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SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTOR SAM 
Stadsarkitekt 
Martin Edfelt 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 
2021-11-16 

Svar på motion: Utred och redovisa hur ny 
bebyggelse kan utformas estetiskt mer tilltalande 

Förslag till beslut 

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige  besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Utred och redovisa hur ny 
bebyggelse kan utformas estetiskt mer tilltalande. 

Sammanfattning 

Thore Wiberg (SD) och Steven Jörsäter (SD) har i en motion till 
kommunfullmäktige den 17 maj 2021 föreslagit att det ska utredas och redovisas 
hur ny bebyggelse ska kunna utformas estetiskt mer tilltalande. De menar att 
många av de byggnader som byggs inte är vackra och estetiskt tilltalande samt att 
det pågår en förfulning av Täby. Motionärerna efterfrågar vackrare arkitektur, 
trivsammare samhälle och mänskligare boendemiljöer och yrkar på att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunen utreder och redovisar hur ny 
bebyggelse kan utformas estetiskt mer tilltalande.   

I Täby kommuns namn- och skönhetsråd, som utses av stadsbyggnadsnämnden, 
föreslås åtgärder för ett vackrare Täby.  

Rådet tillstyrker även gestaltningen vid ärenden i de stora projekten samt vid 
ärenden med stor inverkan ur ett arkitektoniskt eller kulturhistoriskt hänseende. 
För den regionala stadskärnan har stadsbyggnadsnämnden den 12 februari 2019, 
§ 32, antagit ett arkitekturprogram som redovisar kommunens ambition när det 
gäller arkitektonisk gestaltning av den byggda miljön.  
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Ärendet 

Thore Wiberg (SD) och Steven Jörsäter (SD) har i en motion till 
kommunfullmäktige den 17 maj 2021 föreslagit att det ska utredas och redovisas 
hur ny bebyggelse ska kunna utformas estetiskt mer tilltalande. Motionärerna 
menar att många av de byggnader som byggs inte är vackra och estetiskt 
tilltalande samt att det pågår en förfulning av Täby. Mycket som byggs ger 
associationer till 60-talet och industriarkitektur. De menar att en majoritet av 
Sveriges befolkning föredrar traditionellt inspirerad, småskalig arkitektur. De 
efterfrågar att alliansen lyssnar på medborgarna och beslutar att bygga estetiskt 
tilltalande utifrån människans behov. Vidare efterfrågar motionärerna vackrare 
arkitektur, trivsammare samhälle och mänskligare boendemiljöer och yrkar på 
att kommunfullmäktige beslutar att kommunen utreder och redovisar hur ny 
bebyggelse kan utformas estetiskt mer tilltalande.   

Täby kommun har höga ambitioner när det gäller den byggda miljön. För att 
fånga upp initiativ och bevaka den estetiska utformningen av den byggda miljön 
har Täby kommun ett namn- och skönhetsråd. Rådet ska inom 
stadsbyggnadsnämndens område värna om den offentliga miljön och 
byggnadernas estetiska utformning. Rådet består av nio ledamöter som utses av 
stadsbyggnadsnämnden samt en representant för kultur- och fritidsnämnden och 
en från Täby hembygdsförening. För den regionala stadskärnan Täby centrum-
Arninge har ett arkitekturprogram tagits fram. Arkitekturprogrammet är beslutat 
av stadsbyggnadsnämnden den 12 februari 2019, § 32, och anger en hög 
ambitionsnivå för den byggda miljön, för såväl stadsbyggnad, offentliga rum som 
byggnader. Arkitekturprogrammet anger på övergripande nivå att alla projekt ska 
utgå från människans behov och en mänsklig skala, ha en hög arkitektonisk 
kvalitet och bidra till en levande stadsmiljö. Täby kommun arbetar kontinuerligt 
för att följa upp att det som byggs håller en god kvalitet.  

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
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Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Martin Edfelt 
Stadsarkitekt 

Bilagor 

- Motion- Utred och redovisa hur ny bebyggelse kan utformas estetiskt mer 
tilltalande, daterad 17 maj 2021 

 

Expedieras 
Kommunstyrelsen 
Handläggare Martin Edfelt
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