
 

 PROTOKOLL 

 2022-04-26 
 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 
 

 

Tid och plats för 

sammanträdet 

Tisdagen den 26 april 2022 klockan 18.00 – 19.00 

Täby kommunhus, rum 0371b 

BeslutandeJan Johan Algernon (M), ordförande 

Mats Nordström (L) 1:e vice ordförande 

Janne Boman (S), 2:e vice ordförande  

Mikael Jensen (M) 

Jessica Jewrém (M) 

Gunnar Göranson (M) 

Andreas Gillberg Gustavsson (M) 

Carin Wiklund Jörgensen (L) 

Jan-Åke Willumsen(L) ersätter Caroline Magnusson (L) 

Daniel Wemmergård (C) 

Christer Swaretz (KD) 

Michael Lundahl (S) 

Steven Jörsäter (SD) 

Ej tjänstgörande 

ersättare 

Stefan Oesman (M), Karin Rönnberg (M), Gerhard Makowsky (M), Leif 

Odselius (L), Frank Teneberg (L), Pietro Marchesi (C), Thomas Dansk (C), 

Robin Säker (KD), Raj Joshi (S), Maria Hansson (S), Thore Wiberg (SD) 

Insynsplats Amanda Pethrus (MP) 

Övriga deltagare Samhällsutvecklingschef Jenny Gibson, biträdande samhällsutvecklingschef 

Sara Golkar, Tf. avdelningschef Ulf Crichton, avdelningschef Tyra Wikström, 

utredare Gustaf Kangeryd, nämndsamordnare Annelie Larsson. 

Paragrafer §§ 32- 43 

Justering Måndag den 2 maj 2022  

Sekreterare Annelie Larsson 

Ordförande Johan Algernon (M) 

Justerande Steven Jörsäter (SD) 
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BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom detta anslag 

Organ Stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 2022-04-26 Överklagandetiden går ut 2022-05-25 

Anslaget sätts upp 2022-05-03 Anslaget tas ned 2022-05-26 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset, Arkiv plan 4 

Underskrift Annelie Larsson 
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§ 32 Val av protokolljusterare och godkännande av dagordning 

Stadsbyggnadsnämnden utser Steven Jörsäter (SD) att tillsammans med ordföranden 

justera dagens protokoll måndag den 2 maj 2022. 

 

En punkt läggs till på dagordningen, ”Uppdrag att analysera korsningen 

Täbyvägen/Enhagsvägen” som blir punkt 11. 

”Samhällsutvecklingschefen informerar” blir istället punkt 12 i dagordningen. 

 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämnden godkänner justerare och dagordning enligt ovan.
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Dnr SBN 2022/16-29 

§ 33 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning och protokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

 Förteckning enligt delegationsbeslut daterad 2022-04-13 

 Förteckning enligt delegationsbeslut bygglov m.m. daterad 2022-03-02 

 Protokoll lov-och tillsynsutskottet (LTU) 2022-03-13 §§ 19-30 

 Protokoll lov-och tillsynsutskottet (LTU) 2022-04-05 §§ 31-38 

 Protokoll miljö-,drift- och trafiksäkerhetsutskottet (MDT) 2022-03-30 §§ 12-31 

 Protokoll namn- och skönhetsrådet (NSR) 2022-03-31 §§ 1-11 
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Dnr SBN 2022/16-29 

§ 34 Anmälan av skrivelser m.m. 

Inkomna skrivelser enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

 Förteckning över inkomna skrivelser bygglov m.m. daterad 2022-02-27 
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§ 35 Information från samhällsutvecklingskontoret 

 Statusrapporter 

 Information om sopsug i Täby park
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Dnr SBN 2021/308-04 

§ 36 Budgetuppföljning per mars 2022 med årsprognos för 
stadsbyggnadsnämnden 

För år 2022 prognostiserar nämndens verksamheter 3,5 mnkr sämre än budget. 

Nämndens driftbudget är uppdelad på skattefinansierad del och taxefinansierad del. Till 

de skattefinansierade verksamheterna (som till viss del är finansierade med avgifter) hör 

fysisk planering, gator och vägar, parker och miljö. De skattefinansierade verksamheterna 

prognostiserar en negativ avvikelse med  

2,5 mnkr. Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten och avlopp och 

småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar en negativ avvikelse 

med 1,0 mnkr. 

Årets investeringar prognostiseras till 424,1 mnkr vilket är enligt budget. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 4 april 2022.  

Stadsbyggnadsnämndens beslut  

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Budgetuppföljning per mars 2022 med 

årsprognos för stadsbyggnadsnämnden daterad den 4 april 2022 och överlämna den till 

kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per mars 2022.

Expedieras: 

Controller, Johan Berglund  
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Dnr SBN 2022/35-02 

§ 37 Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens 
digitaliseringsarbete 

KPMG har av Täby kommuns revisorer fått i uppdrag att granska kommunens arbete med 

verksamhetsutveckling genom digitalisering. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 

2021. 

Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och nämnderna i 

huvudsak har säkerställt att verksamhetsutveckling genom digitalisering leder till 

önskade effektvinster. 

Revisorerna bedömer att kommunen bör arbeta vidare med att säkerställa att arbetet när 

det är möjligt sker samordnat över förvaltningsgränser samt att projekt följs upp på ett 

systematiskt sätt. 

Revisionen önskar att kommunstyrelsen och nämnderna ger ett yttrande över 

granskningens slutsatser senast den 30 maj 2022. Stadsbyggnadsnämnden har tagit fram 

Yttrande avseende revisorernas granskning av kommunens digitaliseringsarbete, 

daterat den 14 mars 2022.  

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 15 mars 2022.  

Stadsbyggnadsnämndens beslut  

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att översända Yttrande avseende revisorernas 

granskning av kommunens digitaliseringsarbete, daterat den 14 mars 2022, till 

kommunrevisionen som sitt svar på granskningen av kommunens digitaliseringsarbete.

Expedieras: 

Kommunrevisionen 

Kommunstyrelsens diarium 
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Dnr SBN 2022/102-20 

§ 38 Ramavtal om utveckling av fastigheterna Löttinge 9:12 och 9:21, 
Löttingelundsvägen 92, i Löttingelund 

Kommunstyrelsens utskott för stadsbyggnad och miljö beslutade den 2 mars 2015, § 12, 

att meddela positivt planbesked för fastigheterna Löttinge 9:12 och 9:21 som ägs av 

bolaget Stadia Fastighetsförädling KB. Bolaget önskar att ändra markanvändningen på 

fastigheterna till i huvudsak bostäder genom en ny detaljplan. För att reglera kommande 

detaljplanearbete samt genomförande av detaljplanen beslutade kommunfullmäktige den 

23 april 2019, § 37, att godkänna ett ramavtal mellan kommunen och bolaget. Det 

ingångna ramavtalet har som en konsekvens av att detaljplanearbetet dragit ut på tiden 

upphört att gälla. För att kunna färdigställa detaljplanen och fullfölja pågående 

förhandlingar behöver nytt ramavtal tecknas. Ett förslag till förnyat ramavtal mellan 

kommunen och bolaget har därför upprättats, nedan kallat Ramavtal 2. Föreslaget 

Ramavtal 2 anger att ramavtalet är giltigt till och med den 16 maj 2024 men är i huvudsak 

oförändrat jämfört med tidigare ingånget ramavtal. Jämfört med tidigare avtal förtydligar 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2022. föreslaget Ramavtal 2 

gällande förutsättningar med anledning av att området ansluter till allmän plats med 

enskilt huvudmannaskap och att området ligger utanför kommunens verksamhetsområde 

för vatten och avlopp.  

Ramavtal 2 kommer att ersättas av ett exploateringsavtal i samband med att 

kommunfullmäktige fattar beslut om godkännande av detaljplanen. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2022. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut  

Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Ramavtal 2 med tillhörande bilagor 

för fastigheterna Löttinge 9:12 och 9:21 mellan Täby kommun och Stadia 

Fastighetsförädling KB (org nr 916616-7339). 

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge plan- och exploateringschefen i uppdrag att 

underteckna Ramavtal 2 med tillhörande bilagor mellan Täby kommun och Stadia 

Fastighetsförädling KB (org nr 916616-7339). 

 

Expedieras: 

Projektledare Emelie Torp för vidare expediering till bolaget  

Kommunstyrelsen  
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Dnr SBN 2021/327-34 

§ 39 Namnförslag på grannskapspark i Täby park - Enhörningsparken 

Grannskapspark 1 i Täby park förslås få namnet Enhörningsparken. 

Ärendet har behandlats av namn- och skönhetsrådet den 31 mars 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 1 april 2022. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut  

Stadsbyggnadsnämnden godkänner namnförslaget Enhörningsparken och överlämnar 

det till kommunstyrelsens ordförande för beslut enligt kommunens delegationsordning. 

 

Expedieras: 

Planarkitekt Sofia Thuresson Rudenschöld 

Mätningsingenjör Anna-Clara Carlson 

Geodataenheten - kartomaten@taby.se 

GIS-samordnare Jonas Nelson  

mailto:kartomaten@taby.se
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Dnr SBN 2022/37-34 

§ 40 Namnförslag på befintlig lekplats i Byle - Linbaneleken 

Stora Torgets lekplats i Byle namnges till Linbaneleken. 

Ärendet har behandlats av namn- och skönhetsrådet 31 mars 2022. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2022.  

Stadsbyggnadsnämndens beslut  

Stadsbyggnadsnämnden godkänner namnförslaget Linbaneleken och överlämnar det 

till kommunstyrelsens ordförande för beslut enligt kommunens delegationsordning.

 

Expedieras: 

Tf. planchef och stadsträdgårdsmästare Marlene Sjönneby 

Mätningsingenjör Anna-Clara Carlson 

Geodataenheten - kartomaten@taby.se 

GIS-samordnare Jonas Nelson  
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Dnr SBN 2022/45-29 

§ 41 Årsrapport från dataskyddsombudet – Dataskyddsarbetet 2021 för 
Stadsbyggnadsnämnden 

Personuppgiftsansvariga är respektive nämnd och bolag i Täby kommun. Kommunens 

dataskyddsombud har sammanställt en gemensam årsrapport för samtliga nämnder och 

bolag, med syfte att ge en redogörelse för huvuddragen av det dataskyddsarbete som har 

bedrivits under det gångna verksamhetsåret (2021). 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2022.  

Stadsbyggnadsnämndens beslut  

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Årsrapport från dataskyddsombudet – 

Dataskyddsarbetet 2021 för Stadsbyggnadsnämnden daterad den 22 februari 2022.

Expedieras: 

Dataskyddsombud, Anna Brantberger för vidare expediering internt. 
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§ 42 Uppdrag att analysera korsningen Täbyvägen/Enhagsvägen 

Samhällsutvecklingskontoret arbetar just nu i åtgärdsprogrammet för Täbyvägen med att 

se över de fyra viktiga korsningarna längs Täbyvägen för att öka framkomligheten längs 

stråket. De fyra korsningarna är Täbyvägen-Hagbyvägen/Brinkvägen, Täbyvägen-

Fjätursvägen/Milstensvägen, Täbyvägen-Rostockvägen samt Täbyvägen- Enhagsvägen. 

För den sistnämnda ges nu ett kompletterande uppdrag att analysera hur korsningen kan 

utformas för att förbättra trafikflödet mot Enhagsvägen samt eventuella följdåtgärder för 

ökad framkomlighet längs Enhagsvägen och Centralvägen ut mot E18.  

Stadsbyggnadsnämndens beslut  

Stadsbyggnadsnämnden ger samhällsutvecklingschefen i uppdrag att analysera hur 

korsningen Täbyvägen/Enhagsvägen kan utformas för att förbättra trafikflödet mot 

Enhagsvägen samt eventuella följdåtgärder för ökad framkomlighet längs Enhagsvägen 

och Centralvägen ut mot E18.
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§ 43 Samhällsutvecklingschefen informerar 

Just nu är det högsäsong för bygglovenheten vilket innebär en högre arbetsbelastning 

men vi bibehåller en hög beslutstakt i kommunen.  

Vi arbetar fortsatt med att utveckla vår tillgänglighet och service gällande bygglov. På 

torsdag den 28 april kommer det att hållas ett öppet hus för medborgare och företagare 

där man kan komma och ställa frågor om bygglovsprocessen. Ytterligare två tillfällen för 

öppet hus planeras under hösten. 

Kommunen håller också på att se över hur våra gator har påverkats efter vintern och hur 

snöröjningen har fungerat den här säsongen.  

Kommunen jobbar också vidare med översynen av hur vår felanmälanprocess ska blir 

mer tillgänglig och effektiv gentemot medborgarna. 

 


