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PROTOKOLLTÄBYO 2021-03-16 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Stadsbyggnadsnämnden 
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Anslaget sätts upp 2021-03-23 Anslaget tas ned 2021-04-14 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Arkiv plan 4 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-03-16 
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PROTOKOLLTÄBVC, 2021-03-16 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 27 Val av protokolljusterare och godkännande av dagordning 

Stadsbyggnadsnämnden utser Janne Boman (S) att tillsammans med ordföranden justera 
dagens protokoll tisdag den 23 mars kl. 13.00. 

Följande ärende tillkommer: 

§ 43 Övriga frågor - renovering av biblioteksgången. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämnden godkänner justerare och dagordning enligt ovan. 

14---
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PROTOKOLLTÄBY a, 2021-03-16 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2021/13-29 

§ 28 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning och protokoll nedan anmäls och läggs till 
handlingarna. 

• Förteckning enligt delegationsbeslut daterad 2021-03-10 

• Förteckning enligt delegationsbeslut bygglov m.m. daterad 2021-01-19--2021-02-14 

• Protokoll lov- och tillsynsutskottet (LTU) 2021-02-23 

ordf.sign: just.sign: .. ...... ........... ... ......K ....... 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-03-16 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2021/13-29 

§ 29 Anmälan av skrivelser m.m. 

Inkomna skrivelser enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

• Förteckning över inkomna skrivelser bygglov m.m. daterad 2021-02-15 

• Förteckning över inkomna skrivelser m.m. under perioden 2021-01-27-2021-02-02 

ordf.sign: ......... <!...¾......... just.sign: ..~ .. . 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-16 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 30 Information från samhällsutvecklingskontoret 

• Pågående planprojekt 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

--tJ---
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-03-16 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2019/588-04 

§ 31 Årsredovisning 2020 för stadsbyggnadsnämnden 

Årsredovisningen för stadsbyggnadsnämnden innehåller uppföljning av uppdrag, mål och 
ekonomi enligt verksamhetsplan 2020. 

För styrning av stadsbyggnadsnämndens verksamheter under 2020 har 
kommunfullmäktige fastställt tre mål. Den sammantagna måluppfyllelsen för nämnden 
vid årets slut är god. Resultatet är att samtliga mål är på väg att uppnås. 

Stadsbyggnadsnämnden redovisar en positiv budgetavvikelse med 9,0 mnkr viket 
motsvarar 3 % av budgeterade nettokostnader. 

Årets investeringar uppgår till 569,4 mnkr vilket innebär lägre utgifter än budget med 
34,8 mnkr. 

I tjänsteutlåtande daterat den s mars 2021 redogör kommunledningskontoret för ärendet. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Ärsredovisningen 2020for 
Stadsbyggnadsnämnden, daterad den s mars 2021, och överlämna den till 
kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade årsredovisning. 

ordf.slgn: .. .....~>1...., ......... 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-03-16 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2019/588-04 

§ 32 Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag avseende bokslut år 
2020 för Stadsbyggnadsnämnden 

Ombudgetering av drifts- och investeringsanslag följer kommunens regler för 
ombudgetering och budgetavvikelser per den 12 november 2015. 

Utgångspunkten i kommunens regler för ombudgetering av drift är att den av 
kommunfullmäktige fastställda driftsbudgeten till nämnderna gäller för budgetåret och 
ska hållas. För vissa undantag får nämnden ombudgetera sin budgetavvikelse vid årets 
slut till kommande års budget. 

Stadsbyggnadsnämnden redovisar en positiv avvikelse med 9,0 mnkr för driftbudgeten 
enligt bokslut 2020. Sammantaget föreslås en ombudgetering med o,8 mnkr till år 2021. 

För verksamheterna vatten/avlopp och avfall ska brukarna bära verksamhetens kostnad. 
Eventuella överskott eller underskott fonderas. 

Enligt kommunens regler för ombudgetering av investeringsanslag gäller att dessa 
generellt löper över flera år och avvikelser mot budget ska överföras till kommande år om 
inget annat särskilt beslut fattats. Den totala projektbudgeten fördelas därmed mellan 
åren. lnvesteringsbudgeten för 2021 föreslås en utökning med 19,7 mnkr utan att 
projektens totala budget ändras. 

I tjänsteutlåtande daterat den 26 februari 2021 redogör kommunledningskontoret för 
ärendet. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämndenföreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Stadsbyggnadsnämnden medges ombudgetera o,8 mnkr av 2020 års utfall till 
driftbudgeten år 2021 enligt tjänsteutlåtande den 26 februari 2021. 

2. Stadsbyggnadsnämnden medges ombudgetera 19,7 mnkr av 2020 års 
investeringsbudget för genomförande av investeringar år 2021 enligt 
tjänsteutlåtande den 26 februari 2021. 

4 
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PROTOKOLLTÄBVO 2021-03-16 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2019/589-04 

§ 33 Uppföljning av intern kontrollplan helår 2020 

Den interna kontrollplanen för 2020 har sin tyngdpunkt på uppföljningen av att 
ekonomiska rutiner, lagar och policys följs samt att redovisningen är rättvisande och 
tillförlitlig. Uppföljningen och utvärdering av verksamheternas mål som också är en del 
av den interna kontrollen görs i årsredovisningen. 

Uppföljningen för helåret visar att rutinerna i de flesta kontrollområden fungerar bra, 
men det finns utrymme för fortsatt utveckling och förbättring. Det kontrollområde som 
framför allt behöver förbättras är attesttidpunkt för leverantörsfakturor. 

I tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2021 redogör kommunledningskontoret för 
ärendet. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Uppfoljningen av intern kontrollplan 
2020, daterad den 18 februari 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del 
av kommunens samlade uppföljning av intern kontroll. 

\ 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-03-16 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2019/446-04 

§ 34 Årsredovisning 2020 för VA-verksamheten 

Kommunfullmäktige och stadsbyggnadsnämnden ansvarar för VA-verksamheten i Täby 
kommun enligt lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV). 
Stadsbyggnadsnämnden ansvarar för löpande drift- och underhållsfrågor. 
Kommunfullmäktige ansvarar för investerings- och planeringsfrågor samt beslut om taxa. 

VA-fonden uppgick vid årets början till 3,6 mnkr. För 2020 redovisas ett positivt resultat 
på 4,9 mnkr och fonden uppgår till 8,5 mnkr vid årets slut. 

Årets VA-investeringar uppgår till 78,9 mnkr. 

I tjänsteutlåtande daterat den 8 februari 2021 redogör kommunledningskontoret för 
ärendet. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 
Stadsbyggnadsnämnden beslutar godkänna årsredovisning 2020för VA-verksamheten i 
Täby kommun, daterad den 8 februari 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen 
som en del av kommunens samlade årsredovisning. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2021-03-16 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2019/435-46 

§ 35 Bokslut 2020 för avfallsverksamheten 

För Avfallsverksamheten ska abonnenterna bära verksamhetens kostnad. Eventuella 
överskott eller underskott fonderas och regleras genom att avgiften höjs eller sänks. 

Avfallsfonden uppgick vid årets början till 4,1 mnkr. Efter bokslut 2020 och ett negativt 
resultat på 3,2 mnkr uppgår fonden till 0,9 mnkr. I 2021 års avfallsbudget har hänsyn 
tagits till att fonden ska nyttjas. 

I tjänsteutlåtande daterat den 8 februari 2021 redgör samhällsutvecklingskontoret för 
ärendet. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna bokslut 2020 för avfallsverksamheten, 
daterad den 8 februari 2021 och överlämna den till kommunstyrelsen som en del av 
kommunens samlade årsredovisning. 

ordt.s,gn .... ...·· *...... ,. ... , ...... ....... . J 



13 

PROTOKOLLTÄBVC, 2021-03-16 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2021/29-01 

§ 36 Antagande av riktlinjer för namn- och skönhetsrådet (NSR) 

Namn- och skönhetsrådet är tillsatt av stads byggnadsnämnden och arbetar med frågor 
inom nämndens verksamhetsområde. Rådet bidrar till att skapa en vackrare och mer 
uttrycksfull stadsmiljö. Genom ett medvetet arbete höjs intresset för arkitektur, 
landskapsarkitektur och konstnärlig gestaltning i den fysiska miljön hos 
kommuninvånare, politiker, tjänstemän och byggaktörer. Rådet fungerar även som ett 
rådgivande organ till i huvudsak stadsbyggnadsnämnden inför de beslut i 
gestaltningsfrågor som fattas av nämnden eller på delegation från nämnden. Rådet 
bereder även namnärenden på gator, kvarter och viktigare anläggningar inför beslut av 
kommunstyrelsens ordförande. 

Det är inget lagstadgat krav för ett råd att ha en arbetsordning. Det är dock lämpligt att ha 
ett styrdokument som tydliggör och formaliserar rådets arbete. Rådets nu gällande 
arbetsordning antogs den 11 januari 2019. I syfte att klargöra arbetet i rådet finns behov 
av revidering och namnändring av nu gällande arbetsordning. 

I tjänsteutlåtande daterat den 11 februari 2021 redogör kommunledningskontoret för 
ärendet. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

1. Stadsbyggnadsnämnden antar Riktlinjer för namn- och skönhetsrådet (NSR) 
daterad den 16 mars 2021. 

2 . Stadsbyggnadsnämnden beslutar att Riktlinjer för namn-och skönhetsrådet (NSR) 
ska gälla från och med den 16 mars 2021 och ersätter Arbetsordning för namn
och skönhetsrådet daterad den 11 januari 2019 (dnr SBN 2019/7-01). 
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