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KOMMUNLEDNINGSKONTOR KLK 
Utredare 
Gustaf Kangeryd 

KOMMUNSTYRELSEN 
2022-05-02 

Svar på motion: Utveckling lokala 
stadsdelscentra 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen, Utveckling lokala stadsdelscentra, 
inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

Sammanfattning 

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. 
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Ärendet 

Janne Boman och Agneta Lundahl Dahlström, båda (S), har i en motion till 
kommunfullmäktige den 14 juni 2021 föreslagit att Täby kommun ska ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att utarbeta en utvecklingsplan för samtliga lokala 
stadsdelscentra. Motionärerna menar att flera av Täby kommuns stadsdelscentra 
byggdes för flera decennier sedan och at de planerades ursprungligen för en 
annan funktion och för andra ideal. I takt med att livsstilar och 
konsumtionsmönster förändras menar motionärerna att vi idag ställer nya krav 
på kommunens lokala stadsdelscentra.  

När Täby växer behöver även befintliga områden i kommunen utvecklas. 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. 

Täby kommuns nya översiktsplan, som förväntas antas i april 2022, pekar på 
behovet av att stärka den regionala och lokala servicen i de områden 
motionärerna efterfrågar. Kommunen jobbar aktivt för att varje stadsdelscentra 
ska kunna tillhandahålla den vardagsservice som Täbys invånare har behov av i 
vardagen. Det finns idag livsmedelsbutiker, paketutlämning, restauranger/kaféer 
samt butiker och annan typ av service i varje stadsdelscentra i kommunen. 
Merparten av fastigheterna inom respektive stadsdelscentra 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. 

Ekonomiska överväganden 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. 

Katarina Kämpe 
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Kommundirektör 

Jenny Gibson 
Samhällsutvecklingschef 

Bilagor 

1. Motion- Utveckling lokala stadsdelscentra , daterad den 14 juni 2021 

2. Tjänsteutlåtande stadsbyggnadsnämnden, daterat den 15 februari 2022 

3. Protokollsutdrag stadsbyggnadsnämnden, daterat den 22 mars 2022, § 29 

 

Expedieras 

Stadsbyggnadsnämnden 
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