
PROTOKOLLTÄBVO 2022-03-22 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Tid och plats för 
sammanträdet 

Beslutande 

Ej tjänstgörande 
ersättare 

lnsynsplats 

Övriga deltagare 

Paragrafer 

Justering 

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Tisdagen den 22 mars 2022 klockan 18.00-20.10 
Täby kommunhus, TKH 0371 b 

Johan Algernon (M), ordförande 
Mats Nordström (L) 1 :e vice ordförande 
Janne Boman (S), 2:e vice ordförande 
Mikael Jensen (M), 
Jessica Jewrem (M) 
Gunnar Göranson (M) 
Andreas Gustavsson (M) 
Carin Wiklund Jörgensen (L) 
Caroline Magnusson (L) 
Daniel Wemmergård (C) 
Robin Säker (KD) ersätter Christer Swaretz (KD) 
Michael Lundahl (S) 
Thore Wiberg (SD) ersätter Steven Jörsäter (SD) 

Deltar på distans: Stefan Oesman (M), Lars Edvall (M), Karin Rönnberg (M), 
Jan-Åke Willumsen (L), Leif Odselius {L), Frank Teneberg (L), Pietro 
Marchesi (C) , Raj Joshi (S), Maria Hansson (S). 

Amanda Pethrus (MP) 

Nämndsamordnare Annelie Larsson, samhällsutvecklingschef Jenny Gibson, 
avdelningschef Sara Golkar, t.f. avdelningschef Mikael Rångeby, t.f. 
avdelningschef Ulf Crichton, stadsarkitekt Martin Edfelt, landskapsarkitekt 
Tove Jägerhök §§ 14-19, parkchef Marlene Sjönneby §§ 14-19, controller 
Johan Berglund, utredare Gustaf Kangeryd, praktikant Gordon Falk 

§25 

Omedelbar justering 

tlfd~ 
Annelie Larsson 

https://18.00-20.10
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-03-22 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Paragrafer 25 
Sammanträdesdatum 2022-03-22 Överklagandetiden går ut 

Anslaget sätts upp 2022-03-22 Anslaget tas ned 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Arkiv plan 4 

2022-04-13 

2022-04-14 

Underskrift 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-03-22 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2019/64-36 

§ 25 Nytt genomförandebeslut - Påslag på Käppalatunneln vid 
Ellagårdsvägen 

För att möjliggöra fortsatt tillväxt behöver kapaciteten i spillvattennätet förstärkas. En 
åtgärd för att förstärka kapaciteten är genom en ny anslutningsledning (påslag) på 
Käppalatunneln, i höjd med Ellagårdsvägen. 

Stadsbyggnadsnämnden tog ett genomförandebeslut för en totalentreprenad vid sitt 
sammanträde den 8 december 2020, § 161. Två upphandlingsförsök har genomförts med 
denna entreprenadform, vid det första inkom inga anbud, vid det andra inkom två anbud. 
Båda anbuden översteg kraftigt kalkylerad kostnad, varför upphandlingen har avbrutits. 

Byte av entreprenadform från total- till utförandeentreprenad föreslås. Detta gör att 
entreprenören inte behöver ta höjd för eventuella risker som kan falla ut under 
entreprenaden, vilket ska rendera i betydligt lägre anbud. 

En översyn av kalkylen har gjorts och trots byte av entreprenadform bedöms befintlig 
budget otillräcklig varför beslut om en tilläggsinvesteringsbudget behövs. 

I tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2022 redogör samhällsutvecklingskontoret för 
ärendet. 

Yrkanden 

Ordförande föreslår stadsbyggnadsnämnden att besluta enligt förslag från 
samhällsutvecklingskontoret. 

Thore Wiberg (SD) yrkar avslag på förslaget. 

Ordförande ställer sitt eget beslutsförslag och Thore Wibergs (SD) avslagsyrkande under 
proposition och finner att stads byggnadsnämnden beslutar enligt förslag från 
samhällsutvecklingskontoret. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämndenföreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt stadsbyggnadsnämnden att genomföra 
projektet Påslag på Käppalatunneln vid Ellagårdsvägen. 

2. Kommunfullmäktige godkänner en tilläggsinvesteringsbudget enligt bilaga 1 till 
tjänsteutlåtandet daterat den 22 februari 2022. 

Forts.§ 25 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-03-22 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Forts.§ 25 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att projektet ska genomföras 
enligt 1) och 2) ovan beslutar stadsbyggnadsnämndenför egen del 

3. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att ändra entreprenadform till 
utförandeentreprenad och att uppdra åt samhällsutvecklingschef att godkänna 
förfrågningsunderlaget för upphandling av projektet Påslag på Käppalatunneln 
vid Ellagårdsvägen. 

4. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att uppdra till samhällsutvecklingschefen att 
godkänna anbudsinfordran, anta leverantör, teckna avtal, samt om nödvändigt 
besluta om avbrytande av upphandlingen avseende projektet Påslag på 
Käppalatunneln vid Ellagårdsvägen. 

5. Stadsbyggnadsnämnden beslutar att paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Reservation 

Thore Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet (bilaga 1). 

Expedieras: 

Chef Infrastruktur Håkan Söderblom 
VA-chef Sara Dahlgren 



Bilaga 1 
Tillhör SBN:s beslut 

- :. ~.?~ 

Stadsbyggnadsnämnden RESERVATION 

M J_,,<)..-o'J - 2 2, 

Ärende t enomförandebeslut: Påslag på Käppalatunneln vid 
Ellagårdsvägen 

Vi yrkar avslag på detta genomförandebeslut 

Enligt tjänsteutlåtandet är ett viktigt skäl för detta genomförandebeslut att möjliggöra för kapacitet 

för byggnationen vid kvarteret Strömmingen. Då vi anser att detta kvarter inte bör byggas så avslår vi 

även detta beslut. Vt motsätter oss inte ett påslag i de delar som kan behövas för att klara spillvattnet 

ifrån befintlig bebyggelse i Ella Park och omgivande stadsdelar. 

För sverigedemokraterna 




