund av jäv: Mikael Jensen (M) och Carl Henrik Svenson
(M).
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Dnr KS 2022/71-09

§ 80 Balanslista över obehandlade motioner per den 21 april 2022 Återremitterat ärende
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 21 april 2022 finns totalt 43 motioner. Av dem är 23 motioner
planerade att behandlas under våren 2022, fyra stycken under hösten 2022 och 16 under
våren 2023.
När kommunfullmäktige förra gången fick en redovisning av de motioner som ännu inte
beretts, vid sammanträdet i november 2021, var antalet obehandlade motioner 43
stycken.
Enligt kommunallagen (2017:725), 5 kap 35 §, ska en motion om möjligt beredas på
sådant sätt att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om
beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som har kommit fram
vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.
De motioner som finns på balanslistan och där det står under handläggning anses inte
vara klara för behandling. Den politiska handläggningen pågår men är ännu inte
avslutad. I de ärendena har beredningen i nämnderna ännu inte påbörjats.
Ärendet har behandlats på kommunstyrelsens sammanträde den 28 mars 2022,
§ 44. Ärendet har därefter tagits upp på kommunfullmäktiges sammanträde den 19
april. Vid fullmäktiges sammanträde beslutades att ärendet skulle återremitteras då
balanslistan ansågs ofullständig. Ärendet tas därför upp igen i både kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 21 april 2022.
Yrkanden
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ska besluta enligt kommunledningskontorets
förslag.
Annica Gryhed (-) yrkar avslag på ärendet.
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen
bifaller ordförandens förslag.

ooJI.,""'·····~
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige godkänner balanslistan per den
färdigbehandlade motioner.

21

april 2022 över ej

Reservation
Annica Giyhed (-) reserverar sig mot beslutet.

just.sign:.................... --/;)_

26

TÄBYO

PROTOKOLL
2022-05-02

KOMMUNSTYRELSEN

Dnr KS 2022/82-02

§ 81 Riktlinjer för bostadsförsörjning i Täby kommun
Enligt lagen (2000:1383) om kommunens bostadsförsörjningsansvar ska Sveriges
kommuner anta riktlinjer för bostadsförsörjning under varje mandatperiod. Riktlinjerna
bygger på analyser av den demografiska utvecklingen, efterfrågan på bostäder,
marknadsförutsättningar och bostadsbehov för särskilda grupper.
Täbys bostadsförsörjningsansvar omfattar alla invånare i kommunen, och i takt med att
kommunens befolkning ökar för varje år behöver Täby fortsatt sträva efter ett
förtroendefullt samarbete med marknadens aktörer för att växa med kvalitet. En
utbyggnadstakt ska eftersträvas i enlighet med kommunens översiktsplan, där
utvecklingen ska ske i en hållbar riktning, 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.
Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter har behandlat ärendet vid
sitt sammanträde den 25 april 2022, § 15.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 april

2022.

Yrkanden
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen ska besluta enligt kommunledningskontorets
förslag.
Annica Gryhed (-) yrkar i första hand att ärendet återremitteras och i andra hand att
ärendet avslås (se bilaga).
Thore Wiberg (SD) yrkar avslag på ärendet. Yrkandet biträds av Agneta Lundahl
Dahlström (S).
Ordföranden ställer först återremissyrkandet under proposition och finner att
kommunstyrelsen avslår detta. Ärendet ska därmed avgöras idag.
Därefter ställer ordföranden sitt eget yrkande och avslagsyrkandet under proposition och
finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjerför bostadsförsörjning i Täby kommun
enligt bilaga till tjänsteutlåtande daterad den 28 mars 2022.
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Reservationer
Thore Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
Annica Gryhed ( -) reserverar sig mot beslutet.
Agneta Lundahl Dahlström (S) reserverar sig mot beslutet.
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Kommunstyrelsen 2 maj 2022
Yrkande

Ärende 17
I första hand yrkar jag:
-

Att Riktlinjer för bostadsförsörjning återremitteras och kompletteras med skrivningar
hur Täby kommun skall ta sitt kommunala bostadsförsörjningsansvar för Täbys
kommuninvånare så att kommunen uppnår social hållbarhet.

I andra hand yrkar jag:
-

Att kommunstyrelsen avslår liggande förslag till Riktlinjer för bostadsförsörjning då
de ej är socialt hållbara och överlåter kommunens ansvar till marknaden. Ett ansvar
marknaden ej kan ta.

Annica Gryhed (-)

81
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Dnr KS 2022/100-04

§ 82 Årsbokslut 2021 för Samordningsförbundet Roslagen
Samordningsförbundet Roslagen är en fristående juridisk organisation med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Stockholm samt kommunerna
Danderyd, Norrtälje, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåkers kommun som
medlemmar.
Förbundsstyrelsen har överlämnat årsredovisningen för verksamhetsåret 2021 den 16
mars 2022. Samordningsförbundet redovisar att förbundet finansierat flera olika
insatser såväl individinriktade projekt som mer långsiktiga strukturpåverkande insatser
under 2021. Årets resultat uppgår till minus 1,1 mnkr.
Revisorernas granskning av årsredovisningen framgår av revisionsrapporterna.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2022.
Kommunstyrelsens beslut för egen del

Kommunstyrelsen godkänner informationen från styrelsen i Samordningsförbundet
Roslagen om att förbundets verksamhet 2021 varit förenlig med det fastställda
ändamålet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av årsredovisning 2021, daterad
den 16 mars 2022, för Samordningsförbundet Roslagen.

2.

Kommunfullmäktige beviljar förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2021.

Anteckning
Det antecknas till protokollet att Eva Strand (M) inte deltar i handläggningen av ärendet
på grund av jäv.
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Dnr KS 2021/155-09

§ 83 Svar på motion: Kommunala fruktlundar i Täby
Eva Lindau och Janne Boman, båda (S), har i en motion till kommunfullmäktige den 17
maj 2021 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att ta initiativ till att anlägga
kommunala fruktlundar i Täby. Motionärerna lyfter fram att kommunala fruktlundar
inte bara bör anläggas för att det är gott och nyttigt, utan att det också är en metod för
att utveckla grönytorna i en kommun som växer.
Täby har idag två kommunala fruktlundar. Syftet med fruktlundarna är inte enbart att
erbjuda kommuninvånarna möjligheten till egenplockad frukt, utan också för att stärka
de lokala ekosystemen, vara till nytta för pollinerande insekter och att bevara halva Täby
grönt.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 31 mars

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 Annica Gryhed (-).
Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt ordförandens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Kommunalafruktlundar i Täby, inte
föranleder några ytterligare åtgärder.
Reservationer
Agneta Lundahl Dahlström (S) reserverar sig mot beslutet.
Annica Gryhed ( -) reserverar sig mot beslutet.

&... .

just.sign:........ ........
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Dnr KS 2022/81-7 4

§ 84 Svar på motion: Inför krav på att en konsekvensanalys utförs för alla
beslut som tas i nämnder och kommunfullmäktige och som kan påverka de
äldres situation i kommunen
Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige 13 december 2021 yrkat på
att Täby kommun ska använda sig av en konsekvensanalys för alla beslut som tas i
nämnder och kommunfullmäktige som kan påverka de äldres situation i kommunen.
Motionären för fram ett flertal områden där de äldres situation bör prioriteras och
analyseras.
De äldres situation följs upp kontinuerligt och är en central fråga i kommunens arbete.
Täby kommun har en verksamhetsplanerings- och uppföljningsprocess som syftar till att
kontinuerligt identifiera, prioritera och planera förbättringsinsatser i den kommunala
verksamheten. Sammanställningar, nulägesanalyser och uppföljningar görs regelbundet
på olika nivåer i syfte att uppmärksamma områden för särskilt fokus och styrning. I detta
kontinuerliga arbete finns alltid ett fokus på de äldre och deras situation i kommunen.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 18 mars 2022.
Yrkanden
Thomas Nilsonne (M) 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 Thomas Nilsonnes förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Inför krav på att en konsekvensanalys
utförs för alla beslut som tas i nämnder och kommunfullmäktige och som kan påverka
de äldres situation i kommunen.
Reservation
Thore Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
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Dnr KS 2022/37-30

§ 85 Svar på motion: Ändra parkeringsstrategin för Täby kommun
Amanda Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2021 yrkat
på att Täby kommun ska ändra parkeringsstrategin genom att minska antalet
parkeringsplatser för fler- och småbostadshus till 4 st parkeringsplatser per 1000 m 2
BTA. Dessutom föreslås att antalet cykelplatser ökas till 40-45 st per 1000 m 2 BTA för
flerbostadshus. Vidare yrkar Amanda Pethrus på att kommunen ställer krav på
exploatörer av flerbostadshus som innebär att de optimerar sina fastigheter för
alternativa färdmedel (ej bil), ex. i form anslutning till kollektivtrafiken, samt bil- och
cykelpooler.
Inom ramen för kommunens gällande parkeringsstrategi (antagen i stadsbyggnads
nämnden den 13 december 2013, § 183, och i kommunstyrelsen den 27 januari 2014, § 3)
finns möjlighet för exploatörer att ansöka om Grön resplan. Grön resplan innebär en
möjlighet till reduktion av parkeringstalet för bil, givet ett antal motprestationer
kopplade till hållbar mobilitet. Inom ramen för Grön resplan finns också möjligheter för
kommunen att ställa krav på ett visst mått av anpassning av exploatörens fastigheter för
att främja hållbara färdmedel, så som exempelvis krav på cykelverkstad och tillgång till
bilpool. Det finns därför inte behov av att ändra parkeringsstrategin.
Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den
§ 30. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2022.

22

mars

2022,

Yrkanden
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget från
samhällsutvecklingskontoret.
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 Ändra parkeringsstrateginför Täby
kommun.
Reservation
Annica Gryhed (-) reserverar sig mot beslutet.
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Dnr KS 2021 /238-29

§ 86 Svar på motion: Utveckling lokala stadsdelscentra
Janne Boman och Agneta Lundahl Dahlström, båda (S), har i en motion till
kommunfullmäktige den 14 juni 2021 föreslagit att Täby kommunfullmäktige ska ge
kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en utvecklingsplan för alla lokala
stadsdelscentra.
I "Politisk inriktning för Täby kommun under mandatperioden 2019-2022" anges att
"Utvecklingsprogram för lokala stadsdelscentrum ska genomföras i Täby kyrkbys
centrum, Skarpängs centrum. Gribbylunds centrum och Näsbyparks centrum." Program
för Skarpäng godkändes av kommunfullmäktige den 20 maj 2019, § 61. Arbetet med
program för Täby kyrkby och Näsbypark centrum pågår medan program för Gribbylund
centrum har ännu inte påbörjats. Även i Täbys nya översiktsplan, som förväntas antas i
april 2022, framgår vikten av att ha väl fungerande stadsdelscentrum. Merparten av
fastigheterna inom respektive stadsdelscentrum ägs av privata aktörer, vilket innebär att
en eventuell utveckling måste ske på deras initiativ i samverkan med kommunen.
Ärendet har behandlats på stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 mars 2022,
§ 29.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 30 mars 2022.
Yrkanden
Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget från
kommunledningskontoret.
Agneta Lundahl Dahlström (S) 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, Utveckling lokala stadsdelscentra, inte
föranleder några ytterligare åtgärder.
Reservation
Agneta Lundahl Dahlström (S) reserverar sig mot beslutet.
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Dnr KS 2022/87-36

§ 87 Svar på motion: Vårt viktigaste livsmedel - information om minskad
konsumtion av vatten
Amanda Pethrus (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2021
föreslagit att Täby kommun tar fram utbildningsmaterial som delas med skolelever och
kommuninvånare hur de kan hushålla med vatten i skolorna och i hemmet. Motionären
menar att behovet av dricksvatten kommer öka, samtidigt som mängden dricksvatten
kommer att minska till följd av att det drickbara sötvatten som finns uppbundet i våra
glaciärer kommer att smälta ut i havet.
För att säkra tillgången på dricksvatten behöver Täbys invånare hjälpas åt att spara
vatten, och det är av extra vikt under varma vår- och sommardagar. Kommunen sprider
information på sina digitala kanaler om bland annat vattensmarta trädgårdstips,
uppgifter om vår dagliga vattenkonsumtion och annan matnyttig information.
Norrvatten tog fram nya riktlinjer för hållbar vattenförbrukning som kommunstyrelsen
godkände den 2 december 2019, § 188.
Ärendet har behandlats vid barn- och grundskolenämndens sammanträde den 23 mars
2022, § 19, och stadsbyggnadsnämndens sammanträde den 22 mars, § 28.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 28 mars 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, Vårt viktigaste livsmedel - information om
minskad konsumtion av vatten, inte föranleder några ytterligare åtgärder.
Reservation
Annica Gryhed (-) reserverar sig mot beslutet.
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Dnr KS 2022/53-76

§ 88 Svar på motion: Redovisa hur den medicinska kompetensen och
läkarnärvaron på våra äldreboenden har förbättrats

Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2021
föreslagit att Täby kommun redovisar hur den medicinska kompetensen och
läkarnärvaron på äldreboenden har förbättrats. Sverigedemokraterna vill att Täby
kommun kraftigt förbättrar den medicinska kompetensen och läkarnärvaron på
äldreboenden. De äldre ska enligt motionären känna sig omhändertagna och trygga även
när de flyttar in på ett äldreboende.
Det är regionen som avtalar och ansvarar för läkarinsatser medan kommunen ansvarar
för kompetenshöjande insatser för sjuksköterskor inom särskilda boenden. Efter beslut
om uppdrag i verksamhetsplan 2022 pågår ett utredningsuppdrag om att undersöka de
medicinska resurserna på vård- och omsorgsboenden.
Socialnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 22 mars 2022,
§ 36.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den

23

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 motionen, Redovisa hur den medicinska kompetensen
och läkarnärvaron på våra äldreboenden har förbättrats, inte föranleder några
ytterligare åtgärder.
Reservation
Thore Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
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§ 89 Svar på motion: Utred och redovisa förslag på hur avtal, insyn och
uppföljning i den privatdrivna äldreomsorgen kan förbättras
Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2021
föreslagit att Täby kommun ska utreda och redovisa förslag på hur avtal, insyn och
uppföljning i den privatdrivna äldreomsorgen kan förbättras. Motionären menar att
avtal med privata företag ska förbättras i syfte att äldre ska kunna känna sig trygga på
ålderns höst. Socialnämnden bedriver idag ett omfattande uppföljningsarbete med de
privata utförare som utför omsorg åt Täby kommun. Likaså är upphandlingsprocessen
och efterföljande avtal utformade efter de krav som omsorgstjänster har.
Socialnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den

22

mars 2022, § 37.

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 29 mars 2022.
Yrkanden
Thomas Nilsonne (M) 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 Thomas Nilsonnes förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar att motionen Utred och redovisa.förslag på hur avtal,
insyn och uppföljning i den privata äldreomsorgen kan.förbättras inte föranleder några
ytterligare åtgärder.
Reservation
Thore Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
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§ 90 Svar på motion: Utred potentiellt fusk inom LSS
Thore Wiberg (SD) har i en motion till kommunfullmäktige den 4 oktober 2021
föreslagit att Täby kommun ska utreda potentiellt fusk inom LSS. Motionären menar att
det riskerar att finnas utbrett fusk kring reglerna för statlig assistansersättning som
bland annat handlar om ekonomisk brottslighet, illegal migration samt våldsbejakande
extremism.
Ärendet har behandlats på socialnämndens sammanträde den 22 mars 2022, § 38.
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 29 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 Utred potentiellt fusk inom LSS.
Reservation
Thore Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

