VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige

2020-11-09

Plats och tid

Tellushallen 18:30 – 20:17.

Övrig information

Med anledning av det beslut från Folkhälsomyndigheten som fattades 2020-10-29
om skärpta allmänna råd i Stockholms län gällande Coronapandemin kom
gruppledarna för samtliga partier i kommunfullmäktige överens om att
sammanträdet skulle genomföras med endast 26 stycken tjänstgörande ledamöter,
vilket är det minsta antal tjänstgörande ledamöter som gör kommunfullmäktige
beslutsmässigt. Varje parti hade en närvarande ledamot eller ersättare som var
tillgänglig för att ersätta ledamot som inte kunde fortsätta tjänstgöra på
sammanträdet.

Beslutande närvarande

Se bifogad närvarolista

Tillgängliga ledamöter
och ersättare

Följande ledamöter och ersättare var tillgängliga för att ersätta ledamot som inte
kunde fortsätta tjänstgöra på sammanträdet:
Ledamöter: Tomas Kullström (M) (§§ 100-120), Torbjörn Einarsson (C), Marcus
Palm (L), David Thell (S), och Lars Stenling (SD) (§§ 106-121).
Ersättare: Mattias Torkelsson (KD), Rasmus Neideman (MP) och Lars Svensson (V).

Övriga närvarande

Jesper Westberg, kommunsekreterare, Mikael Carlgren, kanslichef, Ulf Nordlinder,
ordförande för Vallentuna kommuns revisorer för kommunens förvaltning.

Paragrafer

§§ 100 - 121

Justerande

Adam Westerberg (S) och Erik Ideström (L)

Plats och tid för justering

Kommunledningskontoret, den 17:e november klockan 13.00.

Underskrifter
Sekreterare

____________________
Jesper Westberg

Ordförande

_____________
Ray Idermark (M)

Justerande

_______________
Adam Westerberg (S)

____________
Erik Ideström (L)

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
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Ray Idermark (M), ordförande
Michel Louis (KD), 1:e vice ordförande
Parisa Liljestrand (M)
Johan Skog (M)
Anna Frisell (M)
Bengt-Åke Grip (M)
Camilla Blacker Wallinson (M) (§§ 100-120)
Ewa Thorin (M)
Tomas Kullström (M) (ersätter Camilla Blacker
Wallinson (M) § 121)
Lovisa Kronsporre (C)
Björn Furugren Beselin (C)
Lars Carlsson (C)
Ylva Mozis (L)
Erik Ideström (L)
Gunnel Orselius-Dahl (L)

Jerri Bergström (S)
Adam Westerberg (S)
Anna-Maria Boström (S)
Gustav Elfström (S)
Sandra Rudeberg (S)
Nicklas Steorn (MP)
Johan Fagerhem (V)
Lars Stenling (SD) (ersätter Hans Jedlin
(SD) §§ 100-105)
Hans Jedlin (SD) (§§ 106-121)
Marie Dycefield-Scott (SD)
Joakim Oskarsson (SD)
Martin Siltanen (SD)

Per Forssberg (KD)
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ÄRENDELISTA
§100
§101
§102
§103
§104
§105
§106
§107
§108
§109
§110
§111
§112
§113
§114
§115
§116
§117
§118
§119
§120
§121

Justerandes sign

Upprop
Val av justerare
Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
Avsägelser och fyllnadsval 2020
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2020
Delårsrapport januari-augusti 2020, Vallentuna kommun
Kommunplan 2021-2023
Revisionens äskande av budgetanslag 2021
Höjning av VA-taxa
Behovsbaserad taxa inom miljöbalkens område
Taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område
Revidering av taxa för bygglovsverksamhet
Revidering av Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av
privata utförare
Hemställan om investeringsanslag Lindholmsvägen för del som ägs av Vallentuna
Kommun
Förslag till verksamhetsområde för Kårsta-Rickeby 1
Gatukostnadsutredning för Ormsta-Stensta, Antagande
Detaljplan Ormsta-Stensta, Antagande
Gatukostnadsutredning Åbyholm- Antagande
Detaljplan för Åbyholm- Antagande
Kommunövergripande gemensamma riktlinjer för föreningsbidrag
Förslag till styrdokument för minoritetspolitiskt arbete
Upphävande av beslut om F-9-inriktning
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§ 100
Upprop
Ärendebeskrivning

Upprop genomfördes. (Se närvarolista).
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§ 101
Val av justerare
Beslut

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Adam Westerberg (S) och Erik Ideström (L).
Protokollet justeras på kommunledningskontoret, kommunalhuset den 17:e november klockan
13.00.
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§ 102
Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
Ärendebeskrivning

Kungörelsen om sammanträdet har varit anslagen på kommunens anslagstavla och har
publicerats på dess hemsida samt har annonserats i den lokala tidningen Vallentuna Nya.
Kungörelsen har skickats ut till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare inom
föreskriven tid.
Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets laga tillkomst och förklarar därmed
sammanträdet som laga utlyst. Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan.
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§ 103
Avsägelser och fyllnadsval 2020 (KS 2020.001)
Ärendebeskrivning

Samtliga beslut i detta ärende som fattas av kommunfullmäktige verkställs från och med
datumet 2020-11-17 (datumet för justeringen av protokollet).
Inkomna avsägelser

1. Avsägelse – Jerri Bergström (S)


2:e vice ordförande i fritidsnämnden

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________
2. Avsägelse, från och med 2021-01-01 – Tomas Kullström (M)


Nämndeman i Attunda tingsrätt

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________
Fyllnadsval

1. Val av 2:e vice ordförande i fritidsnämnden (S)
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Gustav Elfström (S) till 2:e vice ordförande i fritidsnämnden.
____________________________________________________________________
2. Val av nämndeman till Attunda tingsrätt. Perioden gäller från och med 2021-01-01 till
2023-12-31 (M)
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________
Kvarstående valärenden

1. Val av ersättare i kommunstyrelsen (S)
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Monique Nilsfors (S) till ersättare i kommunstyrelsen.
____________________________________________________________________
2. Val av nämndeman till Attunda tingsrätt. Perioden gäller från och med att detta protokoll
justeras fram tills 2023-12-31 (MP)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________
3. Val av ersättare i bygg- och miljötillsynsnämnden (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

4. Val av ersättare i utbildningsnämnden (S)
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Sven Ljungberg (S) till ersättare i utbildningsnämnden.
____________________________________________________________________
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5. Val av ersättare i valnämnden (M)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________
6. Val av ersättare i socialnämnden (M)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________
7. Val av ersättare i fritidsnämnden (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________
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§ 104
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2020 (KS
2020.178)
Beslut

Kommunfullmäktige noterar informationen.
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ärendebeskrivning

Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut
enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts
på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut
enligt 9 § punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts
på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Enligt 16 kap. § 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Rapportering
ska ske en gång per kvartal.
SoL
Socialförvaltningen har 15 avbrott i verkställigheten av beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2020. Samtliga beslut
gäller äldre och avbrott i verkställigheten av insatsen dagverksamhet. Detta till följd av beslut
om stängning av dagverksamhet från 2020-03-19- 2020-09-30 på grund av Covid- 19.
Socialförvaltningen rapporterar även 2 icke verkställda beslut gällande särskilt boende.
LSS
Socialförvaltningen har 2 icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 7 och 9 LSS att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2020.
Yrkanden

Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
 §189 KS Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2020
 §115 Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2020
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-17,
 Socialnämnden, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2020
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§ 105
Delårsrapport januari-augusti 2020, Vallentuna kommun (KS 2020.253)
Beslut

Kommunfullmäktige godkänner rapporten.
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Anteckning

Ulf Nordlinder, ordförande för Vallentuna kommuns revisorer för kommunens förvaltning,
tillstyrker att kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten.
Ärendebeskrivning

Vallentuna kommun redovisar delårsbokslut efter åtta månader. Kommunfullmäktige har i
kommunplanen lagt fast att ett av kommunens strategiska områden är god ekonomisk
hushållning. Målet är att verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Positivt ekonomiskt
resultat är uppnått i delårsbokslutet och prognosen visar också ett positivt ekonomiskt resultat
för hela 2020.
Det bokförda resultatet för perioden januari-augusti är ett positivt resultat om 152,2 miljoner
kronor (152,2 miljoner kronor enligt balanskravsresultatet).
• Prognosen för 2020 är ett resultat på 135,3 miljoner kronor. Det är 110,5 miljoner kronor
högre än budget.
• Nämndernas prognos visar, i jämförelse med budget, ett överskott på 3,4 miljoner kronor för
år 2020.
• Investeringar under perioden januari-augusti uppgår till 44,8 miljoner kronor. Helårsprognos
för investeringar är 149,9 miljoner kronor.
Helårsprognosen är betydligt bättre än den som visades i föregående uppföljning och det beror
på en ny prognos för skatteintäkter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Skatteintäkterna för Vallentuna kommun 2020 beräknas minska med 22,9 miljoner kronor i
förhållande till budget. Det är en avsevärd förbättring i förhållande till föregående prognos då
de beräknades minska med 64,6 miljoner kronor. Pandemin och lågkonjunkturen påverkar
förutsättningarna kring beräkning av skatteunderlaget och det råder stora svårigheter att
bedöma utvecklingen. Kommunens prognos är därför mycket osäker.
Prognosen för 2020 visar ett positivt resultat på 135,3 miljoner kronor. I förhållande till
budget är det 110,5 miljoner kronor bättre. De största avvikelserna mot budget är:
• Nämndernas resultat är positivt med 3,4 miljoner kronor.
• Exploateringsintäkter ger ett positivt resultat på 12,9 miljoner kronor.
• Exploateringsersättningar och gatukostnadsersättningar ger överskott med 23,0 miljoner
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kronor.
• Skatteintäkterna minskar med -22,9 miljoner kronor.
• Generella statsbidrag och utjämning bidrar positivt med 92,1 miljoner kronor, varav 61,8
miljoner kronor avser förstärkning av generella statsbidrag.
• Lägre räntekostnader ger ett positivt resultat på 13,1 miljoner kronor.
Coronapandemin medför att arbetslösheten stiger och skatteintäkterna minskar. Detta
påverkar kommunernas skatteintäkter under flera år framöver och effekterna förväntas bli
värre. Det är därför viktigt att Vallentuna kommun så långt möjligt under 2020 kan stärka det
ekonomiska resultatet och öka soliditeten för att kunna hantera stora osäkerheter och
svängningar i framtiden.
Yrkanden

Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 §164 KS Delårsrapport januari-augusti 2020, Vallentuna kommun
 §122 Delårsrapport januari-augusti 2020, Vallentuna kommun
 Delårsrapport januari-augusti 2020, Vallentuna kommun
 Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2020-08-31
 Delårsrapport januari-augusti 2020, Vallentuna kommun_20201016
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§ 106
Kommunplan 2021-2023 (KS 2020.201)
Beslut

Kommunfullmäktige
-Antar kommunplan 2021-2023 innehållande:
Kommungemensamma mål
Nämndernas driftramar
Verksamhetsförändringar och politiska prioriteringar
Resultatplan, balansräkning, kassaflödesanalys
Investeringsplan
Exploateringsplan
Bostadsbyggnadsprognos 2020-2029 BBP20
Befolkningsprognos 2020-2030 BFP20A
Lokalresursplan 2021-2030
- Fastställer kommunal skattesats för år 2021 till 19,00 procent (oförändrad).
- Ger kommunstyrelsen rätt att under år 2021 nyupplåna, d.v.s. att öka kommunens
skulder med totalt 400 miljoner kronor.
- Ger kommunstyrelsen rätt att under år 2021 omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året.
- Fastställer uppräkning av hyra för ägda och inhyrda lokaler till 0 procent.
- Fastställer borgensavgift 0,25 procent vid borgensåtagande.
- Tillstyrker investeringsram för AB Össebyhus.
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Anteckning

Beslut om att godkänna bostadsbyggnadsprognos 2020-2029 fattades av kommunfullmäktige
2020-06-08, § 39.
Reservationer

Jerri Bergström, Adam Westerberg, Anna-Maria Boström, Gustav Elfström och Sandra
Rudeberg, alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för Jerri Bergströms (S) med fleras
yrkande.
Hans Jedlin, Marie Dycefield-Scott, Joakim Oskarsson och Martin Siltanen, alla (SD),
reserverar sig mot beslutet till förmån för Martin Siltanens (SD) yrkande.
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Johan Fagerhem (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Justerandes sign
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Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till kommunplan 2021-2023. Innehållet i
kommunplan följer kommunallagens krav på budget och mål samt det som
kommunfullmäktige har fastställt i ”Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter i Vallentuna kommun”. Enligt kommunens finanspolicy ska även borgensavgift
fastställas årligen i kommunplanen. Den tillämpas vid eventuella framtida borgensåtaganden.
Yrkanden

Parisa Liljestrand (M) yrkar, med bifall från Björn Furugren Beselin (C), Ylva Mozis (L) och
Michel Louis (KD), bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jerri Bergström (S) yrkar, med bifall från Gustav Elfström (S), att kommunfullmäktige
beslutar att anta Socialdemokraternas förslag till kommunplan 2021-2023.
Martin Siltanen (SD), yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anta Sverigedemokraternas
förslag till kommunplan 2021-2023.
Nicklas Steorn (MP), yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anta Miljöpartiets förslag till
kommunplan 2021-2023.
Johan Fagerhem (V), yrkar att kommunfullmäktige beslutar att anta Vänsterpartiets förslag till
kommunplan 2021-2023.
Beslutsgång

Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att han ställer samtliga yrkanden mot varandra.
Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Parisa Liljestrands (M) med fleras yrkande, Jerri
Bergströms (S) med fleras yrkande, Martin Siltanens (SD) yrkande, Nicklas Steorns (MP)
yrkande och Johan Fagerhems (V) yrkande mot varandra. Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt Parisa Liljestrands (M) med fleras yrkande.

Beslutsunderlag
 §165 KS Kommunplan 2021-2023
 §123 Kommunplan 2021-2023
 Kommunplan 2021-2023
 Kommunplan 2021-2023 till KS
 Bostadsbyggnadsprognos 2020-2029 beslut 20200608
 Befolkningsprognos 2020-2030 BFP20A
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN
Kommunfullmäktige







2020-11-09

Lokalresursplan 2021 - 2030
Socialdemokraternas kommunplan 2021-2023
SD kommunplan 2021-2023
MP kommunplan 2021-2023
V kommunplan 2021-2023
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§ 107
Revisionens äskande av budgetanslag 2021 (KS 2020.249)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 1 300 000 kronor för revision av kommunens
verksamhet år 2021.
I enlighet med kommunfullmäktiges presidiums förslag.
Reservationer

Jerri Bergström, Adam Westerberg, Anna-Maria Boström, Gustav Elfström och Sandra
Rudeberg, alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för Jerri Bergströms (S) med fleras
yrkande.
Johan Fagerhem (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jerri Bergströms (S) med fleras
yrkande.
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jerri Bergströms (S) med
fleras yrkande.
Ärendebeskrivning

Revisionen har tagit fram ett budgetäskande för revision av kommunens verksamhet år 2021.
Revisionen äskar ett budgetanslag på 1 460 000 kronor. Äskandet är samma nivå som för
deras äskande för revisionsåret 2020. (Se bilaga – Revisorernas förslag till budget år 2021).
Revisionens budgetäskande på 1 460 000 kronor inryms inte i den föreslagna kommunplanen
för år 2021. Det budgetanslag för revisionen som inryms i den föreslagna kommunplanen för
år 2021 är på 1 300 000 kronor.
Yrkanden

Michel Louis (KD) yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag.
Jerri Bergström (S) yrkar, med bifall från Johan Fagerhem (V) och Nicklas Steorn (MP), att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla revisionens äskande på 1 460 000 kronor.
Beslutsgång

Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att Michel Louis (KD) yrkande ställs mot Jerri
Bergströms (S) med fleras yrkande. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.
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Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Michel Louis (KD) yrkande mot Jerri Bergströms (S)
med fleras yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Michel Louis
(KD) yrkande.
Beslutsunderlag
 Protokoll Kommunfullmaktiges presidium 2020-10-30 signed
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-27, Revisionens äskande av budgetanslag 2021
 Revisorernas förslag till budget år 2021
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§ 108
Höjning av VA-taxa (KS 2020.190)
Beslut

Kommunfullmäktige
fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa,
beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 2021-01-01 eller snarast efter
kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut,
delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Vallentunavatten AB styrelse.
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer

Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ärendebeskrivning

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter, vilka regleras i
VA-taxan. Som VA-huvudman är Vallentunavatten skyldig att se över VA-taxan så att den
speglar de utgifter som föreligger både för att bygga ut den allmänna VA-anläggningen och
för att på ett säkert sätt sköta och underhålla den.
För att bättre uppnå detta behöver VA-taxan justeras. Förslaget innebär att
anläggningsavgiften höjs med 9 % och brukningsavgiften med 6 %. Ändringen föreslås gälla
från och med 1 januari 2021.
Yrkanden

Nicklas Steorn (MP), yrkar att all höjning av taxan ska vara på brukningsavgiften.
Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att Nicklas Steorns (MP) yrkande ställs mot hans eget
yrkande. Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Nicklas Steorns (MP) yrkande mot hans eget yrkande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt hans eget yrkande.
Beslutsunderlag
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§167 KS Höjning av VA-taxa
§125 Höjning av VA-taxa
Hemställan om ny VA-taxa
Förslag till beslut om ändring av VA-taxan i Vallentuna kommun, Vallentunavatten
AB
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§ 109
Behovsbaserad taxa inom miljöbalkens område (KS 2020.262)
Beslut

Kommunfullmäktige fastställer behovsbaserad taxa inom miljöbalkens område enligt bilagor.
Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande taxa, taxa inom miljöbalkens område utifrån riskoch erfarenhetsbedömning, fastställd av Kommunfullmäktige 2009-11-09, § 80, reviderad av
kommunfullmäktige 2017-12-11, § 180 ska upphöra i samband med att ny taxa antas.
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ärendebeskrivning

Bygg- och miljötillsynsnämnden har godkänt ”Behovsbaserad taxa inom miljöbalkens
område” (BMN 2020.046), 2020-09-15, §72 (bifogas).
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en helt ny modell för taxa inom
miljöbalkens område. Den behovsstyrda taxemodellen gör det möjligt för kommunerna att
prioritera tillsyn där behovet är som störst.
Kommunernas tillsyn ska åstadkomma god miljö. För att detta ska uppnås är det viktigt att
prioritera tillsyn där riskerna är störst. Den behovsstyrda taxemodellen ger kommunerna
verktyg att bedöma vilket tillsynsbehov som finns för en viss verksamhet och tydligare koppla
avgiften till behovet.
Den nya taxemodellen består av flera olika delar.
1: Taxebestämmelser, juridiskt underlag.
2: Bilaga 1, med avgiftsnivåer (avgifter för prövning mm)
3: Bilaga 2. Verksamheter som föreslås ha fasta avgifter.
4: Bilaga 3: Verksamheter som föreslås ha timavgifter med planerade tillsynsintervall.
5:Bilaga 4: Verksamheter som föreslås ha timavgifter med sporadisk tillsyn.
Utöver dessa delar så finns också bilagor som är meny och dataflikar som är en redovisning
av hur taxan är uppbyggd. Dessa meny- och dataflikar skapar bilagorna 2-4
Under ett års tid har miljösamverkan Stockholms län (MSL) arbetat med modellen för att hitta
en samsyn i länet över hur mycket olika typer av verksamheter bör betala för avgift, både för
tillsyn och i prövnings och anmälningsärenden. Ex. en fotvårdare som bedriver verksamheter
borde ha samma avgift oavsett vilken kommun den bedriver avgift inom eftersom behovet av
tillsyn och vad vi ska kontrollera hos dessa verksamheter är detsamma överallt. Det kan finnas
lokala skillnader inom vissa verksamheter pga. känslig natur, vattenskyddsområden och
dylikt.
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Till skillnad från den tidigare taxemodellen (risk- och erfarenhetsbaserade modellen) som
Vallentuna kommun har använt sig av, har den nya behovsstyrda taxan fokus på övergripande
processer och tillvägagångssätt, till exempel hur behovsutredning, tillsynsplanering och
tillsynsfinansiering hör ihop.
Den nya behovsstyrda taxemodellen är:
Gemensam: Den kopplar samman statlig och kommunal taxekonstruktion
Integrerad: Den tar ett helhetsgrepp och kopplar tillsynsplanering med finansiering
Lika: Det är tillsynsbehovet som styr, den likriktar och ger färre valmöjligheter
Lättanvänd: Den är i Excel, följer statens angivna koder och kopplas till lagstiftningen
Annorlunda: Den innebär ett nytänk, är styrd, jämförbar och har viss flexibilitet.
I nya behovsstyrda taxemodellen är det tillsynsbehovet som styr taxan. Det finns en tydligare
koppling till behovsutredningen. Riskbedömningen sker i behovsutredningen, inte i taxan. Det
är det samlade tillsynsbehovet för branschen som ska bedömas. Tillsynsbehovet bör inte skilja
sig åt beroende på om en bransch har kommunal eller statlig tillsynsmyndighet.
Tillsynsbehovet anges på branschnivå i bilaga 2 och 3.
I bilaga 2 skapar kommunen sin taxa för branscher med årligt tillsynsbehov och fasta årliga
avgifter. Här sker förskottsbetalning. Kommunens behovsutredning är ett viktigt underlag för
att fylla i Excel bladet och skapa taxebilaga 2. I Vallenuna kommun föreslås årlig avgift på
flertalet verksamheter då det skapar en god planering och stabil budget för den tillsyn som
kommunen har ansvar för att utföra.
Idag betalar huvudverksamheten 100 % årlig avgift och 25 % av årsavgiften för varje extra
verksamhet som bedrivs på ett objekt. För de verksamheter som klassas in med timavgift så
ska timavgift tas ut de gånger man bedriver tillsyn på just den verksamheten på objektet.
Detta har varit väldigt svår för verksamhetsutövarna att förstå. Istället föreslås att taxan för
huvudbranschen på objektet justeras upp till 125 % av årsavgiften där det finns en eller fler
delverksamheter, oavsett om de klassas in med timavgift eller årsavgift. Detta för att
tillsynsbehovet är större än huvudbranschens tillsynsbehov på grund av att det finns
delverksamheter. Oavsett hur många extra verksamheter de har så betalar de 125 % av
huvudbranschens årsavgift. Detta kommer vara lättare för verksamhetsutövarna att förstå och
även lättare att förklara. Det finns även fortsättningsvis en möjlighet om nedsättning på
objektsnivå om tillsynsbehovet i enskilda fallet är lägre än schablonen.
Det går också att tillfälligt höja avgiften om behovet för ett objekt har varit större än
schablonen.
Taxebilaga 3 - timavgifter
Bilaga 3 skapas genom att fylla i tillsynsbehov för vissa branscher i Excel bladet. För
verksamheter i bilaga 3 sker efterskottsbetalning, det vill säga timavgift. Kommunens
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behovsutredning är ett viktigt underlag för att fylla i Excel bladet för bilaga 3.
I taxan finns också en bilaga som reglerar verksamheter med sporadiskt tillsynsbehov. Det är
verksamheter som är inklassade att betala en timavgift efter genomförd tillsyn och där
behovet av tillsyn är sp0radiskt (mindre behov än vart tredje år eller tillsyn vid behov).
I samband med att Kommunfullmäktiga fattar beslut om ny taxemodell räknas även timtaxan
ut i enlighet med SKR:s beräkningsmodell gånger PKV-värdet för 2020 som är 1,9%. Den
befintliga timavgiften är 1230 kr/timme och den nya beräkningen visar att avgiften ska vara
1300 kr/timme.
Som en jämförelse redovisas några kommuners timtaxa inom miljöbalkens område för 2020
nedan, de flesta kommuner höjer dessa avgifter med PKV värdet för 2020 inför 2021 som är
1,9%:
Timavgifter för några kommuner i länet 2020. Norrtälje – 1270 kr Sollentuna – 1400 kr
Upplands-Väsby – 1223 kr Upplands-Bro – 1280 kr Österåker – 1275 kr
Taxemodellen är byggd i excel för att lätt kunna sortera och välja olika valbara möjligheter.
Respektive flik i taxemodellen är omgjord till pdf för att kunna läsas i nämnd, KS och KF.
Det som kommer visas utåt mot kund är taxebestämmelser, taxebilaga 1, taxebilaga 2,
taxebilaga 3 och sporadisk tillsyn. De övriga dokumenten är den modell som skapar dessa
bilagor.
Yrkanden

Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 §169 KS Behovsbaserad taxa inom miljöbalkens område
 §127 Behovsbaserad taxa inom miljöbalkens område
 Tjänsteskrivelse - behovsbaserad taxa inom miljöbalkens
 §72 BMN Behovsbaserad taxa inom miljöbalkens område
 Taxebestämmelser Vallentuna kommun
 Taxebilaga 1 Vallentuna
 Taxebilaga 2 Vallentuna
 Taxebilaga sporadisk tillsyn Vallentuna
 Taxebilaga 3 Vallentuna
 Taxebilaga 1 -menyfliken Vallentuna
 Taxebilaga 2,3 och sporadisk tillsyn - menyfliken Vallentuna
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Taxebilaga 1 - datafliken Vallentuna
Taxebilaga 2,3 och sporadisk tillsyn - datafliken Vallentuna
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§ 110
Taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område (KS
2020.261)
Beslut

1. Kommunfullmäktige fastställer taxa för strålskyddslagens område enligt bilaga.
2. Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande taxa, Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens
område, fastställd av kommunfullmäktige 2013-06-17, § 85, ska upphöra i samband med att
ny taxa antas.
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ärendebeskrivning

Bygg- och miljötillsynsnämnden har godkänt ” Taxa för prövning och tillsyn enligt
strålskyddslagen (BMN 2020.047), 2020-09-15, §71 (bifogas).
Bygg- och miljötillsynsnämnden har tillsynsansvar för delar av strålskyddslagen. Det finns
behov av att uppdatera denna taxa i samband med att taxa för miljöbalkens område uppdateras
så att dessa är synkade med varandra. I taxebestämmelserna prövning och tillsyn enligt
strålskyddslagen framgår att timtaxan ska vara den samma och följa timtaxan för miljöbalkens
tillsynsområde.
Yrkanden

Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 §170 KS Taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område
 §128 Taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område
 Tjänsteskrivelse - taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagens område
 Taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område
 §71 BMN Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
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§ 111
Revidering av taxa för bygglovsverksamhet (KS 2020.260)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna taxan.
Kommunfullmäktige fastställer revidering av bygglovsverksamhetens taxa att gälla från och
med den första januari 2021.
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ärendebeskrivning

Översyn av taxan ska ske årligen. Bygglovsavdelningen har nu genomfört denna översyn och
bedömt att en större revidering behöver göras avseende justering av den genomsnittliga
handläggningstyper för en- och tvåbostadshus. Nuvarande taxa beslutades av fullmäktige
2017-12-11 § 181. Därefter har endast få och små redaktionella justeringar gjorts. Den nya
handläggningskostnaden för 2021 är 1300 kronor.
Beslutsgång

Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 §171 KS Revidering av taxa för bygglovsverksamhet
 §129 Revidering av taxa för bygglovsverksamhet
 §73 BMN Revidering av bygglovsenhetens taxa
 Tjänsteskrivelse 2020-09-23
 Underlag till tjänsteskrivelse 2020-09-22
 Förslag Reviderad Bygglovstaxa 2021 inkl tidsuppskattning
 Bilaga Med markerade förändringar i rött
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§ 112
Revidering av Program för uppföljning och insyn av verksamhet som
utförs av privata utförare (KS 2020.256)
Beslut

Kommunfullmäktige antar det reviderade Programmet för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata utförare.
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ärendebeskrivning

Fullmäktige ska varje mandatperiod anta eller revidera befintligt program med mål och
riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare, enligt 5 kap 3 § Lagstiftarens mål är
att:
•förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare
•öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet
•stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.
Det reviderade programmet innehåller förtydliganden och uppdateringar utifrån den nya
kommunallagen.
Yrkanden

Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 §172 KS Revidering av Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs
av privata utförare
 §130 Revidering av Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av
privata utförare
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-28
 Revidering Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata
utförare
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§ 113
Hemställan om investeringsanslag Lindholmsvägen för del som ägs av
Vallentuna Kommun (KS 2020.145)
Beslut

Kommunfullmäktige:
1. fastställer investeringsanslag om 1 miljon kronor för utredning av en breddning av
Lindholmsvägen, del som Vallentuna Kommun äger, samt förbättrade korsningspunkter
utifrån de fastställda målen i rapporten Åtgärdsvalsstudie Lindholmsvägen.
2. beslutar om genomförande av en breddning av del av Lindholmsvägen, del som Vallentuna
Kommun äger, samt förbättrade korsningspunkter för resterande 5 miljoner kronor i
kommunplanen.
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ärendebeskrivning

Teknik- och fastighetsutskottet fattade 2020-05-27 beslut om föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om hemställan av investeringsanslag
om sex miljoner som finns reserverat i investeringsplanen i kommunplan 2020 – 2022, §31.
I kommunplanen har totalt 6 miljoner kronor reserverats för åtgärder på Lindholmsvägen, för
den del som kommunen äger, efter åtgärdsvalsstudien som genomfördes under 2018 och
2019. Åtgärdsvalsstudien fastslogs i kommunstyrelsens plan- och miljöutskott i september år
2019, § 77 (KS 2018.219).
I kommunplanens investeringsplan för 2018 – 2029 finns totalt 15 miljoner kronor
reserverade för åtgärder på Lindholmsvägen, för den del som kommunen äger, fördelade på
”åtgärder på Lindholmsvägen efter åtgärdsvalsstudien” med 6 miljoner kronor samt
”Upphandling och utbyggnad cirkulationsplats Lindholmsvägen” med 9 miljoner kronor.
Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då den är förenlig med kommunplan
2020 – 2022.
Yrkanden

Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN
Kommunfullmäktige

2020-11-09

Beslutsunderlag
 §173 KS Hemställan om investeringsanslag Lindholmsvägen för del som ägs av
Vallentuna Kommun
 §118 Hemställan om investeringsanslag Lindholmsvägen för del som ägs av
Vallentuna Kommun
 Hemställan om investeringsanslag Lindholmsvägen
 Rapport Åtgärdsvalstudie Lindholmsvägen 2019
 §31 Tefau Hemställan om investeringsmedel Lindholmsvägen
 Tjänsteskrivelse, 2020-04-27, Hemställan om investeringsmedel Lindholmsvägen
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§ 114
Förslag till verksamhetsområde för Kårsta-Rickeby 1 (KS 2020.267)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten,
dagvattenfastighet och dagvattengata för fastigheterna inom Kårsta-Rickeby 1 fastställs enligt
kartbilaga i Roslagsvattens tjänsteskrivelse.
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Kårsta-Rickeby 1 vann laga kraft år 2016 och ett av syftena med planen är att
förse befintliga och tillkommande fastigheter i området med kommunal vatten- och
avloppsförsörjning. I planarbetet gjordes bedömningen att dagvatten inte fullt ut kan tas om
hand lokalt utan att en allmän dagvattenhantering krävs. Dagvatten från merparten av
fastigheterna och från gatorna leds till den allmänna dagvattenanläggningen. Ett antal
fastigheter avrinner inte naturligt mot den allmänna dagvattenanläggningen och föreslås
därför undantas från verksamhetsområdet för dagvattenfastighet.
Vallentunavattens styrelse föreslår att verksamhetsområdet för dricksvatten, spillvatten,
dagvattenfastighet och dagvattengata utökas enligt bilaga.
Yrkanden

Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 §174 KS Förslag till verksamhetsområde för Kårsta-Rickeby 1
 §119 Förslag till verksamhetsområde för Kårsta-Rickeby 1
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-23
 Roslagsvatten, förslag till verksamhetsområde för Kårsta-Rickeby 1
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§ 115
Gatukostnadsutredning för Ormsta-Stensta, Antagande (KS 2018.220)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta gatukostnadsutredning för detaljplan Ormsta-Stensta,
enligt Plan- och bygglagen 6 kap 24 §.
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ärendebeskrivning

Gatukostnadsutredningen och detaljplanen för Ormsta-Stensta upprättas parallellt med
detaljplanen och redovisar hur kostnader för utbyggnaden av den allmänna platsen och
kommunala gatorna i området ska fördelas, fördelningsgrund, och debiteras.
Gatukostnadsutredningen för Ormsta-Stensta redovisar hur kostnader för utbyggnaden av
gatorna i området ska tas ut.
Gatukostnadsutredningen har varit på granskning under perioden 14 maj till 11 juni 2020. I
förslaget redovisas gällande lagregler, kommunens praxis, fördelningsgrunder samt
fördelningsområde, förslag till åtgärder på vägnätet och omfattningsbeskrivning,
kostnadsuppskattning samt beräkningsexempel.
Totala gatukostnadsunderlaget för området är beräknad till cirka 64 miljoner kr.
Inom planområdet för Ormsta-Stensta planeras merparten av de nya byggrätterna att uppföras
av professionella exploatörer. Kommunen, som fastighetsägare, och de professionella
exploatörerna kommer att betala de faktiska kostnaderna, vilket i detalj regleras i
exploateringsavtalen med respektive exploatör, och de privatägda fastigheterna inom området
kommer att betala gatukostnader enligt gatukostnadsutredningen för utbyggnad av gata och
allmän plats.
Till grund för fördelningen ligger den byggrätt som respektive fastighet har i detaljplanen för
Ormsta-Stensta.
Kostnadsunderlaget fördelas mellan de olika bebyggelsetyperna som finns i detaljplanen
enligt följande:
Bebyggda fastigheter som inte får utökad byggrätt eller delningsmöjlighet ges andelstalet
0,25, bebyggda fastigheter som får utökad byggrätt ges andelstalet 0,5 för dem befintliga
byggrätten, medan avstyckningar ges andelstalet 1.0.
Obebyggda nytillkommande fastigheter ges andelstalet 1,0 och fastigheter med flerbostadshus
eller rad-, par-, kedjehus ges andelstalet 0,8/100 kvm bruttoarea. Vårdboende i området ges
andelstalet 0.5 /100 kvm bruttoarea och Förskolan i området ges 12,5 andelar.
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Yrkanden

Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 §178 KS Gatukostnadsutredning för Ormsta-Stensta, Antagande
 §61 Planmu Gatukostnadsutredning för Ormsta-Stensta, Antagande
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-22, gatukostnadsutredning för Ormsta-Stensta
 Gatukostnadsutredning Stensta_Ormsta
 Bilaga 1 Fördelningsområde (plankarta)
 Omfattningsbeskrivning
 Granskningsyttrande 20200820
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§ 116
Detaljplan Ormsta-Stensta, Antagande (KS 2014.428)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Ormsta-Stensta, omfattande fastigheterna
Ormsta 1:33, 1:34, 1:35, 1:36, 1:38, 1:40, 1:126, 1:127, 1:128, 1:249, 1:252, 1:253, 1:254,
1:255, 1:256, 1:264 och 1:959 samt delar av fastigheterna Ubby 1:26, Ormsta 1:18, 1:41, 1:48
samt Vallentuna Veda 1:1, enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen 2010:900, PBL, i dess
lydelse innan den 1 januari 2015.
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer

Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet att hans eget och Johan Fagerhems
(V) tilläggsyrkande avslås.
Johan Fagerhem (V) reserverar sig mot beslutet att Nicklas Steorns (MP) och hans eget
tilläggsyrkande avslås.
Ärendebeskrivning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i norra Vallentuna centralort,
Ormsta. Detaljplanen innebär att friliggande småhus, rad-, par- och kedjehus samt
vård/äldreboende, förskola och boende för personer med särskilda behov kan uppföras.
Detaljplanen säkerställer yta för fornlämningar (gravfält) och att karaktärsdragen av det
kulturhistoriskt intressanta torpet Nyborg bevaras. Planområdet ansluts till det allmänna VA
nätet och dagvattnet fördröjs och renas inom planområdets allmänna gatu- och naturmark.
Dagvatten från exploaterade områden söder om aktuellt planområdet ska även hanteras. Ett
plangenomförande innebär att befintliga in- och utfarter mot Lindholmsvägen stängs och
flyttas. Lindholmsvägen byggs ut med en cirkulationsplats och busshållplatser. En
återvinningsstation möjliggörs utmed Lingonvägen i syfte att upplåtas till FTI för att ansvara
för utbyggnaden. Kommunen är huvudman för allmän plats.
Detaljplanen har varit på granskning 14 maj- 11 juni 2020. Inkomna synpunkter gäller
framförallt buller och trafik, återvinningsstation, planbestämmelser och genomförandefrågor.
Synpunkterna som inkommit har föranlett att plankartan och planbeskrivningen justerats i
mindre omfattning avseende buller, trafik, allmän platsmark, medfinansieringsersättning,
markföroreningar och räddningsinsats.
Vallentuna kommun ska skriva exploateringsavtal med exploatörerna där det regleras vilka
åtgärder och kostnader som exploatörerna ska bära samt ett reservationsavtal med en
exploatör, med mark i direkt anslutning till kommunens fastighet, som får möjlighet till en
direktanvisning. En oberoende värdering har utförts för att säkerställa köpeskillingen. En
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överenskommelse mellan kommunen och exploatörerna avseende kostnadsfördelning av
förskoletomten har upprättats.
Erforderliga genomförandeavtal med Vallentunavatten AB ska upprättas.
Planarbetet bedrivs med normalt planförfarande.
I samband med upprättande av detaljplanen föreslås uttag av gatukostnader enligt Plan och
bygglagen 6 kap 24 § och upprättad gatukostnadsutredning.
Yrkanden

Nicklas Steorn (MP) yrkar, med bifall från Johan Fagerhem (V), som tillägg:
Att skriva in bygg- och miljötillsynsnämndens yttrande om schaktarbeten i kap 4.9.2 ”Innan
schaktarbeten påbörjas ska huvudmannen ha upprättat ett kontrollprogram för miljöpåverkan
under byggtiden, som ska godkännas av tillsynsmyndigheten. I avtal med byggherrar och
entreprenörer bör ingå att de ska följa kontrollprogrammet för miljöpåverkan.", att
kompensationsåtgärder görs för borttagna habitat/natur och att dagvattendamm planeras för i
enlighet med dagvattenutredningen samt att sanering görs i enlighet med förslag i
markföroreningsundersökningen.
Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att han först ställer proposition på sitt eget
yrkande och sedan på Nicklas Steorns (MP) med fleras tilläggsyrkande. Beslutsgången
godkänns av kommunfullmäktige.
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Nicklas Steorns (MP) med
fleras tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att det avslås.
Beslutsunderlag
 Ormsta_Stensta_plankarta_antagande
 Ormsta-Stensta_planbeskrivning_antagande
 Ormsta_Stensta_granskningsutlåtande_antagande
 Arkeologisk utredning inför detaljplan Ormsta 1_48_Arkeologistik_2017
 Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte obj 8 Ormsta
1_40_Arkeologistik_2016
 Arkeologisk utredning Ormsta 1_35 mfl_Arkeologistik_2015
 1151051000_repo01 Stensta - Ormsta Rev 201704
 Bilagor 1-12 rev 201704
 Bullerutrdening Ormsta Stensta 2019-08-16
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Trafikutredning för Norra Vallentuna -sluttversion2016-07-07
Bilaga 2 StormTac Stensta 17-10-04
Dagvattenutredning Stensta Ormsta 2017-12-19
Bilaga 1 Ormsta illustrationsplan 170317
Kompletterande utredning dagvatten 200311
W-01-1-101
T-10-2-101
T-10-2-102
T-10-2-103
M-30-6-101
T-01-1-101
Kostnadskalkyl Stensta Ormsta 200311
Ritningsförteckning GHSH 20-03-06
R-50-1-102
R-50-2-101
R-50-2-102
R-50-2-103
R-50-2-104
R-50-2-105
R-50-1-101
Markradonundersökning_Ormsta
Ormsta 1 40 PM Geoteknik inkl bilagor
19U0329 Markteknisk Undersökningsrapport inklusive bilagor och ritningar
MUR ORMSTA
MUR RITNINGAR
PM Geo
MUR Bilagor
Bilaga 2. Bilder
Bilaga 3. analysprotokoll ALS
Bilaga 3a. analysprotokoll ALS
Bilaga 4. sgu jordart
Rapport Nyponvägen 161114
Bilaga 1. Fältprotokoll
MTMU_Ormsta_1254_1255_Sweco
Kompletterande NVI Ormsta Stensta 1
Vallentuna naturvärdesbedömning
PM parkering Ormsta Stensta äldreboende 2019-09-11
Skyfall Ormsta Stensta
Solstudie äldreboende Ormsta Stensta, Vallentuna_2019-03-22
Bilaga 2 Återstående del av Veda-Ubby torrläggningsföretag
Bilaga 3 Ormsta-Molnby-Ubby markavvattningsföretag
PM Ormsta påverkan på Veda-Ubby TF 2020-03-20 slutlig
Bilaga 1 Miljödom angående Veda-Ubby torrläggningsföretag
PM Trafikutredning detaljplan Ormsta-Stensta_190218
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Tjänsteskrivelse, 2020-09-22, Detaljolan Ormsta-Stensta
§60 Planmu Detaljplan Ormsta-Stensta, Antagande
§179 KS Detaljplan Ormsta-Stensta, Antagande
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§ 117
Gatukostnadsutredning Åbyholm- Antagande (KS 2016.193)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta Gatukostnadsutredning gällande fördelningsområde,
fördelningsgrund och kostnadsunderlag för Åbyholm.
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ärendebeskrivning

Ett förslag på gatukostnadsutredning tillhörande detaljplanen för Åbyholm har tagits fram av
samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslaget följer kommunens Riktlinjer för
Gatukostnadsutredningar (KFS 2.8.5). Fördelningsområdet omfattar hela planområdet för
Åbyholm samt ytterligare en fastighet belägen utanför planområdet, Vallentuna-Åby 1:77.
Den totala kostnaden för att bygga ut gatorna i området är cirka 100 miljoner kronor och av
dessa utgör cirka 72 miljoner kronor den kostnad som härrör till nyttan inom området och som
ska fördelas, av dessa fördelas cirka 8 miljoner kronor på privata fastighetsägare. Hela
gatukostnaden fördelas efter föreslagen byggrätt i detaljplanen.
En skälighetsbedömning har gjort vilket har landat i följande andelstal, där kostnaden för
andelstal 1,0 beräknas till cirka 107 000 kr:
Befintlig fastighet som är bebyggd. 0,15
Obebyggd fastighet/ny avstyckningsmöjlighet 1
Radhus 0,8/100 BTA ovan jord
Flerbostadshus 0,75/100 BTA ovan jord
Tabellen nedan redovisar det andelstal som respektive privatägd fastighet tilldelas i enlighet
med gatukostnadsutredningen.
Fastighet Andelstal
Vallentuna- Åby 1:71 0,15
Vallentuna- Åby 1:77 0,15
Vallentuna- Åby 1:95 3,84
Vallentuna- Åby 1:27 0,15
Vallentuna- Åby 1:124 1,15
Vallentuna- Åby 1:145 1,15
Vallentuna- Åby 1:146 0,15
Vallentuna- Åby 1:147 0,15
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Vallentuna- Åby 1:151 0,15
Vallentuna- Åby 1:38 13,18
Vallentuna- Åby 1:97 14,14
Vallentuna- Åby 1:98 20,91
Vallentuna- Åby 1:14 och 1:23 16,12
Summa 71
Kommunen får enligt 6 kap. 34 § PBL ta betalt då en anläggning är klar och kan användas på
avsett sätt, normalt innebär det att kommunen debiterar hela gatukostnaden efter en godkänd
slutbesiktning. Enligt Vallentuna kommuns Riktlinjer för Gatukostnadsutredningar (KFS
2.8.5) så faktureras gatukostnaden för tillkommande byggrätt först när denna realiseras, dock
som längst upp till 10 år. Befintliga fastigheter för permanent villabebyggelse i området
kommer endast att faktureras för nuvarande användning vilket motsvarar 0,15 andelstal, cirka
15 000 kronor. Den gatukostnad som kommunen inte fakturerar i och med en godkänd
slutbesiktning kommer att faktureras när fastighetsägare realiserar den givna byggrätten i
detaljplanen, dock som längst upp till 10 år.
Yrkanden

Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 §180 KS Gatukostnadsutredning Åbyholm- Antagande
 §64 Planmu Gatukostnadsutredning Åbyholm- Antagande
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-02, Gatukostnadsutredning Åbyholm
 Gatukostnadsutredning Åbyholm Antagande 200902
 Omfattningsbeskrivning Åbyholm Antagande 200902
 Granskningsutlåtande Gatukostnadsutredning
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§ 118
Detaljplan för Åbyholm- Antagande (KS 2013.484)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Åbyholm, omfattande fastigheterna
Vallentuna-Åby 1:14, 1:23, 1:27, 1:38, 1:71, 1:95, 1:97, 1:98, 1:124, 1:145, 1:146, 1:147,
1:151, s:7 samt delar av fastigheterna Vallentuna-Åby 1:94, 1:155 och 1:176 och VallentunaRickeby 1:436 i enlighet med 5 kap 6 § plan- och bygglagen 2010:900 PBL i dess lydelse
efter den 1 januari 2015.
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Reservationer

Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet att hans eget och Johan Fagerhems (V)
tilläggsyrkande avslås.
Johan Fagerhem (V) reserverar sig mot beslutet att Nicklas Steorns (MP) och hans
eget tilläggsyrkande avslås.
Jerri Bergström, Adam Westerberg, Anna-Maria Boström, Gustav Elfström och Sandra
Rudeberg, alla (S), reserverar sig mot beslutet att Gustav Elfströms (S) med fleras
tilläggsyrkande avslås.
Hans Jedlin, Marie Dycefield-Scott, Joakim Oskarsson och Martin Siltanen, alla (SD),
reserverar sig mot beslutet att Gustav Elfströms (S) med fleras tilläggsyrkande avslås.
Ärendebeskrivning

Detaljplanen innebär att cirka 800 bostäder i varierande byggnadskaraktär kan uppföras, att
kulturhistoriskt värdefull miljö skyddas samt att det inom planområdet möjliggörs för en park.
Syftet med detaljplanen är även att upphäva del av avstyckningsplan A133 omfattande
fastigheterna Vallentuna-Åby, 1:27, 1:97, 1:98, 1:145, 1:146, 1:147, 1:151, s:7 samt del av
Vallentuna-Åby 1:94, 1:155 och 1:176.
Inför detaljplanens granskningsskede och hade Samhällsbyggnadsförvaltningen haft
uppdraget att se över förutsättningarna för att utöka byggrätter för att möjliggöra för ett utökat
antal bostäder. Kvartersmark inom främst det östra området av planområdet har utökats något
jämfört mot samråd samtidigt som ett höjt våningsantal i andra delar av planområdet
möjliggjorts vilket gör att ytterligare bostäder möjliggörs.
I samband med upprättande av detaljplan föreslås uttag av gatukostnader enligt Plan- och
bygglagen 6 kap 24 §.
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Planarbetet bedrivs med normalt förfarande.
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära en sådan betydande miljöpåverkan
som åsyftas i 4 kap 34§ PBL eller 6 kap 11§ Miljöbalken.
Yrkanden

Nicklas Steorn (MP) yrkar, med bifall från Johan Fagerhem (V), som tillägg:
- att Dragontorpet skyddas i detaljplanen då det har ett historiskt värde.
- att fastigheter som vetter ut mot Åbyholmsvägen i detaljplanen ska regleras till max 8 meter
eller två våningar i de delar som möter Åbyholmsvägen.
- att radhusbebyggelse väster Åbyholmsvägen gestaltningsmässigt ska anpassas till den
historiska miljön.
- att 40% av den hårdgjorda ytan ska vara genomsläpplig.
- att kompensationsåtgärder görs för borttagna habitat/natur.
- att skriva in bygg- och miljötillsynsnämndens yttrande om schaktarbeten i kap 4.1.2 ”Innan
schaktarbeten påbörjas ska huvudmannen ha upprättat ett kontrollprogram för miljöpåverkan
under byggtiden, som ska godkännas av tillsynsmyndigheten. I avtal med byggherrar och
entreprenörer bör ingå att de ska följa kontrollprogrammet för miljöpåverkan."
Gustav Elfström (S) yrkar, med bifall från Martin Siltanen (SD), som tillägg:
- att Dragontorpet skyddas i detaljplanen då det har ett historiskt värde.
- att fastigheter som vetter ut mot Åbyholmsvägen i detaljplanen ska regleras till max 8 meter
eller två våningar i de delar som möter Åbyholmsvägen.
- att radhusbebyggelse väster Åbyholmsvägen gestaltningsmässigt ska anpassas till den
historiska miljön.
Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att han först ställer proposition på sitt eget yrkande
yrkande och sedan på Nicklas Steorns (MP) med fleras tilläggsyrkande och på Gustav
Elfströms (S) med fleras tilläggsyrkande. Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Nicklas Steorns (MP) med fleras
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå det.
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Gustav Elfströms (S) med fleras
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå det.
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Beslutsunderlag
 §181 KS Detaljplan för Åbyholm- Antagande
 §63 Planmu Detaljplan för Åbyholm- Antagande
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-02, Detaljplan Åbyholm
 Åbyholm, Plankarta Antagandehandling 200902
 Åbyholm_Planbeskrivning_Antagande.docx
 Åbyholm_granskningsutlåtande
 FastighetsFörteckning Åbyholm 200902
 Kulturmiljöanalys- Åbyholms gård i Vallentuna, daterad 2009-06-24. Upprättad av
WSP
 Bullerutredning Åbyholm, Daterad 2019-02-14, upprättad av Ramböll
 Bullerkartläggning av den planerade verksamheten för Vallentuna Returpark, daterad
2018-08-24. U
 Översiktlig miljöteknik markundersökning Åbyholm, daterad 2018-06-05. Upprättad
av ÅF
 Förslag på platsspecifika riktvärden samt översiktlig åtgärdsutredning, Åbyholm,
daterad 2018-10
 Rapport Geoteknik Åby-ängar, daterad 2009-05-15. Upprättad av Bjerking Arkitekter
och Ingenjörer
 Riskanalys Åby ängar, Vallentuna kommun- avseende transporter med farligt gods.
Daterad 2011-02 Dagvattenutredning Åbyholm. Daterad 2015-12-17. Reviderad 2017-10-04. Upprättad
av sweco.
 Åbyholm Dagvattenhantering PM, 2019-09-21. Upprättad av ÅF.
 Översvämningsanalys. Daterad 2018-12-10. Upprättad av Sweco.
 Trafikutredning för fördjupning av översiktsplan norra Vallentuna, daterad april
2016. Upprättad
 Trafikutredning Åbyholm, daterad 2019-05-24. Upprättad av Ramböll
 Spridningssamband_grön infrastruktur i Centrala Vallentuna_ Calluna 20180824
 Inledande riskanalys för ny bebyggelse i Vallentuma Kommun 2005-05-13. Upprättad
av Tyrens.
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§ 119
Kommunövergripande gemensamma riktlinjer för föreningsbidrag (KS
2020.240)
Beslut

Kommunfullmäktige antar förslaget till Gemensamma riktlinjer för bidrag till föreningar inom
Vallentuna kommun.
Kommunfullmäktige uppdrar åt berörda nämnder att inarbeta riktlinjer för föreningsstöd i
enlighet med Gemensamma riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vallentuna kommun.
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ärendebeskrivning

Vallentuna kommun är i behov av en gemensam grundstruktur gällande riktlinjer för
föreningsbidrag, oavsett vilken nämnd som handlägger och beslutar om respektive bidrag.
Fördelningen av medel behöver utvecklas genom krav som går i linje med kommunens
värdegrundsarbete inom områden som jämställdhet, demokrati, integration och
våldsbejakande extremism.
För att säkerställa att de bidrag som kommunen betalar ut går till verksamhet som
överensstämmer med kommunens värderingar så har ett förslag på gemensamma
övergripande riktlinjer tagits fram. De övergripande riktlinjerna beskriver de punkter som
samtliga föreningar som tar del av kommunens bidrag behöver uppfylla.
Yrkanden

Jerri Bergström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, med tillägget att förtydliga att
det gäller ideella föreningar.
Beslutsgång

Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att han först ställer proposition på Jerri Bergströms
(S) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag och sedan på Jerri Bergströms (S)
tilläggsyrkande. Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) bifallsyrkande till
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande
och finner att kommunfullmäktige beslutar att avslå det.
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Beslutsunderlag
 §182 KS Kommunövergripande gemensamma riktlinjer för föreningsbidrag
 §135 Kommunövergripande gemensamma riktlinjer för föreningsbidrag
 Gemensamma riktlinjer föreningsstöd
 riktlinjer föreningsstöd
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§ 120
Förslag till styrdokument för minoritetspolitiskt arbete (KS 2020.241)
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Mål och riktlinjer för Vallentuna kommuns
minoritetspolitiska arbete”.
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Ärendebeskrivning

Den 25 november 2019 godkände Kommunstyrelsen Uppföljning av förvaltningarnas arbete
utifrån minoritetslagstiftningen (KS 2019.157) . Från och med 2019 skall alla Sveriges
kommuner och regioner skriva mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.
Kommunstyrelsen beslutade kring uppdraget att det ska tas fram förslag till hur mål och
riktlinjer, i enlighet med lagkraven, kan hanteras.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag efter dialog med berörda förvaltningar.
Yrkanden

Jerri Bergström (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 §186 KS Förslag till styrdokument för minoritetspolitiskt arbete
 §134 Förslag till styrdokument för minoritetspolitiskt arbete
 Uppföljning nationella minoriteter
 Mål och riktlinjer nationella minoriteter
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§ 121
Upphävande av beslut om F-9-inriktning (KS 2020.164)
Beslut

Kommunfullmäktige upphäver följande beslut från kommunfullmäktiges sammanträde den 28
januari 2008 5 §:
”Kommunens strävansmål att samtliga skolor på sikt skall, där underlag finns, bli 1 - 9 skolor
står fast. (1 - 9 skolor - var begreppet i skolplan 1995 -1998 - dessa kallas i dag för F – 9
skolor.)”
I enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Anteckning

Camilla Blacker Wallinson (M) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
Tomas Kullström (M) ersätter Camilla Blacker Wallinson (M).
Reservationer

Jerri Bergström, Adam Westerberg, Anna-Maria Boström, Gustav Elfström och Sandra
Rudeberg, alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för Sandra Rudebergs (S) med fleras
yrkande.
Hans Jedlin, Marie Dycefield-Scott, Joakim Oskarsson och Martin Siltanen, alla (SD),
reserverar sig mot beslutet till förmån för Sandra Rudebergs (S) med fleras yrkande.
Ärendebeskrivning

Den 17 december 2019 gav barn-och ungdomsnämnden i uppdrag till barn- och
ungdomsförvaltningen att lämna ett organisationsförslag för samtliga kommunala skolor som
ska gälla från höstterminen 2021. Barn- och ungdomsförvaltningen har under våren utrett
ärendet med utgångspunkten att Vallentunas skolor inte behöver ha en F-9-struktur. Detta mot
bakgrund av att barn- och ungdomsnämnden tidigare har upphävt ett beslut om F-9-inriktning
från 2000 som fattades i grundskolenämnden. Grundskolenämnden hade fastställt att
”Framtida skolor i Vallentuna skall byggas om som F-9-skolor” och att ”Nuvarande skolor
skall, om elevunderlaget medger detta, byggas om till F-9-skolor”. I utredningen av
skolorganisationen under våren 2020 fann dock barn- och ungdomsförvaltningen att
kommunfullmäktige 2008 beslutade att F-9-inriktningen stod fast. Barn- och
ungdomsnämnden föreslog därför att kommunfullmäktige skulle upphäva beslutet. Förslaget
återremitterades genom minoritetsåterremiss den 8 juni 2020. Efter återremissen har
underlaget kompletterats med information från barn- och ungdomsförvaltningens utredning
om skolorganisation.
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Yrkanden

Johan Skog (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sandra Rudeberg (S) yrkar, med bifall från Martin Siltanen (SD), avslag till
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att Johan Skogs (M) yrkande ställs mot Sandra
Rudebergs (S) med fleras yrkande. Kommunfullmäktige godkänner beslutsgången.
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Johan Skogs (M) yrkande mot Sandra Rudebergs (S)
med fleras yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Johan Skogs
(M) yrkande.
Beslutsunderlag
 §190 KS Upphävande av beslut om F-9-inriktning
 §131 Upphävande av beslut om F-9-inriktning
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-18, Upphävande av beslut om F-9-inriktning
 Förslag om upphävande av beslut om F-9-inriktning
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