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Inledande bestämmelser

Dessa riktlinjer reglerar vad som gäller för namn- och skönhetsrådet utöver vad som följer av lag eller 
annan författning.

Ansvarsområde och uppgifter

1 § Namn- och skönhetsrådet ska bidra till att skapa en vackrare och mer uttrycksfull stadsmiljö och 
genom ett medvetet arbete höja intresset hos kommuninvånare, politiker, tjänstemän och 
byggaktörer för arkitektur, landskapsarkitektur och konstnärlig gestaltning i den fysiska miljön.

Rådet arbetar med frågeställningar inom stadsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. Rådet ska 
vara en resurs som stadsbyggnadsnämnden, dess utskott eller andra nämnder, har att tillgå 
beträffande estetiska bedömningar. Rådet väcker på eget initiativ frågor inom målsättningsområdet 
och föreslår stadsbyggnadsnämnden att ta beslut.

Rådet ska föreslå konkreta åtgärder till stadsbyggnadsnämnden för att göra Täby vackrare. Rådet ska 
löpande informera om sin verksamhet och de åtgärder som genomförs för att stimulera intresset och 
inspirera fastighetsägare, näringsidkare, organisationer och andra att medverka till ett vackrare Täby. 
Rådet ska värna om den fysiska helhetsmiljön, såväl det offentliga rummets utformning som 
byggnadernas. Genom en helhetssyn på det offentliga rummets och byggnadernas arkitektoniska 
utformning ska föreslagna åtgärder bidra till en vackrare fysisk miljö.

Rådets funktion är vidare att bereda namn- och gestaltningsärenden på gator, kvarter och viktigare 
anläggningar inför de beslut i gestaltningsfrågor som fattas av stadsbyggnadsnämnden eller på 
delegation från nämnden. Beslut i namnärenden tas av kommunstyrelsens ordförande på delegation. 
Rådet ger även råd och upplysningar i namnfrågor.

Sammansättning

2 § Namn- och skönhetsrådet består av det antal ledamöter som stadsbyggnadsnämnden bestämmer 
och väljs bland stadsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare för den tid stadsbyggnadsnämnden 
beslutar. I rådet ska finnas en representant från kultur- och fritidsnämnden samt en representant 
från Täby Hembygdsförening. Därutöver har rådet möjlighet att till representant utse en extern 
expert med sakkunskaper inom arkitektur.  

3 § Om en ledamot avgår i förtid ska fyllnadsval förrättas av stadsbyggnadsnämnden.
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Presidium

4 § Stadsbyggnadsnämnden utser bland namn- och skönhetsrådets ledamöter en ordförande och en 
vice ordförande.

5 § Om ordföranden eller vice ordföranden i namn- och skönhetsrådet är förhindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för längre tid får stadsbyggnadsnämnden utse en annan ledamot i rådet att fullgöra dennes 
uppgifter. 

Tidpunkt för sammanträden 

6 § Namn- och skönhetsrådet sammanträder på dag och tid som rådet bestämmer. Sammanträdena 
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst en tredjedel av ledamöterna 
begär det.

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller 
tiden för sammanträdet. Om ordföranden så beslutar, ska ordföranden se till att varje ledamot och 
representant snarast underrättas om beslutet.

Kallelse

7 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt uppgift om de ärenden som ska behandlas. 
Kallelse får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelsen. 

Närvarorätt

8 § Namn- och skönhetsrådet får bestämma vem utöver ledamöter och representanter som ska ha 
rätt att närvara (lämna upplysningar samt delta i överläggningarna) vid rådets sammanträden. 

Förhinder

9 § En ledamot eller representant som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till namn- och skönhetsrådets sekreterare.

Närvarokrav

10 § Namn- och skönhetsrådet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är 
närvarande. 

Protokollet 

11 § Vid sammanträden med namn- och skönhetsrådet ska protokoll föras. Justerat protokoll ska om 
möjligt anmälas till stadsbyggnadsnämnden vid närmast följande sammanträde med 
stadsbyggnadsnämnden.
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Deltagande på distans

12 § Namn- och skönhetsrådet får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och 
representanter närvarande på distans.  
 
Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant 
sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att 
inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  
 
Ledamot eller representant som önskar närvara på distans ska anmäla detta till rådets sekreterare. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  
 
Rådet får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i rådet.
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