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PROTOKOLLTÄBYO 2022-10-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

§ 91 Val av protokolljusterare och godkännande av dagordning 

Stadsbyggnadsnämnden utser Janne Boman (S) att tillsammans med ordförandenjustera 
dagens protokoll måndag den 24 oktober 2022. 

En övrig fråga tillkommer dagordningen, punkt 19- Nytt datum för 
stadsbyggnadsnämnden i december 2022. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämnden godkänner justerare och dagordning enligt ovan. 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2022/16-29 

§ 92 Anmälan av delegationsbeslut 

Delegationsbeslut enligt förteckning och protokoll anmäls och läggs till handlingarna. 

• Förteckning enligt delegationsbeslut daterad 2022-10-10 

• Förteckning enligt delegationsbeslut bygglov m.m. daterad 2022-09-19 

• Protokoll namn- och skönhetsrådet (NSR) 2022-09-29 §§ 37-42 

• Protokoll lov-och tillsynsutskottet (LTU) 2022-10-04 §§ 82-92 

• Miljö-, drift- och trafiksäkerhetsutskottet (MDT) 2022-09-28 §§ 72-83 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2022/16-29 

§ 93 Anmälan av skrivelser m.m. 

Inkomna skrivelser enligt förteckning nedan anmäls och läggs till handlingarna. 

• Förteckning över inkomna skrivelser bygglov m.m. daterad 2022-09-18 
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PROTOKOLLTÄBVU 2022-10-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2021/308-04 

§ 94 Budgetuppföljning per september 2022 med årsprognos för 
stadsbyggnadsnäm nden 

För år 2022 prognostiserar nämndens verksamheter 0,7 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 enligt budget. I prognosen ingår en positiv avvikelse på kapitalkostnader 
med 1,8 mnkr. 

Till de taxefinansierade verksamheterna hör avfall, vatten och avlopp och 
småbåtshamnar. De taxefinansierade verksamheterna prognostiserar en negativ avvikelse 
med 0,7 mnkr. 

Årets investeringar prognostiseras till 389 mnkr vilket är 45 mnkr lägre än årets 
investerings budget. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 6 oktober 2022. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna Budgetuppföljning per september 2022 

med årsprognos för stadsbyggnadsnämnden daterad den 6 oktober 2022 och överlämna 
den till kommunstyrelsen som en del av kommunens samlade budgetuppföljning per 
september 2022. 

Expedieras: 

Kommunstyrelsen 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2022/252-36 

§ 95 VA-taxa för Täby kommun 

VA-verksamhetens intäkter ska täcka kostnaderna och består av bruknings-avgifter och 
periodiserade anläggningsavgifter. 

Resultatfonden (tidigare års ackumulerade resultat) prognostiseras att, inklusive 2022 års 
prognostiserade resultat på minus 6,3 mnkr, uppgå till 4,2 mnkr. I budgeten för år 2023 

har det budgeterats för ett negativt resultat med 8,o mnkr vilket skulle göra att 
resultatfonden vid slutet av 2023 uppgår till minus 3,8 mnkr. 

I förslaget till VA-taxa, som ska gälla från 1 januari 2023, föreslås en höjning av 
brukningsavgifterna med 13% jämfört med 2022 års taxa. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 12 september 2022. 

Yrkanden 

Ordförande föreslår stadsbyggnadsnämnden att besluta enligt förslag från 
samhällsutvecklingskontoret. 

Steven Jörsäter (SD) yrkar i första hand på återremiss, i andra hand avslag på förslaget. 

Ordförande frågar stadsbyggnadsnämnden om ärendet ska återremitteras eller om 
ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter förslaget från samhällsutvecklingskontoret och Steven 
Jörsäters (SD) avslagsyrkande under proposition och finner att stadsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt förslag från samhällsutvecklingskontoret. 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämndenforeslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa VA-taxa daterad den 12 september 
2022. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställd VA-taxa ska gälla från den 1 januari 
2023. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställd VA-taxa ska ersätta tidigare taxa 
beslutad av kommunfullmäktige den 22 november 2021, § 191. 

Reservation 

Steven Jörsäter (SD) reserverar sig mot beslutet (se bilaga 1). 

Expedieras: 

Kommunstyrelsen, VA-chef Sara Dahlgren 



(/ 

BIiaga 1 
Tillhör SBN:a beslut 

s qs 

Stadsbyggnadsnämnden RESERVATION 
2022-10-18 

Punkt 5 VA Taxa för Täby kommun 

sverigedemokraterna reserverar sig mot förslaget till kraftigt höjd VA Taxa. 

Det bekymmersamma ekonomiska läget med bland annat en hög inflation och mycket höga 
energipriser som belastar medborgarna hårt gör att vi anser det olämpligt att höja VA taxan. 
Vi hade i första hand velat se en återremiss men då denna röstades ner så yrkar vi avslag. 

Vi reserverar oss alltså mot förslaget till VA Taxa. 

För Sverigedemokraterna 

, . /1 ,'\ / 
,;h.. ' ) ,\::i\. 

___ .(/ (..-z..-.._, ,,,A°', ~ -l I /,"/C.:...___..-t:_.-
Steven Jörsr,, / 
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2022/249-46 

§ 96 Avfallstaxa för Täby kommun 

Avfallshanteringen är avgiftsfinansierad och avgifterna i taxan ska täcka ersättningen till 
entreprenörer, behandling och insamling av olika avfallstyper, drift av sopsugsanläggning 
samt övriga kostnader för verksamheten såsom personal, information och utveckling. 

Avfallsverksamhetens resultatfond (tidigare års ackumulerade resultat) prognostiseras 
att, inklusive 2022 års prognostiserade resultat på 3,0 mnkr, uppgå till 1,2 mnkr. I budget 
för år 2023 planeras för ett överskott om 1,5 mnkr. vilket skulle göra att resultatfonden 
vid slutet av 2023 prognostiseras att uppgå till 2,7 mnkr. 

I förslaget till Avfallstaxa som ska gälla från den 1 januari 2023, föreslås en höjning av 
grundavgiften med två procent på grund av ökade utgifter för tjänster som täcks av 
grundavgiften, ökade kapitalkostnader för investeringar och ökade 
verksamhetskostnader. 

Oförändrade rörliga avgifter föreslås. 

Justering av vissa tilläggsavgifter föreslås för att uppnå kostnadstäckning, samt 
förändring av tjänsteutbudet i och med nytt avtal med en ny insamlingsentreprenör. 

Enligt förslag på ändring i avfallsförordningen införs obligatorisk matavfallsinsamling år 
2024. Vid införande av obligatorisk matavfallsinsamling behövs en större översyn av Täby 
kommuns taxestruktur genomföras då kommunens avfallstaxa miljöstyr mot utsortering 
av matavfall. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 12 september 2022. 

Yrkanden 

Ordförande föreslår stadsbyggnadsnämnden att besluta enligt förslag från 
samhällsutvecklingskontoret. 

Steven Jörsäter (SD) yrkar återremiss i första hand, i andra hand avslag på förslaget. 

Ordförande frågar stadsbyggnadsnämnden om ärendet ska återremitteras eller om 
ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter förslaget från samhällsutvecklingskontoret och Steven 
Jörsäters (SD) avslagsyrkande under proposition och finner att stadsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt förslag från samhällsutvecklingskontoret. 

Forts§ 96 
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PROTOKOLLTÄBVC, 2022-10-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Forts §96 

Stadsbyggnadsnämndens beslut 

Stadsbyggnadsnämndenföreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Avfallstaxa daterad den 23 september 
2022. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att fastställd Avfallstaxa ska gälla från den 1 januari 
2023. 

3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställd Avfallstaxa ska ersätta tidigare taxa 
beslutad av kommunfullmäktige den 22 november 2021, § 190. 

Reservation 

Steven Jörsäter (SD) reserverar sig mot beslutet (se bilaga 2) 

Expedieras: 

Kommunstyrelsen 

Kari Wigart, Avfallsenheten 



BIiaga 2 
TIiihör SBN:s beslut 

§ q6 

Stadsbyggnadsnämnden RESERVATION 
2022-10-18 

Punkt 6 Avfallstaxa för Täby kommun 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot förslaget till Avfallstaxa. 

Det bekymmersamma ekonomiska läget med bland annat en hög inflation och mycket höga 
energipriser som belastar medborgarna hårt gör att vi anser det olämpligt att höja 
Avfallstaxan. Dessutom anser vi det orimligt att taxan för säckhämtning sätts så att den 
subventionerar andra former. Det slår bland annat hårt mot pensionärer som har svårt att gå 
ut med kärlen och att sopsortera. Vi hade i första hand velat se en återremiss men då denna 
röstades ner så yrkar vi avslag. 

Vi reserverar oss alltså mot förslaget till Avfallstaxa. 

För sverigedemokraterna 

~---===:---
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PROTOKOLLTÄBVO 2022-10-18 

STADSBYGGNADSNÄMNDEN 

Dnr SBN 2022/167-29 

§ 97 Taxa för bygglov, planering, kart- och mättjänster 

En revidering av taxan för bygglov, planering, kart- och mättjänster görs för att 
säkerställa att kommunen har täckning för de kostnader som verksamheterna har i syfte 
att bibehålla en god och snabb service till invånare och företag. 

Justeringar föreslås av avgifter i olika omfattning inom taxan. Exempelvis höjs tio avgifter 
för olika småhusärenden inom bygglovverksamheten, såsom tillbyggnader, 
fasadändringar, plank och murar. Övriga avgifter är oförändrande. För planverksamheten 
höjs planavgifter med 10 procent och inom kart- och mät höjs timavgiften för mätlag från 
1 500 kronor till 1 800 kronor per timme. Detaljerat förslag på reviderad taxa presenteras 
i bilaga. 

Taxan för verksamheter enligt plan- och bygglagen och mät- och karttjänster antogs 
senast av kommunfullmäktige den 23 november 2020, § 236. Den nya taxan föreslås 
träda i kraft den 1 januari 2023. 

I ärendet föreligger tjänsteutlåtande daterat den 13 september 2022. 

Yrkanden 

Ordförande föreslår stadsbyggnadsnämnden att besluta enligt förslag från 
samhällsutvecklingskontoret. 

Steven Jörsäter (SD) yrkar återremiss i första hand, i andra hand avslag på förslaget. 

Ordförande frågar stadsbyggnadsnämnden om ärendet ska återremitteras eller om 
ärendet ska avgöras idag och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordföranden ställer därefter förslaget från samhällsutvecklingskontoret och Steven 
Jörsäters (SD) avslagsyrkande under proposition och finner att stadsbyggnadsnämnden 
beslutar enligt förslag från samhällsutvecklingskontoret. 

Forts§ 97 
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