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§ 75
Uppföljning verkställigheten av beslut (KS 2020.019)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner rapporten gällande verkställigheten av beslut.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och 
fastighetsförvaltningen har gjort en uppföljning av verkställigheten av de beslut som 
kommunstyrelsens utskott, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige har fattat.

Uppföljningen ska redovisas för kommunstyrelsen tre gånger per år. Första
redovisningen sker i samband med tertial 1. Resterande två uppföljningar för året
presenteras i delårsbokslut samt helårsbokslut.

Av sammanlagt 114 beslut är 23 verkställda (klart grönt), 73 pågående (orange) och 18
vilande/ej påbörjat (rött). Rapporten är uppdaterad 2020-05-11, eventuella
förändringar efter detta datum redovisas inte i bifogad rapport.

 
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-05-11, Uppföljning verkställigheten av beslut
 Rapport, uppföljning verkställighet beslut 2020-05-11
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Tjänsteskrivelse

Uppföljning verkställigheten av beslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten gällande verkställigheten av beslut.

Ärendet i korthet
Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och 
fastighetsförvaltningen har gjort en uppföljning av verkställigheten av de beslut som 
kommunstyrelsens utskott, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige har fattat.

Uppföljningen ska redovisas för kommunstyrelsen tre gånger per år. Första
redovisningen sker i samband med tertial 1. Resterande två uppföljningar för året
presenteras i delårsbokslut samt helårsbokslut.

Av sammanlagt 114 beslut är 23 verkställda (klart grönt), 73 pågående (orange) och 18
vilande/ej påbörjat (rött). Rapporten är uppdaterad 2020-05-11, eventuella
förändringar efter detta datum redovisas inte i bifogad rapport.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2019-05-11
2. Rapport, 2020-05-11

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Akten



Utskriftsdatum: Rensad på klara uppdrag:

2020-05-11 2020-04-30

Beslutsdatum Paragraf Ärende Dnr Verkställighetsåtgärd Klart senast Ansvar Status | Kommentar Handläggare Uppdaterad

2009-11-30 KS § 163
Utveckling av området Björkby-
Kyrkviken KS 2007.108

1. Ta fram förslag till plan med möjliga 
åtgärder och anläggningar i Björkby-
Kyrkviken (utöver café/rest).                              
2. ta fram konkreta förutsättningar för 
rest/café  3. påbörja arbete med att 
åstadkomma etablering. Planavdelningen Pågår

Omtag görs i denna fråga i samband 
med FÖP Västra Vallentuna Fredrik Skeppström 2020-05-11

2009-11-30 KS § 158 FÖP Gillinge KS 2007.134
Ta fram förslag till FÖP för Gillinge, 
inklusive förstudie för ny trafikplats Planavdelningen Vilande

Utvecklingsområdet bekräftat i ny 
översiktsplan. Vilar på obestämd tid. 2020-05-11

2012-09-12 TefaU § 67 GC-väg norr om Lindholmen KS 2012.370 Bygg gc-väg. Gatu- och parkavdelningen Pågår

Detaljprojektering klar, men justeringar 
kommer att göras efter synpunkter från 
Roslagsvatten. Byggstart avvaktar 
detaljplan för Lindholmen-
Strömgården. Ewa Boo 2020-04-29/Johan Carselind

2012-09-13 Näplu § 98 Cykelled runt Vallentunasjön  KS 2012.357

Utreda möjligheterna att skapa en 
cykelled runt Vallentunasjön i 
samarbete med Täby kommun Gatu- och parkavdelningen Pågår

Kontakt har tagits med Täby som har 
ett pågående projekt att anlägga en 
strandpromenad, där en första etapp är 
klar. Under 2020 utreds förutsättningar 
för fortsättning inom Vallentuna 
kommun och en projektgrupp kommer 
att tillsättas. Svårigheter med närhet till 
sjön beror till stor del på privata 
fastighetsägare. Sara Eklund 2020-04-29/Johan Carselind

2012-10-18 Näplu § 119 Detaljplan för Grönlundsvägen KS 2012.436
Upprätta en ny detaljplan för området 
Grönlundsvägen i nordöstra Kårsta Planavdelningen Vilande

Vilar enligt överenskommelse med 
markägare (inget aktivt planarbete, 
ingår i FÖP). Prioritering framöver 
hanteras i 
bostadsbyggnadsprognosen.Intressenter 
finns. Måste få långsiktig VA-lösning 2020-05-11

2013-06-03 KS § 101 Detaljplan Okvista 1 och 2 KS 2013.172 Ändra stadsplaner Planavdelningen Pågår

Utredning om förutsättningar utifrån 
önskemål om utökade byggrätter från 
företagen samt risker för 
Angarnssjöängen. Vilande tills dom om 
Okvista 5 har inkommit, enligt beslut i 
styrgrupp. Inväntar överklagandetiden 
på beslutet. Jessica Hanna 2020-05-11

2013-12-16 KS § 223 Anläggande av infartsparkering KS 2013.510
Utred möjligheten att anlägga en ny 
infartsparkering Gatu- och parkavdelningen Pågår

Alternativa lokaliseringar utreds för 
infartsparkering i centrala Vallentuna, 
kopplat till bostadsutveckling. Förs upp 
till TeFau under 2020. En ny 
infartsparkering anläggs i anslutning till 
Kragtsalunds station under hösten 
2020. Sara Eklund 2020-04-29/Johan Carselind

2014-11-20 Näplu § 128 Detaljplan för Ormsta Stensta KS 2014.428

Utreda förförutsättningarna för att 
detaljplanelägga Ormsta-Stensta 
omfattande fastigheterna Ormsta 1:33 
med fler.  Planavdelningen Pågår

Samråd har genomförts. 
Granskningsperiod mellan 14/5 -11/6 
2020 Projektledare Maria Hansson 2020-05-11

2014-11-20 Näplu § 130 Bällsta Björnboda KS 2014.455

Utreda förutsättningarna för att 
detaljplanelägga Björnboda-Bällsta, 
etapp 1, omfattande fastigheterna 
Bällsta 2:928 med fler. Planavdelningen Pågår

Tidigare kallad Bällsta 2:928. Samråd 
genomförts kv 1 2019. Föreslagen 
utformning ses nu över utifrån inkomna 
synpunkter under samrådet samt 
tillkommen information från 
utredningar 2020-05-11

2014-12-01 KS § 201
Ansvarsfördelning gällande 
reservvattentäkter KS 2014.443

Uppdrag till kommundirektör att uppta 
förhandling med roslagsvatten med 
syfte att förtydliga ansvarsfördelningen 
för reservvattentäkterna Gatu- och parkavdelningen Pågår

Roslagsvatten har genom Norrvatten 
ansvar att leverera reservvatten. 
Kommunen säkerställer 
reservvattentäkter i fysisk planering. 
Frågan belyses i pågående arbete med 
risk- och sårbarhetsanalys för 
kommunen under 2020. 
Återrapportering av uppdraget sker 
under höstem2020.

Olle Nordberg/ Johan 
Carselind 2020-04-29/Johan Carselind

2015-11-04 TeFaU § 93
Bygganden bredvid Kårsta 
Stationshus

Undersöka vilka möjligheterna är att 
riva byggnaden som ligger bredvid 
Kårsta stationshus. Förvaltaravdelningen Pågår

Antikvarisk utredning genomförd. 
Byggnaden är bevarandevärd ur 
kulturhistorisk synpunkt. Rivning 
rekomenderas ej. Frågan tas upp i 
TeFaU. Byggnaden snyggas upp 
utvändigt av Fastighetsavdelningens 
extratjänster FASTEX under 2020. 2020-05-11

VALLENTUNA KOMMUN
Uppföljning av  kommunstyrelsens och fullmäktiges beslut



2016-03-24 TeFaU § 19 Försäljning av mark inom Haga 3 (KS 2016.080)

Underteckna avtal för markförsäljning 
och markreglering gällande fastigheter 
inom detaljplanen för Haga 3.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

Viss utbyggnad av infrastruktur och 
sanering återstår innan återstående 
tomter kan säljas Gunborg Hedman 2020-05-07

2016-05-11 TeFaU § 44 Våtmarksparken, projektering (KS 2015.416)

Påbörja detaljprojektering av 
Våtmarksparken enligt det underlag 
som presenteras i PM Vallentuna 
Våtmarkspark (bilaga A) med nytt 
slitlager och nya belysningsarmaturer 
för befintlig gång- och cykelväg. Gatu- och parkavdelningen Pågår

2018-05-02 Informerades Teknik- och 
fastighetsutskott om att se över behov, 
syfte och prisreducerande lösningar då 
dagvattenfrågan för hela centrala 
Vallentuna kommer att integreras i 
kommande lösning. Avvaktar nu 
dagvattenutredning för centrala 
Vallentunas omvandling. Ewa Boo 2020-04-29/Johan Carselind

2016-05-11 TeFaU § 48
Uppdrag att redogöra för status för 
projektet Cykelväg Kårsta-Ekskogen (KS 2016.145)

Utredningen för utbyggnad av Cykelväg 
Kårsta-Ekskogen ska fortsätta i enlighet 
med föreslagen tidplan. Gatu- och parkavdelningen Pågår

Projektet tog ett nytag hösten 2019 och 
fortsätter under 2020. Kommer då att 
samordnas med arbete med fördjupad 
översiktsplan. Förseningar beror främst 
på personalförändringar inom gatu- och 
parkverksamheten. 2020-04-29/Johan Carselind

2016-08-16 Näplu § 62
Planuppdrag för detaljplan för 
Lindholmen-Strömgården KS 2016.280

Utreda förutsättningarna för att 
detaljplanelägga Lindholmen-
Strömgården omfattande fastigheterna 
Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 samt del av 
fastighet Slumsta 1:31.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

Antagande handlingar godkända av 
PlanMu och inväntar beslut av KS Beatrice Matsson 2020-05-07

2016-09-14 TeFaU §82
Avveckling av nedlagda VA-
anläggningar KS 2016.346

Ta fram en tidssatt avvecklingsplan 
inklusive kostnadskalkyler för de 
nedlagda VA-anläggningarna.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Arbetet pågår. Gunborg Hedman 2020-05-07

2016-11-08 Näplu § 98 Detaljplan Åbyholm KS 2013.484

Utreda möjligheten att inom 
detaljplanen att utöka ytan för 
bostadsbebyggelsen på den kommunalt 
ägda marken i detaljplanens östra delar. Planavdelningen Pågår

Granskningsperiod 30/4 - 28/5 2020. 
Förväntas antas 2020 2020-05-11

2017-03-13 KF §23 VA-plan för Vallentuna kommun KS 2013.365
Ta fram en Blåplan för vatten som ett 
komplement till översiktsplanen Planavdelningen Pågår

Arbete pågår, har varit på samråd under 
våren 2019. Beräknas kunna antas 
under 2020. Frida Hellblom 2020-05-11

2017-03-15 TeFaU § 31
Uppdrag om ny avfallsplan, SÖRAB-
regionen, perioden 2021-2032 KS 2017.051

Arbeta fram ett förslag till Avfallsplan 
2021-2032 i samarbete med SÖRAB och 
de övriga åtta SÖRAB kommunerna. Gatu- och parkavdelningen Pågår

Arbete pågår i samverkan med SÖRAB-
kommunerna. Utställning under våren 
2020. Beri Fajic 2020-04-29/Johan Carselind

2017-03-16 KSAU §21 Uppdrag till kommundirektör KS 2017.136
Utreda alternativa genomförandeformer 
för kommunhuset 2017-05-02 Kommundirektör Pågår

Förstudie överlämnad för hantering i 
KSAU. Alternativstudie genomförs inom 
ramen för utveckling av Centrala 
Vallentuna. Magnus Sjögren 2020-05-11

2017-04-03 KS §45
Detaljplan För Vallentuna Prästgård 
1:146 m.fl. KS 2016.434

Upprätta en ny detaljplan för 
kommunhuset, under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner 
förstudien för nytt kommunhus Planavdelningen Vilande Avvaktar förstudie kommunhus 2020-05-11

2017-05-09 Näplu §43
Detaljplan för Vallentuna- Åby 1:153, 
Tellusområde 1 KS 2017.173

Upprätta ny detaljplan för Vallentuna-
Åby 1:153 Planavdelningen Pågår

Detaljplan upphävd för del av område. 
Ingår numer i kommande projektet 
Tellusområdet. Avtalsförhandlingar 
pågår. Olle Nordberg/Aina Larsson 2020-05-11

2017-06-13 Näplu §55 Detaljplan för Bällsta 2:158 KS 2017.215
1. att upprätta förslag till detaljplan för 
Bällsta 2:158.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

Planarbete påbörjat. Inväntar besked 
från fastighetsägaren. 2020-05-07

2017-06-13 Näplu §57
Detaljplan för Vallentuna-Åby 1:99 - 
Planuppdrag KS 2017.216

1. att upprätta förslag till detaljplan för 
Vallentuna- Åby 1:99 Planavdelningen Pågår Planarbete pågår. Olle Nordberg 2020-05-11

2017-06-13 Näplu §58
Detaljplan för Kragstalund östra, 
Kragsta 1:51:3 KS 2017.210

1. att upprätta förslag till detaljplan för 
Kragstalund östra, Kragsta 1:51-3                      
2. att underteckna avtalet för 
kommunens räkning Planavdelningen Pågår

Avtalet är undertecknat. Upp för 
antagande KF 8/6 2020 2020-05-11

2017-08-22 Näplu §77 
Detaljplan för Norra centrumtomten 
etapp 1 - Planuppdrag KS 2017.270

Upprätta en detaljplan för Norra 
centrumtomten etapp 1. Planavdelningen Pågår

Arbete pågår med övergripande 
utredningar inom ramen för 
genomförande av planprogram för 
Centrala Vallentuna. Detaljplan 
planeras för byggstart 2022. Olle Nordberg 2020-05-11

2017-08-22 Näplu §80 Planuppdrag Angarns-Dammsta KS 2017.237
Upprätta förslag till detaljplan för 
Angarns-Dammsta Planavdelningen Pågår

Planarbete avslutas pga av förutsättning 
för VA saknas Terese Olsson 2020-05-11

2017-08-30 TeFAU § 72 Säkra skolvägar - Karbyskolan KS 2017.243

Genomdriva förslagen i 
åtgärdsprogrammet i rapporten (ej 
cykelvägarna) till en kostnad av högst 1 
000 000
kronor. Gatu- och parkavdelningen Pågår

Vissa delar av åtgärdsplaner beställda, 
kontakt har tagits med trafikverket och 
Karby vägföreningen samt brev har gått 
till Länsstyrelsen. Anläggande planeras 
till sommaren/hösten 2020 Sara Eklund 2020-04-29/Johan Carselind

2017-10-25 TeFaU § 93
Hastighetsdämpande åtgärder på 
Bällstavägen KS 2017.381

Anlägga en avsmalning på Bällstavägen 
strax norr om Kompanivägen. Gatu- och parkavdelningen klart

Förslag framtaget och beslutat, 
byggstart sommaren 2019 Sara Eklund 2020-04-29/Johan Carselind



2017-10-25 TeFaU § 94 Åtgärder på GCM-passager KS 2017.244

 Anlägga fartgupp i anslutning till 
övergångsställena vid följande platser: 
Lingonvägen
vid Smultronvägen, Lingonvägen vid 
infarten till 1-21, Gläntastigen vid infart 
till
nummer 13 – 155 och Lovisedalshöjden 
vid Lovisedalsvägen.
 Anlägga en avsmalning vid 
övergångsstället på Karlavägen vid 
förskolan Vintergatan.
 Att vid övergångsstället över 
Lindholmsvägen vid Disavägen sätta 
upp FIVÖ-skyltar
(skyltar som blinkar när det passerar 
gående på övergångsstället). Gatu- och parkavdelningen Pågår

Förslag framtagna och vissa projekt 
beställda, klart under 2020 Sara Eklund 2020-04-29/Johan Carselind

2017-10-24 Näplu § 105
Planbesked för fastighet Vallentuna-
Ekeby 2:243 KS 2017.294

Teckna planavtal med fastighetsägaren 
till Vallentuna-Ekeby 2:243

Mark- och 
exploateringsavdelningen Ej påbörjad

Utredning av planförutsättningarna 
pågår Ej utsedd 2020-05-07

2017-10-24 Näplu § 106
Planbesked för Kragsta 10:1 och del 
av Kragsta 2:7 KS 2017.309

Upprätta förslag till detaljplan för 
fastighet Kragsta 10:1 och del av 
fastighet Kragsta 2:7 när ett planavtal 
tecknats med exploatören Planavdelningen Ej påbörjad inväntar fastighetsägare 2020-05-11

2017-10-24 Näplu § 106
Planbesked för Kragsta 10:1 och del 
av Kragsta 2:7. KS 2017.309 Teckna planavtal med Bällsta handel AB

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

Avvaktar fastighetsägarens 
ställningstagande Ej utsedd 2020-05-07

2017-11-13 KF § 140
Svar på motion (S) om översyn av 
färdtjänstväntplatserna KS 2017.087

Översyn av färdtjänstväntplatserna och 
att bristerna vid väntplatserna ska göras 
omedelbart. Gatu- och parkavdelningen

2017-11-29 TeFaU § 107
Fartdämpande åtgärder i centrala 
Vallentuna, västra delen KS 2017.413

Anlägga två fartgupp på Tvärvägen och 
ett fartgupp vardera på Sommarvägen,
Höstvägen och Vintervägen. Gatu- och parkavdelningen klart Klart till hösten 2019. Sara Eklund 2020-04-29/Johan Carselind

2017-11-29 TeFaU § 108
Hastighetsdämpande åtgärder på 
Olsborgsvägen och Skolvägen KS 2017.380

Anlägga två fartgupp på Olsborgsvägen.
åtgärder på Skolvägen. Gatu- och parkavdelningen Klart Klart till hösten 2019. Sara Eklund 2020-04-29/Johan Carselind

2017-11-28 Näplu § 119
Planuppdrag för detaljplan för 
Kristineberg etapp 3 KS 2017.434

Upprätta förslag till detaljplan för del av 
fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:1, 
Kristineberg etapp 3 när ett planavtal 
tecknas med fastighetsägaren. Planavdelningen Pågår

Inleds under 2020. Utkast till planavtal 
finns. Beräknat kunna antas 2024 2020-05-11

2017-11-28 Näplu § 119
Planuppdrag för detaljplan för 
Kristineberg etapp 3 KS 2017.434

Teckna planavtal med fastighetsägaren 
till Vallentuna-Prästgård 1:1.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Dialog med f-ägare. 2020-05-07

2018-02-19 KS §24 Översyn av avtal KS 2017.531

I samarbete med fritidsförvaltningens 
chef, inleda förhandlingar med intention 
att göra utköp av Hyresavtal för lokaler i 
ishall A på Vallentuna Idrottsplats 
(daterat 1999-11-19) tecknat med IF 
Vallentuna BK Ishockey, samt utköp av 
kompletterande avtal rörande  
entresolplan i ishall A på Vallentuna IP 
(daterat 2001-12-14). Kommundirektör Pågår Sammanställning av underlag pågår Emelie Hallin 2020-05-11

2018-03-14 TeFaU § 37
Gång- och cykelväg, Uthamra - 
Tingvalla KS 2018.092

Anlägga en ny belyst gång- och cykelväg 
mellan Hasseluddsvägen i Uthamra och
parkeringen vid Skvadronsvägens västra 
ände i Tingvalla. Gatu- och parkavdelningen Pågår

Planering återupptas under  2020. 
Uppdraget från tidigare anställd och 
gammalt TeFaU-beslut Sara Eklund 2020-04-29/Johan Carselind

2018-03-19 KS §45

Kommunens verksamhet i 
förhållande till Agenda 2030 och 
hållbarhetsmål KS 2018.029

Kartlägga och bedöma kommunens 
verksamhet i förhållande till Agenda 
2030 och de globala hållbarhetsmålen 
med återrapportering under 2018. KLK-staben Pågår

Workshops genomförda hösten 2018. 
En avstämningsrapportering gavs till KS 
december 2018.Därefter har analys 
skett och en sammanställning skrivits 
fram. Ärendet återremitterades, 
bearbetning av innehållet pågår. Ann Wahlström 2020-05-11/Emelie Hallin

2018-03-20 Näplu § 31
Planbesked för fastighet Söderhall 
5:7 KS 2017.307

Upprätta förslag till detaljplan för 
fastigheterna Söderhall 5:7 när ett 
planavtal tecknats med exploatören Planavdelningen Pågår inväntar fastighetsägare Beatrice Matsson 2020-05-11

2018-03-20 Näplu § 31
Planbesked för fastighet Söderhall 
5:7 KS 2017.307

Teckna planavtal inklusive föravtal 
exploatering med sökande

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår inväntar fastighetsägare Beatrice Matsson 2020-05-07

2018-05-14 KF § 59
Svar på motion (SD) om 
kameraövervakning KS 2017.374

Utreda möjligheten att införa 
kamerabevakning vid
Vallentuna kommuns 
infartsparkeringar. KLK-staben Pågår

Underlag påbörjat, ej framskrivet för 
beslut. 2020-05-11 //Emelie Hallin



2018-06-18 KF § 93 Ny nämndorganisation KS 2018.206

Kommunstyrelsen uppdras att under 
mandatperioden efter valet 2018 utreda
förutsättningarna för en 
sammanslagning av Barn- och 
ungdomsnämnden och
Utbildningsnämnden. 2022-10-15 Kansliet Pågår

Kansliet har tagit fram en 
uppdragsbeskrivning som KS beslutat 
om, se KS § 200/2019 Martin From 2020-05-10

2018-08-29 TeFaU §59
Förstudie gång- och cykelväg 
Vallentuna C- Karby/Brottby KS 2018.263

Att genomföra en förstudie och enklare 
förprojektering för en gång- och 
cykelväg mellan Vallentuna C och 
Karby/Brottby Gatu- och parkavdelningen Vilande

Gemensamt framtagande av förstudie 
och enklare förprojektering skall gatu-
parkavdelningen och planenheten ta 
fram med början hösten 2020 Vakant 2020-04-29/Johan Carselind

2018-08-29 TeFaU §60 Timglashållplats på Västlundavägen KS 2018.040

Att anlägga en timglashållplats på 
Västlundavägen strax öster om 
Lindövägen. Gatu- och parkavdelningen Pågår

Projektering och upphandling klar, 
byggs sommaren 2021 Sara Eklund 2020-04-29 /ohan Carselind

2018-08-29 TeFaU §63

Förlängning och 
tillgänglighetsanpassning av 
busshållplats vid Jarlavägen KS 2018.271

Att anlägga en ny 
tillgänglighetsanpassad busshållplats 
vid den befintliga avsmalningen på 
Lingsbergsvägen vid Jarlavägen. Gatu- och parkavdelningen Klart Vilande tills busslinje utretts Sara Eklund 2020-04-29/Johan Carselind

2018-08-29 TeFaU §64
Busshållplats och övergångsställe på 
Tallhammarsvägen vid Rosendal KS 2018.272

Att anlägga en ny 
tillgänglighetsanpassad busshållplats 
med ett nytt övergångsställe vid 
Rosendal Gatu- och parkavdelningen Pågår Klart våren 2021 Sara Eklund 2020-04-29/Johan Carselind

2018-08-29 TeFaU §67
Cykelparkeringar Kragstalunds 
station KS 2018.273

Att anlägga ca 30 nya cykelparkeringar 
med ramlåsning och väderskydd vid 
Kragstalunds station. Gatu- och parkavdelningen Klart

Cykelstsäll med väderskydd beställda 
klart hösten 2019 Sara Eklund 2020-04-29/Johan Carselind

2018-08-29 TeFaU §70
Tillgänglighetsanpassning av 
busshållplats Stora Karby KS 2018.274

Att tillgänglighetsanpassa Stora Karbys 
busshållplats Gatu- och parkavdelningen Pågår

Projektering och upphandling klar. 
Utförs sommat/höst 2020 Sara Eklund 2020-04-29/Johan Carselind

2018-10-02 Näplu § 98 Markanvisning Vallentuna-Nyby 1:22 KS 2018.335

Att påbörja en markanvisningsprocess 
för fastigheten Vallentuna-Nyby 1:22 
med syfte att
etablera ett gruppboende LSS.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

Pågår. Diskussion om formen för hur 
det genomförs på lämpligast sätt pågår. Niklas Karlsson 2020-05-07

2018-10-22 KS § 184
Plan för ökad civilförsvarsberedskap 
2019-2020 KS 2018.314

Att leda och samordna 
förmågeutvecklingen enligt
planen. Kommunstyrelsen ska 
informeras om uppnådd 
civilförsvarsförmåga under oktober
2019. KLK-staben klart

Arbetet är inlett och kompenshöjande 
åtgärder pågår liksom kartläggning och 
analys för att ringa in vad Vallentuna 
kommun behöver göra långsiktigt. Ett 
första konkret steg tas genhom att 
under våren/försommaren 
säkerhetsklassa (genom 
sökerhetsprövning) personer som 
innehar vissa  nyckelbefatttningar. 
Redovisningen presenterades för 
kommunstyrelsen i februari 2020. Magnus Sjögren 2020-05-08/Emelie Hallin

2018-11-28 TeFaU § 87

Trafiksäkerhetsåtgärder 
övergångsställe Banvägen vid 
Teknikvägen KS 2018.371

Anlägga ett upphöjt övergångsställe på 
Banvägen vid Teknikvägen Gatu- och parkavdelningen Klart Klart sommaren 2020 2020-04-29/Johan Carselind

2018-11-28 TeFaU § 90 b KS 2018.370

Projektera och anlägga en gångväg 
mellan busshållplatsen Bällstaberg och 
ansluta till gång- och cykelvägen längs 
Bällstabergsvägen som planeras 
anläggas under 2019 Gatu- och parkavdelningen Pågår

På grund av den planerade 
avstängningen av Roslagsbanan och att 
jSL sätter in ersättningstrafik på 
sträckan, förskjuts projektet ca. 1 år. 
Detta för att inga arbeten får pågå bär 
SL kör ersättningstrafik på sträckan. Irena Juric 2020-04-29/Johan Carselind

2019-01-14 KF § 13
Krisledningsplan Vallentuna 
kommun - 2019-2022 KS 2018.344

Kommunstyrelsen i uppdrag att leda 
arbetet enligt planen från och med 2019-
01-01. KLK-staben Pågår

Ubildning i beredskapsjuridik och 
civiltförsvar hölls 18 juni för 
nyckelfunktioner i tjänstemanna 
organisationen. RSA genomfört under 
2019 för kommunens förvaltningar och 
åtgärder relaterade till identierade 
utvecklingsbehov för 
krisledningsplanens genomförande 
pågår. Magnus Sjögren 2020-05-11//Emelie Hallin

2019-01-22 PlanMU § 4 Kårsta-Rickeby 2 - Inriktningsbeslut KS 2019.228
Ta fram en fördjupad översiktsplan för 
Kårsta. Planavdelningen Pågår

Arbete pågår. Fokus under våren 2020 
är utreda VA-förutsättningar och 
lösningar. Daniel Jarl 2020-05-11

2019-03-12 PlanMU § 17
Fördjupad översiktsplan västra 
Vallentuna tätort KS 2019.046

Utarbeta ett förslag till fördjupad 
översiktsplan för västra Vallentuna 
tätort. Planavdelningen Pågår

Arbete pågår. Samrådsförslag 
preliminärt klart till hösten 2020. Fredrik Skeppström 2020-05-11

2019-03-12 PlanMU § 20 Revidering av VA-plan KS 2019.072 Revidera VA-planen Planavdelningen Ej påbörjad
Inväntar Roslagsvatten. Preliminär start 
hösten 2020 Daniel Jarl 2020-05-11

2019-04-08 KS § 63

Uppdrag till kommundirektör att se 
över Vallentuna kommuns rutiner 
relaterat till radikaliserade 
återvändare KS 2019.142

Se över befintliga rutiner för att
hantera och agera på information 
rörande män, kvinnor och barn i 
Vallentuna som återvänt
till Sverige efter vistelse i 
konfliktområden som det i Syrien/Irak KLK-staben Ej påbörjad 2020-05-11 //Emelie Hallin



2019-04-25 NAmU § 10
Revidering, uppdrag och former 
Vallentuna kommuns näringslivsråd KS 2019.138

Se över uppdrag och former för 
Vallentuna kommuns näringslivsråd. 
Uppdraget
för rådet bör ta sin utgångspunkt från 
förutsättningar beskrivna i 
näringslivspolicyn och
övriga styrande dokument.

Kommunikation- och 
marknadsavdelningen klart

En nomineringsprocess har genomförts 
med deltagare till rådet där första möte 
var planerat till maj. Mötet har dock 
skjutits fram till hösten på grund av 
corona. Magnus Isberg 2020-05-11

2019-04-10 TeFaU § 38
Avveckling av miljöstationer för 
farligt avfall under år 2020 Ks 2019.119

Ersätta befintliga miljöstationer med
fler mobila återvinningscentraler där 
både farligt avfall, grovavfall och 
förpackningar
kan avlämnas. Gatu- och parkavdelningen pågår

Planering för aleternativa 
insamlingsplatser pågår, alla stationer 
avecklas under 2020. Beri Fajic 2020-04-29/Johan Carselind

2019-04-10 TeFaU § 34
Projektering av cirkulationsplats, 
Lindholmsvägen/Lingsbergsvägen KS 2019.117

Färdigställa projekteringen av
förfrågningsunderlag för utbyggnaden 
av cirkulationsplats på Lindholmsvägen, 
korsningen
Lingsbergsvägen. Projekteringen av 
förfrågningsunderlag ska senast vara 
färdigt 2019-10-25. Gatu- och parkavdelningen pågår

Projektering  klar och ny tid för 
Roslagsbanans avstängning avvaktas för 
upphandlinga av projektet. Sara Eklund 2020-04-28/Johan Carselind

2019-05-15 TeFaU § 50 

Tillföra ytterligare platser för 
infartsparkering på befintliga ytor vid 
korallen KS 2019.199

Utreda möjligheten att på kort sikt 
tillföra ytterligare platser för 
infartsparkering på befintliga ytor vid 
Korallen. Gatu- och parkavdelningen vilande

På grund av bemanningsrelaterade 
orsaker har projektet inte kommit i 
gång. Trolig tidplan våren 2021 2020-04-28/Johan Carselind

2019-05-21 PlanMU § 41
Planbesked för fastigheterna Bällsta 
2:374 och Bällsta 2:16 KS 2019.075

Noggrant studera och ev. föreslå en ny 
trafiklösning/infart till områdena i takt 
med planerad ny bebyggelse. Planavdelningen Ej påbörjad Görs i samband med planstart 2020-05-11

2019-06-17 KF § 90

Hemställan av investeringsmedel för 
upprustning av torgytor etapp 4 och 
5 KS 2019.171

Söka medfinansiering från tidigare 
beslutad Länsplan avseende 
stationsåtgärder Gatu- och parkavdelningen Klart

Bidrag för etapp 4 sökt, beslut avvaktas, 
entreprenadstart var hösten 2019 Ewa bBoo 2020-04-28/Johan Carselind

2019-09-23 KS § 139 Miljöstrategi för Vallentuna kommun KS 2019.215

Se över strategin på nytt under 
mandatperioden
för att tydligare arbeta in avsnitt 
rörande klimatpåverkan i strategin. KLK-staben Pågår

Relativt nyligen framtagen och antagen. 
Avvaktar något. Ann Wahlström 2020-05-11/Emelie Hallin

2019-09-23 KS § 144
Försäljning del av Vallentuna Åby 
1:94 Ks 2019.210

Mark- och exploateringschef att dels 
slutförhandla och underteckna avtalen.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Avvaktar tidplan från SÖRAB 2020-05-07

2019-09-25 TeFaU § 64 Vändplats Bällstalundsvägen KS 2019.260
Införa vändplats med parkeringsförbud 
på Bällstalundsvägens slut Gatu- och parkavdelningen Klart Klart hösten 2019 Sara Eklund 2020-04-28 Johan Carselind

2019-09-25 TeFaU § 62 Vändplats Åby gata KS 2019.259
Införa vändplats på Åby gata med 
parkeringsförbud Gatu- och parkavdelningen Klart Klart hösten 2019 Sara Eklund 2020-04-28 Johan Carselind

2019-09-25 TeFaU §71

Uppdrag: beräkna kostnaden för att 
öka parkeringsövervakningen på 
infartsparkeringarna

Beräkna kostnaden för att öka 
parkeringsövervakningen på 
infartsparkeringarna till minst varannan 
vecka. Gatu- och parkavdelningen Klart

Ett så kallat 0-avtal införs på prov i 6 
månader under våren 2020. Avtalet är 
kostnadsdsfritt för kommunen och 
befintligt bolag tar intäkterna. Detta 
gäller vissa utvalda parkeringsplatser. Maria Andersson 2020-04-28 Johan Carselind

2019-09-25 TeFaU § 72

Uppdrag: informera om reglerna 
kring trädgårdsavfall och problem 
med trädgårdsavfall som slängs på 
kommunens mark

Informera om reglerna kring 
trädgårdsavfall och problem med 
trädgårdsavfall som slängs på 
kommunens mark. Gatu- och parkavdelningen Klart

Avdelningen har informerat TeFaU om 
reglerna kring trädgårdsavfall 2019-10-
23 Nicole Sundin 2020-04-28 Johan Carselind

2019-10-14 KF § 125
Svar på motion (SD) Etablera 
vätgasstation i Vallentuna kommun KS 2019.192

Undersöka möjligheten för eventuella 
samarbetspartners, i
etablerandet av en vätgastankstation.
Aktivt ska verka för etablerandet av en 
vätgastankstation i Vallentuna
kommun.
Undersöker möjligheten för ett 
eventuellt EU-bidrag för etablerandet
av en vätgastankstation i Vallentuna 
kommun. KLK-staben Pågår

Vallentuna kommun deltar i Länsstyrelsen 
och Storsthlms regionala projekt "Fossilfritt 
2030" som startade i maj 2020. Projektet 
inkluderar bland annat stöd för utveckling 
av infrastruktur för förnybara drivmedel. 
Utredning av förutsättningarna för vätgas 
och för biogas i Vallentuna har initierats i 
samarbete med Biodriv Öst. I ett första steg 
analyseras möjligheterna att ställa om 
kommunens egna fordon till gas och att 
ställa krav på gas i  aktuella, transporttunga 
upphandlingar. SL har kontaktats kring 
eventuellt samarbete och kommunen 
planerar att även sondera intresset hos 
lokala företag.

Ann Wahlström 2020-05-07//Emelie Hallin

2019-10-14 KF § 124
Svar på motion (V) om 
klimatnödläge KS 2019.231

Uppmärksamma en särskild årlig dag 
för att summera klimatarbetet. KLK-staben Pågår

En klimatvecka planerades i samband 
med Earth hour i slutet av mars månad. 
Planerade aktiviteter i kulturhuset 
ställdes dock in mot bakgrund av covid-
19. Beroende av smittspridningens 
utveckling får möjligheterna att 
genomföra aktiviteten omprövas i höst. Ann Wahlström 2020-05-11//Emelie Hallin



2019-10-14 KF § 138
Vallentuna parkeringsstrategi och 
parkeringsnorm KS 2016.401

Uppdrag till kommunstyrelsen att göra 
en översyn av parkeringsstrategi och 
parkeringsnorm för cykel och bil i 
samband med översynen av 
översiktsplanens aktualitet. Planavdelningen klart Antagen i KF 2019

2019-10-21 KSAU § 2

Organisation och 
förvaltningsstruktur inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen KS 2019.338

Uppdrag åt kommundirektören att se 
över organisation och 
förvaltningsstruktur inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte 
att få en bättre struktur och en mer 
rimlig arbetsbörda för förvaltningschef. Kommundirektör klart

Samhällsförvaltningen delad i två 
förvaltningar. Verkställt den 1 april 
2020. Emelie Hallin 2020-05-08/Emelie Hallin

2019-10-22 Planmu § 76
Uppdrag förstudie Ormstaskolans 
tomt KS 2019.316

 Ta fram en förstudie avseende framtida 
användningen av Ormstaskolans tomt 
med närliggande

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Pågår Olle Nordberg 2020-05-07

2019-10-21 KS § 168
Vattenvårdsåtgärder i 
Vallentunasjöns avrinningsområde Ks 2019.296

Under 2020 återkomma med förslag till 
sammanhållet lokalt åtgärdsprogram för 
vattenvårdsåtgärder i Vallentunasjöns 
avrinningsområde. Planavdelningen Pågår

Avslag på flera LOVA-
bidragsanskökningar april 2020. Frida Hellblom 2020-05-11

2019-10-21 KS § 171
Markanvisningavtal Ställverket 
Teknikvägen KS 2019.263

Underteckna ett markanvisningsavtal i 
ungefärlig överensstämmelse med 
förslaget.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Inväntar Vattenfall Elin Ericsson 2020-05-07

2019-10-21 KS § 171
Markanvisningavtal Ställverket 
Teknikvägen KS 2019.263

Upprätta en detaljplan för del av 
fastigheten Vallentuna-Mörby 1:297. Planavdelningen Pågår Inväntar Vattenfall 2020-05-11

2019-10-21 KS § 159
Risk- och sårbarhetsanalys 
Vallentuna kommun 2019 KS 2019.289

Fastställa risk- och sårbarhetsanalysen
för Vallentuna kommun 2019, 
rapportera risk- och sårbarhetsanalysen 
till Länsstyrelsen i
Stockholms län samt vidta åtgärder för 
att stärka kommunens 
beredskapsförmåga. Kommundirektör Pågår

Analysen är fastställd och har 
rapporterats till Länsstyrelsen. Arbetet 
med åtgärder är pågående, 
synkroniseras med plan för civilt 
försvar. Kommer pågå under hela 2020. Säkerhetsstrateg 2020-05-11//Emelie Hallin

2019-10-23 TeFaU § 77 Farthinder på Ekebyvägen KS 2019.302

Anlägga två stycken farthinder på 
Ekebyvägen, där den del som har 
adressnummer 203-291 Gatu- och parkavdelningen Klart Klart sommaren 2020 Sara Eklund 2020-04-28 Johan Carselind

2019-10-23 TeFaU § 78 Farthinder Karlavägen KS 2019.301

Anlägga fyra stycken farthinder i form 
av asfaltsgupp på Karlavägen för att 
motverka höga hastigheter samt 
motverka angelägenheten för genomfart 
i området Haga 3. Gatu- och parkavdelningen Pågår Klart sommaren 2020 Sara Eklund 2020-04-28 Johan Carselind

2019-10-23 TeFaU § 79 Parkering på Dragonvägen KS 2019.303

Införa parkering 24 timmar i
enlighet med detaljplan på Dragonvägen 
enligt kartbild Gatu- och parkavdelningen Klart Klart hösten 2019 Sara Eklund 2020-04-28 Johan Carselind

2019-10-23 TeFaU § 80 Tillåten parkering Högdalavägen KS 2019.304

Tillåta parkering för personbilar
i 3 timmar med p-skiva på 
Högdalavägen enligt kartbild. Gatu- och parkavdelningen Klart Klart hösten 2019 Sara Eklund 2020-04-28 Johan Carselind

2019-10-23 TeFaU § 82

Uppdrag: Se över se över 
trafiksituationen vid Karbyskolan vid 
hämtning
och lämning av elever/barn

Se över trafiksituationen vid 
Karbyskolan vid hämtning och lämning 
av elever/barn. Gatu- och parkavdelningen Pågår

Görs i sammband med 
utbyggnad/ombyggnad Karbyskolan. 
Svårt att hitta lösningar i befintlig miljö. Sara Eklund 2020-04-28 Johan Carselind

2019-10-23 TeFaU § 83

Uppdrag: förvaltningen får i uppdrag 
att skriva till ”svensk
förpackningåtervinning” och klaga på 
att uppsamlingsplatserna ofta är
fulla

Skriva till ”svensk 
förpackningåtervinning” och klaga på 
att
uppsamlingsplatserna ofta är fulla. 
Detta resulterar i sopor/påsar står runt 
återvinningskärlen.
Folk dumpar ibland sopor där. Många 
av stationerna är ofta skräpiga. Gatu- och parkavdelningen Pågår

Uppdarget delas mellan Gatu-
parkavdelningen och Miljö- och 
hälsoskyddsvdelningen där Miljöchef 
skriver brevet. Klart under hösten 2020 Beri Fajic 2020-04-28 Johan Carselind

2019-10-23 TeFaU § 84

Uppdrag: undersöka möjligheterna 
för alternativ finansiering av
uppsättningen av julbelysningen

Undersöka
möjligheterna för alternativ finansiering 
av uppsättningen av julbelysningen i 
kulturhusparken
och på Tuna torg, av ordinarie 
upphandlad entreprenör. Gatu- och parkavdelningen Klart

Fastpartner "sponsar" genom 
överenskommelse julbelysningen 
2019/2020 Nicole Sundin 2020-04-28 Johan Carselind

2019-11-11 KF § 153
Hemställan om investeringsanslag till 
våtmarkspark KS 2019.299

Teckna genomförandeavtal med 
Roslagsvatten avseende utbyygnad och 
drift

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Pågår Olle Nordberg 2020-05-07

2019-11-27 Tefau § 93
Uppdrag gällande "appen tryggt och 
snyggt"

Återrapportera till
kommunstyrelsens teknik- och 
fastighetsutskott gällande 
kontaktcenters rutiner för appen
"Tryggt och snyggt". Gatu- och parkavdelningen Pågår

Kontaktcenter kommer under 
våren/sommaren informera TeFaU 2020-04-28 Johan Carselind



2019-11-25 KS § 200

Förutsättningar för en 
sammanslagning av barn- och 
ungdomsnämnden och 
utbildningsnämnden KS 2019.310

Utreda förutsättningarna för en 
sammanslagning av barn- och 
ungdomsnämnden och 
utbildningsnämnden. Uppdraget ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen 
till december 2020. 2020-12-31 Kansliet Pågår

Pågår. Hör ihop med ärende KS 
2018.206 Martin From 2020-05-10

2019-11-25 KS § 206
Uppföljning av förvaltningarnas 
arbete utifrån minoritetslagstiftingen KS 2019.157

Ta fram förslag till hur mål och 
riktlinjer, i enlighet
med lagkraven, kan hanteras, samt 
lägga fram förslag om dessa bör vara
kommunövergripande eller 
nämndspecifika. KLK-staben Pågår Arbetet har påbörjats, ej slutfört. Cecilia Lindelöf 2020-05-11/Emelie Hallin

2019-11-25 KS § 208 Uppdrag psykisk hälsa bland unga KS 2019.339

Att förvaltningsövergripande samordna:
- öka kunskapen om hur psykisk ohälsa 
kan hanteras (kartläggning av 
kommunens befintliga
insatser, skapa plattform etc)
- Se över skyddsfaktorer som påverkar 
den psykiska hälsan hos unga och bidrar 
till
välbefinnande
- Ta fram förslag till hur kommunen 
tidigare kan fånga upp signaler på 
psykisk ohälsa, arbeta
med självskattning och öppenhet kring 
psykisk ohälsa etc.
- Regelbunden uppföljning av arbetet 
med psykisk hälsa till kommunstyrelsen. KLK-staben Pågår

Kartläggningen är pågående. Intresse 
från föreningar/privatpersoner som vill 
bidra, utifrån rapportering i lokalmedia. Therese Eriksson 2020-05-11//Emelie Hallin

2019-11-25 KS § 204
Marköverlåtelseavtal, Åby ängar 
Vallentuna- Åby 1:168 KS 2019.287

Mark- och
Exploateringschef att underteckna 
avtalet för kommunens räkning.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Klart Avtal undertecknade Elin Ericsson 2020-01-22

2019-11-25 KS § 205
Godkännande av avtalspaket 
Gärdesvägen KS 2019.280

Mark- och exploateringschef att 
underteckna
Marköverlåtelseavtalet för kommunens 
räkning när Reservationsavtalets villkor 
är uppfyllda
med de markerade kompletteringar 
enligt bifogat Marköverlåtelseavtal.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Inväntar villkoren i reservationsavtalen Alexandra Högblom-Moiso 2020-05-07

2019-12-16 KF § 183
Hemställan om investeringsanslag till 
infartsparkering i Krastalund KS 2019.342

Projektera och anlägga en ny 
infartsparkering i Kragstalund Gatu- och parkavdelningen pågår

Projektering klar upphandling 
pågår.Byggstart höst. Sara Eklund 2020-04-28/Johan Carselind

2020-01-13 KS § 11
Uppföljning av Handlingsprogram 
Integration 2019 och uppdrag 2020 KS 2019.378

Ta fram en ny modell för 
integrationsarbetet, med tydligare 
arbetsmarknadsfokus, , och löpande 
redovisa arbetet till kommunstyrelsens 
näringslivs- och och 
arbetsmarknadsutskott KLK-staben Pågår

Uppdraget beslutat relativt nyligen, 13 
januari. Arbetsprocessen inom egen 
försörjning har setts över och ändrats. 
Förslag ej färdigt. Emelie Hallin 2020-05-07/Emelie Hallin

2020-01-21 PlanMU § 6
Planuppdrag för detaljplan för 
Lindholmens centrum Ks 2019.332

Upprätta en detaljplan för Lindholmens 
centrum. Planläggningen ska ske med 
ett utökat förfarande Planavdelningen

Planeringsfasen har inletts under våren 
2020 och just nu upphandlas 
nödvändiga utredningar som ska ligga 
till grund för planeringen. Christer Åberg 2020-05-11

2020-02-19 TeFaU § 7 Uppdrag att utreda hundrastgård KS 2020.063

Snarast utreda hundrastgård på 
grusplanen vid Gustavsudde eller 
grönområdet bakom ishallen eller annan 
lämplig plats Gatu- och parkavdelningen Pågår

Detaljplanen handläggs med ett utökat 
förfarande då syftet avviker från 
intentionerna i FÖP och att planen 
bedöms vara av stort allmänt intresse. Nicole Sundin 2020-04-28/Johan Carselind

2020-02-19 TeFaU § 8

Uppdrag att utreda lämplig 
ersättningsplats för 
återvinningsstationen i Lindholmen KS 2020.064

Meddela Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen att norra delen av 
Lindholmen 5:69 är en möjlig plats för 
en återvinningsstation Gatu- och parkavdelningen Pågår Arbetet pågår Beri Fajic 2020-04-28/Johan Carselind

2020-02-19 TeFaU § 9

Uppdrag att utreda förutsättningarna 
för att placera en återvinningsstation 
vid Vallentuna IP KS 2020.069

Utreda förutsättningarna för att placera 
en återvinningsstation vid Vallentuna IP Gatu- och parkavdelningen

2020-02-19 TeFaU § 4 Parkeringsregler Gymnasievägen KS 2019.153

Införa parkering tillåten 24 timmar 
måndag-fredag på Gymnasievägens 
parkeringsplats. Gatu- och parkavdelningen klart Arbetet klart 2020-04-29/Johan Carselind

2020-02-19 TeFaU § 6 

Översyn av kommunstyrelsens 
delegationsordning gällande 
upphandling av park- och tomtmark KS 2020.058

Att arbeta in punkt 1-3. Punkt 1: Enligt 
LOU ska upphandlingar delas upp i flera 
delkontrakt. Det finns skäl att avvika 
från detta. Punkt 2: Se över en mer 
tvingande formulering än vad som finns 
idag avseende sysselsättningsfrämjande 
åtgärder. Punkt 3: Ha ett sådant 
underlag så det gynnar biologiska 
mångfalden (t.ex. mer ängsytor). Gatu- och parkavdelningen Pågår

Arbete med förfrågingsunderlag 
gällande skötselupphandling  Park -och 
tuomtmark pågår, Annonsering sker 
början av år 2021 Nicole Sundin 2020-04-29/Johan Carselind



2020-02-17 KS § 32 Utredningsuppdrag KS 2020.025

Utreda arbetsstruktur och arbetssätt för 
att möjliggöra ett ökat invånarinflytande 
inom kommunens verksamhetsområden KLK-staben Ej påbörjad

Tillfälligt nedprioriterat utifrån 
osäkerheten kring covid-19. Emelie Hallin 2020-05-07/Emelie Hallin

2020-03-18 TeFaU § 12 Verksamheten informerar

Informera teknik- och 
fastighetsutskottet hur det går med 
Förpacknings- och 
tidningsinsamlingens projekt för att bli 
ett tillståndspliktigt insamlingssystem. 
Förvaltningen ska återkomma efter 
eventuella uppdateringar från FTI. Gatu- och parkavdelningen Klart Information genomförd Beri Fajic 2020-04-29/Johan Carselind

2020-03-18 TeFaU § 13 Parkering Åby ängar 2020.088

 - Införa parkeringsregler om 3 tim 
mellan kl 7-19 på vardagar mot 
parkeringsskiva
- införa parkeringsregler om 30 min 
utanför förskolan mellan kl 7-19 på 
vardagar mot
parkeringsskiva
- införa sex stycken parkeringsplatser 
avsedda för rörelsehindrade i området
- införa parkeringsförbud i hela området 
på de icke anvisade parkeringsplatserna
- införa lastplats vid förskolan för 
varutransporter
- införa en vändplats med 
parkeringsförbud. Gatu- och parkavdelningen pågår

Arbetet pågår, skyltning kommer upp 
under hösten då gatorna blir klara. Sara Eklund 2020-04-29/Johan Carselind

2020-03-18 TeFaU § 14
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
Murkelvägen 2020.084

Införa två stycken farthinder i form av 
asfaltsgupp samt ett nytt övergångsställe 
med anslutande gångbana på 
Murkelvägen Gatu- och parkavdelningen pågår Arbetet pågår och klart sommaren 2020 Sara Eklund 2020-04-29/Johan Carselind

2020-03-18 TeFaU §15
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
Skvadronvägen 2020.083

Anlägga tre stycken farthinder på 
Skvadronvägen. Gatu- och parkavdelningen klart Arbetet klart Sara Eklund 2020-04-29/Johan Carselind

2020-03-18 TeFaU § 17 Uppdrag att utreda markintrång 2020.015

Utreda möjligheterna till markintrång 
vid korsningen Åkersbergavägen och 
Gamla Norrtäljevägen fram till 
parkeringen vid Össeby-Garns kyrka. Gatu- och parkavdelningen

Arbete påbörjat med att undersöka 
möjligheten till att förlänga projekterad 
GC-väg, Bilisten-Åkersbergavägen fram 
till Össeby-Garns kyrka Loredana Lundmark 2020-04-29/Johan Carselind

2020-03-30 KS § 59

Deltagande på distans i fullmäktiges, 
styrelsens och nämndernas 
sammanträden 2020.114

Säkerställa att de tekniska kraven som 
anges i kommunallagen kan uppfyllas. Kommundirektör Pågår

Kansliet har fått i uppdrag att 
upphandla en teknisk lösning som 
upfyller kraven som anges  
kommunallagen. Beräknas vara klart till 
fullmäktiges sammanträde i juni. Johanna Attlerud 2020-05-10/Johanna Attlerud

2020-03-30 KF § 19

Deltagande på distans i fullmäktiges, 
styrelsens och nämndernas 
sammanträden KS 2020.114

Kommunfullmäktiges arbetsordning 
revideras i tillämpliga delar enligt 
förslaget som anges
under rubriken förvaltningens förslag.
Styrelsens och nämndernas reglementen 
revideras i tillämpliga delar enligt 
förslaget som
anges under rubriken förvaltningens 
förslag. Kansliet Pågår

Arbetsordningen uppdaterat. Samtliga 
regelementen klara utom BUN och UN. Jesper Westberg 2020-05-11/Johanna Attlerud

2020-04-29 KS TeFaU § 21

Parkering Ljungvägen, 
Gullvivsvägen, Violvägen och 
Vallmovägen KS 2020.128

1. Införa tillåten parkering 24 timmar på 
Ljungvägen 
2. Införa tillåten parkering 24 timmar 
på Gullvivsvägen 
3. Införa tillåten parkering 24 timmar 
på Violvägen 
4. Införa tillåten parkering 24 timmar 
på Vallmovägen. Gatu- och parkavdelningen

2020-04-29 KS TeFaU § 22 Parkering Smidesvägen KS 2020.088

1. Införa en tidsbegränsning på 3 tim 7-
19 på Smidesvägen med uppvisande av p-
skiva enligt figur 1 i tjänsteskrivelsen
2. Införa parkeringsplats för 
rörelsehindrade enligt figur 2 i 
tjänsteskrivelsen
3. Införa lastplats enligt figur 3 i 
tjänsteskrivelsen. Gatu- och parkavdelningen

2020-04-29 KS TeFaU § 23

Upphandling och hemställan av 
cirkkulationsplats Lindholmsvägen - 
Lingsbergsvägen KS 2020.034

Upphandla en ny cirkulationsplats på 
Lindholmsvägen i korsningen med 
Lingsbergsvägen. Gatu- och parkavdelningen


	78ac9758-560f-4cb5-82f1-a8caf48e5ceb.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	ce91274b-6260-4463-ab67-860a99d825f9.docx
	7abeddbc-48dc-4be2-8ae0-58fbbe42bf7c.pdf
	2b9301ad-be0d-4a1c-9221-1e9379e78c14.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	6bd0c05b-b96f-47dc-b8e5-73ea7d8f0672.docx
	Tjänsteskrivelse
	Uppföljning verkställigheten av beslut
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akten


	176cc626-8364-45a3-9e1f-59dd941e57a3.pdf
	Beslutsmatris


