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§ 21 Justering och dagordning 

Thore Wiberg (SD) utses att jämte ordföranden justera protokollet. Klas Lund (SD) utses 

att justera §§ 23-24 då Thore Wiberg är jävig. 

Justeringen äger rum onsdag den 22 februari 2023. 

Den utsända dagordningen fastställs därefter.  
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Dnr KS 2022/327-20 

 

§ 22 Revidering av prioriteringslista för renoveringsplaner samt nya      
        riktlinjer för detaljplanering av enskilda småhusfastigheter 

Kommunens arbete med att renovera äldre och omoderna detaljplaner har pågått i cirka 

tio år. Arbetet har varit mer komplext och tidskrävande än vad som bedömdes initialt 

och därmed har syftet med renoveringsarbetet inte kunnat uppnås.  

Förslag till nytt arbetssätt  innebär en kraftigt reducerad prioriteringslista för 

renoveringsplaner, där enbart detaljplaner som innebär stora problem ur bygglov-

synpunkt och/eller som endast kan hanteras genom ett samlat grepp, behålls på 

prioriteringslistan. Vidare innebär förslaget att enskilda fastighetsägare framöver 

kommer ha möjlighet att bekosta en detaljplaneändring för sin egen fastighet, så kallad 

frimärksplanering. Förslag till Riktlinje för detaljplanering av enskilda småhus-

fastigheter i Täby kommun, daterad 14 november 2022, har tagits fram som stöd för 

bedömning.  

För de enligt förslaget kvarstående 14 detaljplanerna på renoveringslistan beräknas 

kommunens kostnader för planarbetet uppgå till cirka 13,5 mnkr, fördelat över cirka åtta 

år.  

Den äldre riktlinjen Stadsbyggnadskaraktärer – riktlinjer för byggande och 

fastighetsförändringar i villa- och grupphusområden antagen i stadsbyggnadsnämnden 

den 20 mars 2012, § 28, föreslås upphävas av stadsbyggnadsnämnden den 7 februari och 

slutar därmed att gälla.  

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 7 februari 

2023, § 28. I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 16 januari 2023. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Riktlinje för detaljplanering av 

enskilda småhusfastigheter i Täby kommun, daterad den 14 november 2022.  

Kommunstyrelsens beslut för egen del 

2. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Prioriteringslista över 

renoveringsplaner, daterad den 14 november 2022.  

_____________ 

Expedieras: Plankoordinator Anna Björneheim för vidare expediering 
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Dnr KS 2023/13-26 

 

§ 23 Ansökan om dispens från strandskyddet för dagvattendamm och  
        våtmark på fastigheten Hägernäs 7:6, Hägernäs 

Ansökan avser dispens från strandskyddet för dagvattendamm och våtmark på 

fastigheten Hägernäs 7:6. Eftersom stadsbyggnadsnämnden är sökanden i ärendet så ska 

det behandlas av kommunstyrelsen. 

Bygglovenheten bedömer att det finns särskilda skäl för dispens från strandskyddet då 

området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 

kan tillgodoses utanför området. Ansökan kan tillstyrkas med stöd av 7 kap. 18 c § 5 

punkt miljöbalken (1998:808), MB. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2023. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om dispens från strandskyddet för 

dagvattendamm med stöd av 7 kap. 18 c § 5 punkt miljöbalken (1998:808). 

2. Kommunstyrelsen fastställer avgiften för beslutet till 5 500 kr i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

 

Anteckning 

Det antecknas till protokollet att följande ledamöter och ersätter är jäviga och inte deltar 

i beredningen av ärendet: Johan Algernon (M), Thore Wiberg (SD), Pietro Marchesi (C) 

och Christer Swaretz (KD). 
___________ 

Expedieras: Bygglovenheten för vidare expediering till sökanden och till länsstyrelsen. 
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Dnr KS 2023/14-26 

 

§ 24 Ansökan om marklov för dagvattendamm på fastigheten Hägernäs 7:6,  
        Hägernäs 

Ansökan avser marklov för att anlägga dagvattendamm på fastigheten Hägernäs 7:6. 

Eftersom stadsbyggnadsnämnden är sökanden i ärendet så ska det behandlas av 

kommunstyrelsen.  

En mindre del av vallens norra del är placerad inom område som omfattas av strand-

skydd. Ansökan om strandskyddsdispens hanteras i ärende med diarienummer KS 

2023/13-26 som ska behandlas av kommunstyrelsen vid samma sammanträde. 

Den föreslagna åtgärden bedöms vara förenlig med detaljplanen och uppfylla de krav 

som kan ställas enligt 2 och 8 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Ansökan om 

marklov kan beviljas med stöd av 9 kap. 35 § PBL. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 24 januari 2023. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om marklov för dagvattendamm 

med stöd av 9 kap. 35 § plan- och bygglagen (2010:900). 

2. Kommunstyrelsen beslutar att fastställa kontrollplan inkommen den 24 

november 2022 med stöd av 10 kap. 24 § plan- och bygglagen (2010:900). 

3. Kommunstyrelsen beslutar att ge startbesked med stöd av 10 kap. 23 § plan- och 

bygglagen (2010:900). 

4. Kommunstyrelsen fastställer avgiften för beslutet till 4 000 kr i enlighet med taxa 

fastställd av kommunfullmäktige. Faktura skickas separat. 

 

Anteckning 

Det antecknas till protokollet att följande ledamöter och ersätter är jäviga och inte deltar 

i beredningen av ärendet: Johan Algernon (M), Thore Wiberg (SD), Pietro Marchesi (C) 

och Christer Swaretz (KD). 
___________ 

Expedieras: Bygglovenheten för vidare expediering till sökanden. 
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Dnr KS 2022/310-04 

§ 25 Yttrande avseende revisorernas granskning av hantering och  
         redovisning av anläggningstillgångar  

KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska hantering och 

redovisning av anläggningstillgångar. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2022. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen delvis har säkerställt 

att hanteringen sker med tillräcklig intern kontroll samt att räkenskaperna inom 

området är rättvisande. 

Mot bakgrund av granskningen lämnar revisorerna rekommendationer till 

kommunstyrelsen inom vissa områden. Kommunstyrelsen avser att utifrån 

rekommendationerna påbörja arbetet med att uppdatera och förbättra rutinerna för att 

utveckla kontrollen över kommunens anläggningstillgångar. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 30 januari 2023. 

Kommunstyrelsens beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att översända Yttrande avseende revisorernas granskning 

av hantering och redovisning av anläggningstillgångar, daterad den 30 januari 2023, 

till kommunrevisionen som sitt svar på granskningen av kommunens hantering och 

redovisning av anläggningstillgångar. 

___________ 

Expedieras: Kommunrevisionen 
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Dnr KS 2023/30-01 

 

§ 26 Nytt namn på utskottet för stadsbyggnad och fastigheter samt  
        reviderad arbetsordning 

Det föreslås att utskottet för stadsbyggnad och fastigheter byter namn till utskottet för 

stadsbyggnad, fastigheter och klimat. Utskottet ska i huvudsak arbeta vidare med 

samma arbetsuppgifter som tidigare, dock med tillägg för vissa klimatrelaterade frågor. 

Det utökade ansvaret som nu läggs på utskottet avser uppföljning av frågor som rör 

klimatstrategin. Nödvändig revidering av arbetsordningen föreslås mot bakgrund av 

detta.  

I samband med ovannämnda revidering har arbetsordningen även setts över i övrigt och 

vissa justeringar har gjorts. Ändringarna avser framförallt förtydliganden av vissa 

bestämmelser och införande av ytterligare administrativa regleringar i enlighet med 

kommunens nya mall för arbetsordningar. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 25 januari 2023. 

Kommunstyrelsens beslut  

1. Kommunstyrelsen beslutar att byta namn på utskottet för stadsbyggnad och 

fastigheter till utskottet för stadsbyggnad, fastigheter och klimat. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att anta reviderad arbetsordning för utskottet för 

stadsbyggnad, fastigheter och klimat enligt bilaga 2 till tjänsteutlåtande daterat 

den 25 januari 2023. 
___________ 

Expedieras:  

Samhällsutvecklingschef Jenny Gibson 

Kommunjurist Tanja Karjanmaa 

Kommunikationsenheten   
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    Dnr KS 2022/322-29 

§ 27 Svar på remiss: Förslag om ändringar för vissa områden av  
        riksintresse för naturvård 

Länsstyrelsen i Stockholms län har remitterat ett förslag till ändringar för 

riksintresseområdena för naturvård NRO014044 Täby prästgård – Skogberga samt 

NRO01045 Ullnasjöns De Geermoräner. Översynen förväntas leda till en minskning av 

riksintressearealen, vilket också ska minska risken för konflikter med bostadsbyggande. 

Områdesgränsen för Täby prästgård – Skogberga föreslås justeras för att motsvara 

gränsen för naturreservatet Täby prästgård och den sydligaste delen, där Norrortsleden 

anlagts, föreslås utgå. Ändringen för Ullnasjöns DeGeermoräner avser bergtäkten 

Rydbokrossen, som i förslaget uteslutits ur riksintresseområdet.  

Täby kommun ser positivt på att översynen ska bidra till en minskning av 

riksintresseareal samt minskad risk för konflikter med bostadsbyggande. Vidare bör 

konflikten med utveckling och behov av mark för verksamheter också vara 

utgångspunkter i det fortsatta arbetet. Täby kommun anser att det är positivt att 

förslaget till ny avgränsning för riksintresseområdet Täby prästgård – Skogberga 

tydligare sammanfaller med naturreservatsgränsen, men att det däremot behövs ett 

omtag kring avgränsningen av Ullnasjöns De Geermoräner. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 4 januari 2023. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att överlämna yttrande daterat den 4 januari 2023 till 

länsstyrelsen som sitt svar gällande förslag om ändringar för vissa områden av 

riksintresse för naturvård.  

Anteckning 

Eva Pethrus (MP) medges lämna en anteckning till protokollet (se bilaga). 

_____________________ 

Expedieras:  

 

Länsstyrelsen i Stockholms län  

Handläggare Marie Broberg för vidare expediering till parterna  
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Dnr KS 2023/3-05 

§ 28 Upphandling av ramavtal för ventilationsinstallationer 

Kommunen och Täby Fastighets AB (nedan TFAB) har idag ramavtal med två 

entreprenörer för ventilationsinstallationer. Ramavtalen löper ut i oktober 2023 och 

behovet uppskattas framåt att vara minst lika stort som under de föregående åren, varför 

ny upphandling behöver genomföras. Efter analys är förslaget att upphandla ett ramavtal 

med en entreprenör för ventilationsinstallationer. 

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter har behandlat ärendet vid 

sitt sammanträde den 13 februari 2023, § 13.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 23 januari 2023. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anskaffning avseende ramavtal för 

ventilationsinstallationer.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att delegera till fastighetschef att anta leverantör, 

teckna avtal samt, om nödvändigt, fatta beslut om att avbryta anskaffningen 

avseende ramavtal för ventilationsinstallationer. 

___________ 

Expedieras: 

Inköpschef Vendela Emmelin 
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Dnr KS 2023/2-05 

§ 29 Upphandling av ramavtal för rörinstallationer 

Kommunen och Täby Fastighets AB (nedan TFAB) har idag ramavtal med två 

entreprenörer för rörinstallationer. Ramavtalen löper ut i oktober 2023 och behovet 

uppskattas framåt att vara minst lika stort som under de föregående åren, varför ny 

upphandling behöver genomföras. Efter analys är förslaget att upphandla ett ramavtal 

med en entreprenör för rörinstallationer. 

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter har behandlat ärendet vid 

sitt sammanträde den 13 februari 2023, § 12.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 23 januari 2023. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anskaffning avseende ramavtal för 

rörinstallationer.  

2. Kommunstyrelsen beslutar att delegera till fastighetschef att anta leverantör, 

teckna avtal samt, om nödvändigt, fatta beslut om att avbryta anskaffningen 

avseende ramavtal för rörinstallationer. 

___________ 

Expedieras: 

Inköpschef Vendela Emmelin 
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Dnr KS 2022/245-29 

§ 30 Försäljning av tio tomställda bostadsrättslägenheter 

Kommunen har ansvar att tillse att behovet av boende enligt socialtjänstlagen och lag om 

mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning tillgodoses. Kommunen har 

tillgång till 169 bostadslägenheter för ändamålet, varav 114 stycken är bostadsrätts-

lägenheter som kommunen äger. Dessutom har kommunen tillgång till cirka 250 

boendeplatser på Kemistvägen 30 som hyrs från en privat hyresvärd. Sedan Kemistvägen 

30 började användas för mottagandet av nyanlända har överkapaciteten av kommun-

ägda bostadsrättslägenheter ökat. I början av år 2023 är 51 av bostadsrättslägenheterna 

vakanta. De närmaste åren förväntas överkapaciteten på bostadsrättslägenheter vara 

mellan 45 och 55 lägenheter. För att minska överkapaciteten och de kostnader den 

medför föreslås att tio av bostadsrättslägenheterna avyttras de närmaste två åren. 

Bostadsrättslägenheterna föreslås säljas via mäklare. De tio tomställda lägenheterna 

innebär kostnader för kommunen på ca 630 tkr per år (el, avgifter till föreningar samt 

drift och förvaltning). 

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter har behandlat ärendet vid 

sitt sammanträde den 13 februari 2023, § 14. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 23 januari 2023.  

Yrkanden 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget från 

samhällsutvecklingskontoret.  

Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar avslag på ärendet.  

Ordföranden ställer yrkandena under proposition och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt ordförandens förslag.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner att försäljningsprocessen för tio 

bostadsrättslägenheter, listade i bilaga till tjänsteutlåtande, genomförs i enlighet 

med tjänsteutlåtande, daterat den 23 januari 2023.  

2. Kommunstyrelsen uppdrar till fastighetschefen att underteckna för 

försäljningarna erforderliga handlingar.  

Anteckning 

Eva Pethrus (MP) medges lämna en anteckning till protokollet (bilaga 1). 
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Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet (bilaga 2).  

___________ 

 Expedieras: 

Handläggare Martina Sennerholm  
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Dnr KS 2019/98-00 

§ 31 Svar på motioner: Inför medborgarförslag i Täby kommunfullmäktige 

Annica Gryhed, tidigare (S) har den 18 mars 2019 lämnat in en motion till 

kommunfullmäktige om att införa allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktige. 

Annica Gryhed, tidigare (-) har den 17 maj 2021 lämnat in ytterligare en motion till 

kommunfullmäktige om att införa allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktige. 

Motionären menar att detta skulle möjliggöra ett ökat politiskt engagemang och 

deltagande bland kommunens invånare och bidra till att öppna och vitalisera 

fullmäktige. Kommunen skulle också få möjlighet att tillvarata goda idéer bland 

personer som inte är partipolitiskt aktiva.  

I Täby har invånarna möjlighet till inflytande genom exempelvis direktkontakt med 

politiker. I allianskappan 2023-2026 framkommer att kommunstyrelsen och nämnder 

ska verka för öppna och särskilda medborgarmöten. Detta kan exempelvis arrangeras på 

biblioteket eller i kommunhusets entré och ge allmänheten möjlighet att få särskilda 

möten med politikerna. Kommunstyrelsen kommer därför under våren att bjuda in till 

ett första möte där invånare får möjlighet att träffa och ställa frågor till de politiker som 

sitter i kommunstyrelsen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionerna avslås. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2023. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget från 

kommunledningskontoret.  

Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att bifalla motionerna.  

Ordföranden ställer sitt eget beslutsförslag och Agneta Lundahl Dahlströms yrkande 

under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.  
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Inför medborgarförslag i Täby 

kommunfullmäktige som inkom den 18 mars 2019 samt motionen Inför 

medborgarförslag i Täby kommunfullmäktige som inkom den 17 maj 2021. 

Anteckning 

Eva Pethrus (MP) medges lämna en anteckning till protokollet (se bilaga). 

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

_____________  
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Dnr KS 2022/228-09 

§ 32 Svar på motion: Inför allmänhetens frågestund vid kommunfullmäktige 

Annica Gryhed, tidigare (-), har i en motion till kommunfullmäktige den 2 november 

2020 föreslagit att kommunen ska utreda möjligheten att införa ”allmänhetens 

frågestund” vid kommunfullmäktiges sammanträden för att ytterligare öka Täbybornas 

möjligheter att påverka kommunens utveckling och tillvarata det engagemang som finns 

bland enskilda, nätverk och föreningar i Täby. 

I Täby har invånarna möjlighet till inflytande genom exempelvis direktkontakt med 

politiker. I allianskappan 2023-2026 framkommer att kommunstyrelsen och nämnder 

ska verka för öppna och särskilda medborgarmöten. Detta kan exempelvis arrangeras på 

biblioteket eller i kommunhusets entré och ge allmänheten möjlighet att få särskilda 

möten med politikerna. Kommunstyrelsen kommer därför under våren att bjuda in till 

ett första möte där invånare får möjlighet att träffa och ställa frågor till de politiker som 

sitter i kommunstyrelsen. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 3 februari 2023. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget från 

kommunledningskontoret.  

Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att bifalla motionen.  

Ordföranden ställer sitt eget beslutsförslag och Agneta Lundahl Dahlströms yrkande 

under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Inför allmänhetens frågestund vid 

kommunfullmäktige. 

Anteckning 

Eva Pethrus (MP) medges lämna en anteckning till protokollet (se bilaga). 

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

____________ 
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Dnr KS 2022/117-31 

§ 33 Svar på motion: Planberedskap för tunnelbanestationer i Täby  
        centrum och Arninge 

Janne Boman och Agneta Lundahl Dahlström, båda (S), har i en motion till 

kommunfullmäktige den 19 april 2022 föreslagit att kommunfullmäktige uppdrar till 

kommunstyrelsen att i den fortsatta planeringen reservera mark till tunnelbanestationer 

i Täby centrum och Arninge. 

Täby kommuns översiktsplan pekar inte ut utveckling av tunnelbana och innehåller inte 

ett reservat för kollektivtrafik under mark. Region Stockholm har också under år 2022 

antagit Kollektivtrafikplan 2050, som inte pekar ut behov av tunnelbana i den här delen 

av regionen. Däremot finns behov av tvärgående förbindelser samt förlängning av 

Roslagsbanan till Arlanda, vilket också är med som inriktning i översiktsplanen. Någon 

planering för tunnelbanestationer pågår därmed inte.  

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen avslås. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 februari 2023. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår kommunstyrelsen att besluta enligt förslaget från 

kommunledningskontoret. 

Agneta Lundahl Dahlström (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att bifalla motionen.  

Ordföranden ställer sitt eget beslutsförslag och Agneta Lundahl Dahlströms yrkande 

under proposition och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförandens förslag.  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Planberedskap för 

tunnelbanestationer i Täby centrum och Arninge. 

Reservation 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.  

____________ 
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Dnr KS 2022/68-40 

§ 34 Svar på motion: Värna våra insekter genom att se över  
        ljusföroreningarna 

Kerstin Espman (MP) har i en motion till kommunfullmäktige den 7 mars 2022 

föreslagit att Täby kommun i görligaste mån använder svag belysning som är begränsad 

och att onödig belysning kan avvaras.  

Kommunen är i sin verksamhet medveten om att artificiellt ljus kan störa insekter och 

andra djur. Offentlig belysning anpassas därför genom såväl optimalt anpassad 

ljusstyrka, ljusreglering, avskärmning och genom att begränsa ljussättning till de 

områden där detta är nödvändigt för trygghet och framkomlighet. 

Mot bakgrund av ovanstående föreslås att motionen inte föranleder några ytterligare 

åtgärder. 

Stadsbyggnadsnämnden har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 7 februari 

2023, § 29.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 26 januari 2023. 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige   

Kommunfullmäktige beslutar att motionen Värna våra insekter genom att se över 

ljusföroreningarna inte föranleder några ytterligare åtgärder. 

_______________ 
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Dnr KS 2023/11-00 

§ 35 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna:  

 Förteckning över delegationsbeslut för kommunstyrelsen daterad 2023-02-07 

 Förteckning över delegationsbeslut för kommunfastigheter daterad  

2023-02-07 

 Protokoll från kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och fastigheter 

daterat 2023-02-13. 

 

______________ 

 

§ 36 Anmälan av skrivelser m.m. 

Inkomna skrivelser enligt nedan anmäls och läggs till handlingarna: 

 Förteckning över inkomna skrivelser m.m. daterad 2023-02-07. 

 Protokoll från Trygg i Täby-utskottet daterat 2023-02-14. 
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