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PROTOKOLLTÄBVO 2022-01-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Stads byggnadsnämnden 

Paragrafer 1- 13 

Sammanträdesdatum 2022-01-18 Överklagandetiden går ut 2022-02-10 

Anslaget sätts upp 2022-01-19 Anslaget tas ned 2022-02-11 

Förvaringsplats för protokollet ~z 
Underskrift Annelie Larsson 
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PROTOKOLLTÄBVU 2022-01-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 1 Beslut om närvarorätt 

Beslut om närvarorätt för praktikant Ellen Svenonius. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att Ellen Svenonius får närvara vid dagens sammanträde. 
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PROTOKOLLTÄBYU 2022-01-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 2 Val av protokolljusterare och godkännande av dagordning 

Stadsbyggnadsnämnden utser Steven Jörsäter (SD) att tillsammans med ordföranden 
justera dagens protokoll onsdag den 19 januari 2022. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämnden godkänner justerare och dagordning enligt ovan. 
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PROTOKOLLTÄBYO 2022-01-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2022/16-29 

§ 3 Anmälan av delegationsbeslut 

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

• Förteckning enligt delegationsbeslut daterad 2022-01-05 

• Förteckning enligt delegationsbeslut bygglov m.m. daterad 2021-12-01 

• Protokoll lov- och tillsynsutskottet (LTU) 2021-12-04 §§ 93-99 

• Protokoll miljö-, drift- och trafiksäkerhetsutskottet (MDT) 2021-12-08 §§ 83-102 

• Protokoll namn- och skönhetsrådet (NSR) 2021-12-16 §§ 55-61 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-01-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2022/16-29 

§ 4 Anmälan av skrivelser m.m. 

Inkomna skrivelser enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

• Förteckning över inkomna skrivelser bygglov m.m. daterad 2021-12-01 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-01-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 5 Information från samhällsutvecklingskontoret 

• Information om pågående och kommande detaljplaner. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-01-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2021/334-29 

§ 6 Tillsynsplan 2022 för Samhällsutvecklingskontoret, Bygglovenheten 

Stadsbyggnadsnämnden har tillsyn över att byggherren fullgör sina skyldigheter enligt 
plan- och bygglagen (2010:900), och dess föreskrifter. Stadsbyggnadsnämndens 
tillsynsansvar anges i 11 kap. 2,3 §§plan-och bygglagen (2010:900) och omfattar i 
huvudsak de formella bestämmelserna i lovprocessen, byggprocessen och bruksskedet samt 
de materiella bestämmelserna vid lov och byggande. Byggnadsnämnden måste pröva alla 
anmälningar om tillsyn och ingripa om det finns skäl till det. 

Genom en tillsynsplan kan tillsynsarbetet systematiseras. I Tillsynsplan 2022 för 
bygglovenheten anges inom vilka områden byggnadsnämnden avser att prioritera sin 
tillsyn under det kommande året. 

Lov- och tillsynsutskottet har behandlat ärendet vid sitt sammanträde den 14 december 
2021, § 96. 

I tjänsteutlåtande daterat den 22 december 2021 redogör samhällsutvecklingskontoret för 
ärendet. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa Tillsynsplan 2022för 
Samhällsutvecklingskontoret, Bygg lovenheten, daterad den 7 december 2021. 
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PROTOKOLLTÄBVU 2022-01-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2021/324-30 

§ 7 Upphävande av lokal trafikföreskrift om förbud att parkera fordon i 
Täby 

Ärendet avser ett upphävande av lokal trafikföreskrift (0160 2017:00109) om förbud att 
parkera fordon i Täby, föreskriften avser datumparkering. Syftet med upphävandet är att 
öka friheten och minska antalet förbud och underlätta för invånare och besökare att 
parkera rätt. 

Upphävandet medför att fler gator i kommunen behöver särskilda parkeringsregleringar för 
att städning och snöröjning ska fungera tillfredsställande. 

I tjänsteutlåtande daterat den 15 december 2021 redogör samhällsutvecklingskontoret för 
ärendet. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att Täby kommuns lokala trafikföreskrifter ( 0160 

2017:00109) om förbud att parkera fordon i Täby ska upphöra att gälla den 9 maj 2022. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-01-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2021/197-04 

§ 8 Tillägg i avfallstaxan avseende avgift för budning av kärl för 
returpapper 

Från och med den 1 januari 2022 inkluderas returpapper i det kommunala avfallet och 
kommunen får därför ett nytt insamlings-och behandlingsansvar. Avgift för abonnemang 
för insamling av returpapper beslutades av kommunfullmäktige den 22 november 2021, 

§190. För att öka service för fastighetsägare föreslås att det görs ett tillägg i taxan avseende 
avgift för budning av kärl. Det föreslås därför att en avgift avseende budning av kärl för 
returpapper på 70 kr per gång ska läggas till i gällande Avfallstaxa Dnr KS 2021/280-04, 

fastställd i kommunfullmäktige den 22 november 2021, §190. Avgiften föreslås gälla från 
den 1 april 2022. 

I tjänsteutlåtande daterat den 10 januari 2022 redogör samhällsutvecklingskontoret för 
ärendet. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämndenföreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att en avgift avseende budning av kärl för returpapper 
på 70 kr per gång ska läggas till i gällande avfallstaxa för Täby kommun. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att avgiften enligt punkt 1 ska gälla från den 1 april 
2022. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-01-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2021/90-01 

§ 9 Svar på motion: Cykelfrämjande åtgärder - revidering av rapporten 
Parkeringsstrategi 

Agneta Lundahl Dahlström och Janne Boman, båda (S), har i en motion till 
kommunfullmäktige den 8 mars 2021 yrkat att kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt 
stadsbyggnadsnämnden att komplettera rapporten Parkeringsstrategi med tydliga krav på 
cykelförvaring och omklädningsmöjligheter vid arbetsplatser och detta i ett "hela-resan
perspektiv". 

Eftersom kommunen enligt plan- och bygglagen inte får ställa egna krav vad gäller 
byggnaders tekniska egenskaper är det inte lämpligt att ställa sådana krav som 
motionärerna föreslår. Byggherrar anordnar dock ofta trygg och attraktiv cykelförvaring då 
det efterfrågas av boende och lokalhyresgäster. 

I tjänsteutlåtande daterat den 30 december 2021 redogör samhällsutvecklingskontoret för 
ärendet. 

Yrkanden 

Ordförande föreslår stadsbyggnadsnämnden att besluta enligt förslag från 
samhällsutvecklingskontoret. 

Janne Boman (S) yrkar bifall till motionen. 

Ordförande ställer sitt eget beslutsförslag och Janne Bomans (S) förslag under proposition 
och finner att stadsbyggnadsnämnden beslutar enligt förslag från 
samhällsutvecklingskontoret. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämndenföreslår kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen Cykelfrämjande åtgärder - revidering av 
rapporten Parkeringsstrategi. 

Reservation 

Janne Boman (S) och Michael Lundahl (S) reserverar sig mot beslutet. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-01-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2021/285-29 

§ 10 Bärnstenen föreslås som namn på nytt kvarter 

Ett nytt kvarter i Täby park förslås få namnet Bärnstenen. 

Ärendet har behandlats av namn- och skönhetsrådet, § 59, den 16 december 2021. 

I tjänsteutlåtande daterat den 17 december 2021 redgör samhällsutvecklingskontoret för 
ärendet. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämnden godkänner namnförslaget Bärnstenen och överlämnar det till 
kommunstyrelsens ordförande för beslut enligt kommunens delegationsordning. 
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PROTOKOLLTÄBYaJ 2022-01-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2021/305-01 

§ 11 Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande till lov-och 
tillsynsutskottet (L TU) för år 2022 

Stadsbyggnadsnämnden väljer nio ledamöter, ordförande och vice ordförande för år 2022 

till lov- tillsynsutskottet (LTU). 

I tjänsteutlåtande daterat den 13 december 2021 redogör kommunledningskontoret för 
ärendet. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

1. Stadsbyggnadsnämnden väljer följande nio ledamöter till lov- och tillsynsutskottet 
(LTU) för perioden 18 januari till och med den 31 december 2022: 

Johan Algernon (M) 
Jessica Jewrem (M) 
Andreas Gillberg Gustavsson (M) 
Stefan Oesman (M) 
Mats Nordström (L) 
Carin Wiklund Jörgensen (L) 
Daniel Wemmergård ( C) 
Robin Säker (KD) 
Janne Boman (S) 

2. Johan Algernon (M) väljs till ordförande. 
3. Mats Nordström (L) väljs till vice ordförande. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-01-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2021/306-01 

§ 12 Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande till miljö-, drift- och 
trafiksäkerhetsutskottet (MDT) för år 2022 

Stadsbyggnadsnämnden väljer nio ledamöter, ordförande och vice ordförande för år 2022 

till miljö-,drift- och trafiksäkerhetsutskottet (MDT). 

I tjänsteutlåtande daterat den 24 november 2021 redogör kommunledningskontoret för 
ärendet. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

1. Stadsbyggnadsnämnden väljer följande nio ledamöter till miljö-, drift- och 
trafiksäkerhetsutskottet (MDT) för perioden 18 januari till och med den 31 
december 2022: 

Gunnar Göranson (M) 
Mikael Jensen (M) 
Gerhard Makowsky (M) 
Johan Algernon (M) 
Jan-Åke Willumsen (L) 
Mats Nordström (L) 
Daniel Wemmergård ( C) 
Christer Swaretz (KD) 
Michael Lundahl (S) 

2. Daniel Wemmergård (C) väljs till ordförande. 
3. Gunnar Göranson (M) väljs till vice ordförande. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-01-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2021/307-01 

§ 13 Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande till namn- och 
skönhetsrådet (NSR) för år 2022 

Stadsbyggnadsnämnden väljer nio ledamöter, ordförande och vice ordförande för år 2022 

till namn- och skönhetsrådet (NSR). 

I tjänsteutlåtande daterat den 24 november 2021 redogör kommunledningskontoret för 
ärendet. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

1. Stadsbyggnadsnämnden väljer följande nio ledamöter, ordförande och vice 
ordförande för år 2022 till namn- och skönhetsrådet (NSR): 
Johan Algernon (M) 
Andreas Gillberg Gustavsson (M) 
Gerhard Makowsky (M) 
Karin Rönnberg (M) 
Carin Wiklund Jörgensen (L) 
Mats Nordström (L) 
Pietro Marchesi ( C) 
Robin Säker (KD) 
Raj Joshi (S) 

2. Johan Algernon (M) väljs till ordförande. 
3. Carin Wiklund Jörgensen (L) väljs till vice ordförande. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-01-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 14 Samhällsutvecklingschefen informerar 

Arbetet med att avsluta år 2021 är snart färdigt och resultatet kommer att presenteras i 
årsredovisningen i mars. Samtidigt håller verksamheten på att ladda upp inför år 2022 och 
planerar redan nu för år 2023. 

Bygglov presenterar en fortsatt bra ärendebalans, handläggningstiden är något lägre än 
innan och tillgängligheten hos handläggarna har ökat något. 

Samhällsutvecklingschefen presenterar aktuellt organisationsschema för 
samhällsutvecklingskontoret och redogör för personalförändringar inom verksamheten. 


