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Dnr2016/KSM0635.051

Beslut om komplettering av reviderad plan- och
bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxan 2017
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1. Reviderad mil- och karttaxa inom plan- och bygglovstaxan
fastställs.
2. Taxan gäller frän och med 1 augusti 2016.

Beskrivning av ärendet
Den 18 april 2016 beslutade miljö- och samhällshyggnadsutskottet att
godkänna en revidering av plan- och hvgglovstaxan inför nästkommande
år. Beslutet gällde taxeringändringar för beställning av fullständiga
nybyggnadskartor. På grund av fasighetsägares ökade intresse för
Attefallshus föreslås nu att ytterligare revideringar för beställning av enkel
nybyggnadskarta kompletterar plan- och bygglovstaxan samt att den börjar
gälla från och med den 1 augusti 2016. Detta bedöms motverka att
enheten går med ekonomisk förlust vid beställning grovutstakning.
Mil- och kartenlietens förslag till ändring är att endast behålla
prisreduktionen för grovutstakning för huvudbyggnad samt att tillämpa
tidersättning för utstakning av tillbyggnad, plank eller mur.
Mil- och kartenheten föreslår att tabellen för lägeskontroll av
komplementbyggnader tas bort. Dessa uppdrag ingår då istället i tabellen
för nybyggnad. Lägeskontroll för tillbyggnad prissätts olika utifrån
förutsättningen att byggnaden redan är inmätt eller inte. Tidersättning
tillämpas för lägeskontroll av tillbyggnader med area av 200-1000 kvm.

Ordförandeförslag
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag med hänvisning till socialdemokraternas
egna kommunpian för 2017.

Beslutsgång
Ordförande Fredriks Sawestähi (M) ställer Anita Mattssons (5)
avslagsyrkande mot bifall och finner att miljö- och
sarnhällsbvggnadsulskottet har valt att bifalla ärendet.

Bilagor
Tjiinsteskrivelse mät- och karitaxan.pdf
Tjänsteskrivelse plan- och bygglov, mäÉ-och karttaxa 2017.pdf
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TJÄNSTESKRIVELSE

Tyresö kommun
Stadsbyggnadsfönidtningen

2016-05-01
1(3)

1 Telena Swahn
Mät- och kartchef
D iade nummer
2OI6KSMI 120

Kommunhillmäktige

Förändringar mät- och karttaxan

Miljö- och samhälisbyggnadsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner ändringarna i plan- och bvgglovtaxan inklusive
mät- och karttaxan. Beslutspunkt n-ä gäller även ändringen som beskrevs i
tidigare tjänsteskrivelse (diarienummer 2016KSM0635).
1. Reviderad mät- och karttaxa inom plan- och bvgglovtaxan fastställs.
2. ‘fasan gäller frän och med 1 augusti 2016.

StadsbvtzLmadsförvalrninen

If.
Sara Kopparberg
Stadsbvggnadschef

helena Swahn
Mät- och kartchef

Sammanfattning
Tabell 23 Avgift för nvbvggnadskarta revideras enligt tidigare tjänsteskrivelse
daterad 2016-03-29 (diarienummer 2016KS?.10635).
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Tabell 24 Utstakning revideras.
Tabell 23 Lägeskontrofl revideras

Beskrivning av ärendet
Ändringarna för tabell 23,24 och 25 visas i Bdaga_ändringar_mät-och
karttaxa_tabell 23_24_23_från_1 60301 .pdf.
Tabell 24 Utstakning
Frän 2014 har mat- och kartenheten mottagit fler beställningar gällande
utstakning. En bidragande orsak kan vara att möjligheten att bygga Attefallshus
kom under år 2014.
Antalärendenperår
Utstakning

2012

2013

2014

2015

15

13

20

36

Tabell 24 i mät- och karttaxan gäller avgift för utstakning och i tnbeHen
presenteras pdsberakniog för finutstakning for olika objekt. Priset for
grovutstakning är reducerar med 50 %. Denna redukdon gjordes for att många
fastighetsägare anlitar kommunen for både grov- orh finutstakning av samma
ob;ekt, vilket ger en viss effektivisering. Vad galler komplementbyggnader, dli
exempel Attefallhus, så nöjer sig dock fastighetsägare ofta med att endast
beställa grovutstakoing. Det gör att mät- och kartenheten går med förlust på
dessa mätuppdrag.
Ett generellt utstakningsuppdrag tar uppskattningsvis fyra timmar att utfora. Da
innefattas förberedelser, mätning och fakturertng. Om kostnaden beräknas
utifrån rådande timtaxa mcd tillägg for ttansport (100 kr) och
mätningsinstrument (350 kr) blir priset enligt nedan.
4h

*

850 kr/h + 350 kr + 100 kr

=

3850 kr

Kostnaden för finutstakning av en komplementbyggnad med bvggnadsarean 13199 kvm är idag 3101 kr.
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Milt- och kartenhetens Förslag till ändring är att endast behålla
prisredukdonen För groivtstakning För hin vdbj ggnad samt att tillämpa
tidersättning För utstakning av tilibyggnad, plank eller in ur.
Tabell 25 Lägeskontroll
Tabell 25 avser mätning av lägeskontroll. Arbetsinsatsen för att göra en
lägeskontroll av en huvudbyggnad eller en komplementbvggnad skiljer sig inte
så mycket. Priset för lägeskontroll av en komplementbyggnad täcker idag inte
kostnaden för arbetet.
En lägeskontroll tar uppskattningsvis ftra timmar att utföra. Då innefattas
förberedelser, mätning, redovisning och fakturering. Om kostnaden beraknas
utifrån rådande ömtaxa med diagg för transport (100 kr) och
mämingsinstrument (350 kr) blir priset enligt nedan.
4h

*

850 kr/h

+

350 kr

+

100 kr

=

3850 kr

Kostnaden för en lägeskontroll av en nybyggnad (1-199 kvm) respektive
kompIementbggnad (1-199 kvm) är idag 3323 kr respektive 1772 kr. Moms
tillkommer med 25 ‘Vu.
Arbetsinsatsen för en lägeskontroll av en tiflbyggnad styrs även av om
byggnaden är inmätt tidigare eller inte. Om byggnaden inte är inmätt så behöver
det göras i samband med inmätningen (lägeskontrollen) av tillbyggnaden.
Darför behöver det finnas två priskategorier for detta. En tabell läggs till i taxan
med priser för lägeskontroller av dllbyggnader där byggnaden inte är inmätt.
Hela byggnaden mäts dä in.
Slät- och kartenheten föreslår att tab ellen för lågeskontroll av
komplementbyggnader tas bort. Dessa uppdrag ingår då istället i
tab ellen För nyluggnad. Lågeskontroll FÖr dulnggnadprissätts olika
utifrån Förutsättningen att byggnaden redan är inmätt eller inte.
Tidersättning tillämpas För lägeskon troll al’ tillbyggnader med arca av
200-2000 kvm.
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Tabell 23 Avgift för nybyggnadskarta
(N Jorns fritt)
Nybyggnadskana krävs om byggnadsnämnden anser det nödvändigt. Nämnden anger
riktlinjer rör när nybvggnadskana ska upprättas.
Atgärdsfaktor (kanavgift

=

Avgift = mPBB x NKF

N

NKF x N) vid upprättande av nvbygunadskarta mm.

Nvbvggnadskarta

NKF, fullständig
nybyggnadska da

NKF, enkel
nybyggnadska tia

Kartan innehåller
fastighetsuränser, höjder, befintliga
byggnader, planinformation och
anslutningspunkter
Enbostadshus/enstaka byggnad
Oavsett tomtyta

-140185

1 lO

Övriga byggnader; sammanbyggda
enbostadshus, flerfamiljshus samt
alla övriga byggnader och anlägg
ningar. Tomtyta mindre eller lika
med 1 999 m2.

440185

1 lO

2 000-4 999 m2 tomtyta.

250

150

5 000-9 999 m2 tomMa.

350

200

lO 000-IS 000 m2tomtyta.

450

250

Tomtyta större än IS 000 m’
Nybyggnadskana eller särskilda
kompletteringar utanrör
baskaneområdet

Skälighetsbedömning
!nedlagd tid
Tidersättning

Tidersättning
•

Utdrag ur kandatabas

20

Fältgranskning av
nvbvggnadskana’utdrag ur kandatabas

lO

lO

Fältkomplcttering av
nybyggnadskana’utdrag ur kandatabas

40

40

Förhandskopia alt, preliminär
nybyggnadskarta

Tidersättning

Tidersättning

Alla övriga åtgärder

Tidersänning

Tidersättning

Arbetsfix

25

25

35

L

Tabell 24 Avgift
(.\ lomsfritt)

rör utstakning

Avgiften rör utslakning skall beräknas för hela ärendet om det ingår samma beslut om lov,
även om det består av flera fristående byggnader och dessa stakas ut vid samma tillfalle. När
utstakning av grupphusområde görs vid flera tillfällen, korrigeras avgiften 115r extrakostnader i
efterhand i samband med slutavräkning. Om ett ärende innehåller flera olika hustyper räknas
sammanlagda byggnadsarean (BYA+ OPA) för varje hustyp fdr sig.
1 avgiften för utstakning ingår ej markering av en arbetsfix. Arbetsfix redovisas i läge och
höjd på nybyggnadskarta.
Utstakning kan utföras av bygnadsnämndens personal eller annan som byggherren föreslår.
För varje ärende, där byggherren föreslagit annan än bvggnadsnämndens personal, fordras
godkännande av byggnadsnämnden.
Utstakningsavgift = mPBB x L’F x N
Beskrivning

tT

huvudbyggnad —utstakning, nybyggnad (1 hörn).
(byggnadsarea)
l-I99m2

155

200-199 m1

185

500-999

215

in2

1000-1 999 in2

265

2000-2999m2

315

Större än 3000 m2

365

Tillägg per punkt utöver 4 hörn

0

Objekt större än 3 000 ni2. Avgiften ska beräknas för hela
ärendet under förutsättning att det ingår i samma beslut.

Anbudsförfarande

U4stalaiiig, detuljpunktcr, mätningilinjer

Pkkfsöttninu s. tebell-2

Arbetsfix

—

25

l tahellcn ovan angescma mr rovutstakning eller finutslaknine. Vid sanitidig bestihlnine av cmv
och flnutstaknine itduceras nriset ffir emvutstaknin med 50 .

36

r Kommentar

[H51]: Finns undtr öui

Komplementbyggnad Nybyggnad garage/uthus
till en- och tvibostadslius (3 hörn). (byggnadsarea)
—

15-199m2

70

Tillägg per punkt utöver 4 hörn
Tillbyggnad

—

5

nybyggnad
(byggnadsa ren)

Utstakningsfaktor UF

1 -199 m2
200

—

Formaterat: Svenska (Sverige)

Utstakningsfaktor UF

SOTidersättnine

1 000 m2

-1-OOlldersättnin2

Tillägg pr punkt ute-köm

5

Övrig utstakning

Utstakningsfaktor UF

Plank eller niur

SOTidersättning

Transformatorstation

70

Detaljpunkter och mätningslinjer

Tidersättning (minst 1 h)

Priserna i tahellen ovan cäller fZir umwin eller fmutstaknina.
Lformaterat: Tyska (Tyskland)
-

1

med 50

•

‘.1:A

,.

1
37

Tabell 25 Lägeskontroll
0%

(Moms 25
Avuift

=

Lillkommer)

rnPBB s NIF x N

Om etlrend tt-4nnd till er-fl era-olika-it us typeerökees samma n4etda byi,gt adsareaa4BtA
OPA) lDr varjehustyp rör sig.

Nybyggnad (4 hörn)
(byggnadsa ren)

fljciijngsfak(or (ME)

l-199rn2

75

200-499 m

90

500-999m2

110

1 000-1 999m2

130

2000-2 990

150

3000-5 000 in2

170

Tillägg per punkt utöver 4 hörn

Nybyg;nad av komplemenlhygguadei’
(gtwag&uthus)-tilI-en—oelii$bostailslws
(4-h4r-ufhygnadsaieii)

w3

2

•t!!&!___C_I__ /a•r
t—---

40

-

4

Formaterad tabell

Tillbvggnader (4 hörn) dflr
In e2naclen jfr inmätt
(Iillhvtjvindcns area
l-,-;;n;tJs.--rc-t)
.

1-199

in2

200-1 000 m2
Tillägg per punkt utöver 4 hörn

--

-

Matninasfaklor (ME)

40
801 idersttninu
42

38

lilIIn!nznader (4 hörn) dlii’
l)viz!znadcn inte ör inrnätt**
(tiflhlt2n:lcJens area)
1-199 m2
200-1 000 m2
TiIlli per punkt utöver 4 hörn

Övrigt
Mur. mast. pool. plank. brygga med mera

frmaterad tabell

Mlitninusfliktnr flIF)
(Kommentar [HS2J: N laldll

75
Ticjersättnin2
2

Mätningsfaktor (MF)
tidersättning

För ärende större än 5000 m2 vid nbygunad och större än 1 000 m2 vid tillbyL’gnad
gäller anbudsrdrfarande.
*Bvc,nnid inmätt av kommunen eller av kommunen codkänd konsult med erundläceande
mätnineteknisk Pdrdihet.
**Bygonaden behöver mätas in i sin helhet.

J
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Dnr 2016/KSM0635.051

Beslut om ändrad plan- och bygglovtaxa
inklusive mät- och karttaxan 2017
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
1.

Reviderad mät- och karttaxa inom plan- och bvgglovtaxan fastställs.

2. Taxan gäller från och med den 1 januari 2017.

Reservation
Kristjan Vaigur (5) lämnar en blank reservation till förmån för sitt
avslagsyrka n de.

Beskrivning av ärendet
Under den årliga översynen av taxan så anser mät- och kartenheten att det
finns fog för att justera upp priset för fullständig nvbvggnadskarta. En
uppskattning för hur mycket tid som läggs ner av personalen för att ta fram
en nybyggnadskarta tillsammans med faktum att vi även fått ökade kostnader
för bilar och instrument de senaste åren talar för att en prisökning är befogad.
1 snitt lägger personalen uppskattningsvis ner &ra timmar för två personer i
fair och två timmar inne för kartprodukdon. Summan är ca do mantimmar. 1
arbetet ingår även registrering av beställning, fakturaunderlag och samverkan
med VA-enheten rörande VA-anslutning i kartan. Kostnadsberäkningen för
fullständig nybyggnadskarta har inte justerats annat än enligt indexjustering
prisbasbeloppet sedan år 2011.
Måt- och kartenhetens förslag är att ändra beräkningsformeln för ffillständig
nybyggnadskarta för “Enbostadshus/enstaka byggnad oavsett tomtyta” och
för “Övriga byggnader; sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla
övriga byggnader och anläggningar. Tomtvta mindre eller lika med 1999 m2.”
Mät- och kartenhetens förslag är art höja NKF till 185. Det skulle med 2016
års förutsättningar ge ett pris på 7753 kr. Jämfört med årets pris på 6645 kr så
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är det en höjning med 1103 kr.

Ordförandeförslag
Ordforande Fredrik Saveståh1 (M) yrkar bifall dli forcaltningens forslag.

Yrkande
Kdstjan Vaigur (S) yrkar avslag med hänvisning dli socialdemokraternas egna
kommunpian för 2017.

Beslutsgång
Ordförande ställer Kristjan Vaigurs (S) avslagsyrkande mor bifall och finner
att miljö- och samhällsbyggnadsutskottct har valt att bifalla ärendet.

SHagor
Tjänsteskrivelse plan- och bygglov, mät-och karctaxa 2017.pdf
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Datum
Tid
Plats

20 16-04-18
08:30- 10:00
Bo ilmo ra

Beslutande

Se närvaroista

Övriga deltagare

Se närvarohsta

J usteringens plats

Stadsbyggnads förvaltningen 2016-04-25

Paragrafer

56 68
-

Sekreterare
osetg Lonne

-

Ordförande
Fredrik Sawestähl

/
Justerande
Lennart jönsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat.justedngen har 1lkännagivits genom anslag.
Observera att anslagsdden inte är samma sak som överk1agandeden.
Organ
Sammanträdesdawm
Damm då anslaget sätts upp
Damm då anslaget tas ned
Förvadngspbts för protokollet

Underskrift

.h1jö- och samhällsbvggnadsutskottet
2016-04-18
2016-04-25
20 16-05-18
Samhälisbyggnadsfön-altningens arkiv

Zt4’
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Närvarolista
Beslutande
Fredrik SauestäM (t%f)
Mats Lindbiom (L, ej tjänstgörande under 63- § 64
Marie Akesdotter (i\IP)
Anki Svensson (‘O
Anna Steele (L), tjänstgörande under paragraf 63- § 64
LTldca Rils-Pedersen (C)
Leif Kennerberg (1(D), ej tjänstgörande under § 60
Anna Lund (1(D). tjänstgörande under 60
Kristjan Vaigur (5)
Lennartjönsson (5)
Anders Linder (5), tjänstgörande under § 56- § 68
Ersättare

Dick Bengtson (MJ
Peter Odelvall (I\O
Peter Bylund Q\IP)

Övriga
Sara Kopparberg. förva1rnLogschef Stadsbyggnadsförvaltningen
Jenny Linné, avdelningschef, Stadsbyggnadsfömiltningen
Ilelena Swahn, enhetschef Stadsbyggnadsfön-altningen
Carolina Fintling Rue, enhetschef, Sndsbvggnadsförvaltningen
bleléne Hallberg. avdelningschef. Stadsbyggnadsförvaltningen
Christina Bolinder, planarkitekt, Stadsbyggnadsfön-altningen
Emelie Häll. expionteringsingenjör, Sradsbvggnadsfön-alrningen
Emdie 1\Iaiaise, exploateringsingenjör, Scadsbyggnadsfön-alcningen
Göran Bardun, kommunekolog, Stadsbyggnadsförvaltningen
Amalia Tjärnsdg, enhetscheC Stadsbyggnads förvaltningen
Carolin Andersson, planarkitekt, Stadsbvggnadsförvalmingen
Karin Björnelund, koordinaror, Stadsbvggnadsförvaitningen
Gunilla Berg, näringshvschef, Kommunstvrelseförvaltningen
Å sa De I\lander, politisk sekreterare, Liberalerna
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Ajda Asgad, politisk sekreterare, Miljäparriet
Marita Berdfisson, politisk sekreterare. Socialdemokraterna
Suzetre \X’esding, verksamhetsansvarig, avfallsplanering, Tekniska kontoret
Frånvarande

Helen Dwver (C)
Anita I\Iatrsson (5)
Karin Ljung (5)
Marcus Obligado (V)
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TJÄNSTESKRIVELSE

Tyresö kommun
Stadsbyggnadsfönaltningen
Helena Swahn
Mät- och kartchef

2016-03-29
1 (3)

Diarienummer
2016KSM0635

Kommunfuflmakdge

Förändringar av plan- och bygglovtaxan inklusive
mät- och karttaxan 2017

Miljö- och samhälisbyggnadsutskoftets förslag till beslut
Kommunfullmäkdge godkänner ändringarna i plan- och bvgglovtann inklusive
mät- och karrtaxan.

Stadsbvggna& förvaltningen

S ra Kopparberg
Stadsbyggnadschef

Helena Swahn
Mitt- och kartchef

Sammanfattning
Priset regleras upp for produkdon av fullstandig nvbvggmadskarLa for
“Enbostadshus/enstaka byggnad oavsett tomq-ta” och för “Övriga byggnader;
sammanbyggda enbostadshus. flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och
anläggningar. Tomtyta mindre eller lika med 1999 m2.”.
Nvbvggnadskartefaktorn NKF höjs frän 150 till 185 vilket med 2016 års
förutsättningar ger en ökning frän 6645 kr till 8196 kr.

tyresö kom’nm
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Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige antog Plan- och bvgglovtaxan inklusive milt- och kartraxan
2015-05-07 (Diarienummer 201 5/KSM 0228.051).
Mät- och karttaxan
Under den årliga översvnen av taxan sä anser måt- och kartenheten att det finns
fog för att justera upp priset för fullständig nvbvggnadskarta. En uppskattning
för hur mycket tid som läggs ner av personalen för att ta fram en
nvbvggnadskarta tillsammans med faktum att vi även fått ökade kostnader för
bilar och instrument de senaste aten talar för att en prisökning är befogad. 1
snitt lagger personalen uppskattningsvis ner fyra timmar för två personer i fält
och två timmar inne for kartproduktion. Summan at ca do mantimmar. 1 arbetet
ingår även registrering av beställning, fakruraundetlag och samverkan med VAenheten rörande VA-anslutning i kartan, Kostnadsberäkningen for fullständig
nybyggnadskarta har inte justerats annat än enligt indexjustering
(prisbasbclnppet sedan år 2011. Taxan togs då fram av Sveriges kommuner och
landsting (SKL för hela Sverige och någon justering till Tyresös verksamhet har
inte gjorts tidigare gällande priset för nybyggnadskarta.
Prisjamforelse har tagits fram för nio kommuner (Södertörnskommunerna och
Nacka).
Kommun

Fullständig nybyggnadskarta

Tyresö

6645:-

Nacka

9350:-

Haninge

9078:-

Huddinge

7309:-

Botkyrka

7310:-

Salen,

Ca 9400:-

Nykvarn
Södertälje
,

8811:-

1

Nynäshamn

Max
Min
Medel
Median

8811:8010:-

9400:6 645:8303:8811:-

tyresö kom-tim
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Om man beräknar priset för framtagande av fuliständig nybyggnadskarta utifrån
uppskattad tidsåtgång och med timpriserna i befintlig taxa blir det enligt nedan.
Då räknas även tilläggskostnader med för mätningsinstwment (350 kr) och
transport (100kr).
10 h

*

850 kr/h

+

350 kr

±

100 kr

=

8050 kr

Prishistoriken för fullständig nybyggnadskarta (enbostadshus/enstaka byggnad
eller övrig byggnad med tomtstorlek < 2000 m2) i Tyresö kommun har sedan år
2011 varit enligt nedanstående tabell.

1

2011
6420:-

2012

12013

1 6600:-

1 6675:-

j 2014
1 6660:-

2015

2016

6675:-

1 6645:-

Mät- och kartenhetens förslag är att ändra nybvggnadskartefaktorn i
prisberåkningsformeln för fullständig nybyggnadskarta för
“Enbostadshus/enstaka byggnad oavsett tomtyta” och för “Övriga byggnader;
sammanbyggda enbostadshus, flerfamiljshus samt alla övriga byggnader och
anlaggningar. Tomtyta mindre eller lika med 1900 m2.”
Formcln är:
Avgift = mPBB NKF N, där mPBB står för milliptisbasbeloppet och
nvbvggnadskartefaktorn NKF är 150 och normaifaktorn När 1. Är 2016 är
mPBB 44,3.
Mät- och kartenhetens förslag är att höja NKF till 185. Det skulle med 2016 års
förutsättningar ge ett pris på 8196 kr. Jämfört med årets pris på 6645 kr så är
det en höjning mcd 1551 kr.

tyresö komiim

1

tyresö korrrnm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2 (30)

Miljö- och
samhällsbvggnadsutskottet
20 16-05-18

Datum
Tid
Plats

20 16-05-18
03:30—11:30
13 ofim o ra

Beslutande

Se nän-aroksta

Övriga deltagare

Se nänarolista

Justeringens plats
och tid

Sradsbvggnads förvaltningen 2016-05-23

Paragrafer

60

-

86

Sekreterare
SotLönnervall

(/

Ordforande

Justerande

fl2Jä6
\nita f1attsson

@Åk»v

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerac. Justedngen har tillkännagivits genom anslag.
Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.
Organ
Sammantrildesdatum
Datum då anslaget satts upp
Datum då anslaget tas ned
Förvadngsplats för protokollet

Unders krift

Miljö- och samhälisbyggnadsutskottet
20 16-05-18
20 16-05-23
20 16-06-16
Samhällsbvggnadsfärvalcningens arkiv

744
Utdragsbestvrkande

tyresö korrrnui
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)
-

Miljo- och
samhällsbyggnadsutskottet
20 16-05-18

Närvarolista
Beslutande
Fredrik Saweståhl (M)
Mats Lindbiorn (L) tjänstgörande under § 69- § 76
Marie Åkesdotter (MP)
Anki Svensson (Mi tjänstgörande under § 69- § 71
Peter Odelvall (Mi tjänstgörande under § 72- § 85
Anna Steele (L) tjänstgöntnde under § 79- § 85
Ulrica Riis-Pedersen (Ci
Leif Kennerberg (KO)
Anna Lund (KD) tjänstgörande under § 77- § 78
Anita MaHsson (S)
Kristjan Vaigur (5)
Lennart Jönsson (5)
Anders Linder (5)
Ersättare
Dick Bengtson (M)
Helen Dwyer (C)
Peter Bylund (MP)

Ovriga
Sara Kopparberg, förvaltningschef, Stadsbyggnadsförvaltningen
Jenny Linné, avdelningsehef, Stadsbyggnadsförvaltningen
Annie Söder, planarkitekt, Stadsbyggnadsförvaltningen
Carolina Fintling Rue, enhetschef, Stadsbyggnadsförvaltningen
Heléne Hjerdin, avdelningschef, Stadsbyggnadsförvaltningen
Helena Swahn, enhetschef, Stadsbyggnadsförvaltningen
Henrik Lagerhed, Controller, Ekonomi
Karin Björnelund, koordinator, Stadsbyggnadsförvaltningen
Äsa Ström. exploatedngsingenjör, Stadsbyggnadsförvaltningen
Emilia Reiding, projektiedare, Stadsbyggnadsförvaltningen
Elin Stenström, projekteringsledare, Stadsbyggnadsförvaltningen
Emma Shepherdson, projektledare, Stadsbyggnadsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbescvrkande
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tyresö konrnui

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL

samhhllsbyggnadsutskottet
2016-05-18

Ajda Asgari, politisk sekreterare, Miljöpartiet
Marita Benlisson. politisk sekreterare, Socialdemokraterna
Åsa De Mander. politisk sekreterare, Liberalerna

Frånvarande
Karin Ljung (S)
Marcus Obligado (V)

j usterandes sign

Utdragsbestyrkande
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