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ÄRENDELISTA
§102 Val av justerare
§103 Fastställande av dagordning
§104 Kommundirektören informerar
§105 Tertialuppföljning januari-april 2020 för kommunstyrelsen
§106 Tertialrapport januari-april 2020, Vallentuna kommun
§107 Resultatöverföring från 2019 års bokslut
§108 Ny kart- och mättaxa

§109 Rapport om risk för negativ avvikelse från barn- och ungdomsnämndens budget för 
skolpeng

§110 Svar på revisionens granskning av pensionshantering och pensionsredovisning
§111 Obligatorisk insamling av matavfall för fristående småhus/kedjehus/radhus
§112 Uppföljning verkställigheten av beslut

§113 Detaljplan för Kristineberg etapp 1, omfattande fastigheterna Vallentuna-Rickeby 
1:135 m.fl. Antagande

§114 Godkännande av avtalspaket, Kristineberg etapp 1
§115 Namnsättning inom Kristineberg etapp 1
§116 Svar på motion (V) om att avveckla LOV-systemet
§117 Svar på motion (MP) om ändrade riktlinjer för kvarnbadet
§118 Svar på motion (SD) om modersmålsundervisning
§119 Anmälningar för kännedom
§120 Redovisning av delegationsbeslut
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§ 102
Val av justerare

Beslut
Kommunstyrelsen utser Jaana Tilles (S) att justera protokollet jämte ordförande. 
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§ 103
Fastställande av dagordning

Beslut
Följande ärende lyfts ur dagordningen:
 
- Provtagning (KS 2020.138)
 
 
Dagordningen fastställs i övrigt i enlighet med utskick.
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§ 104
Kommundirektören informerar

Ärendebeskrivning
Kommundirektören, Victor Kilén, informerar om coronaläget:
 - Inom regionen så säger man att smittspridningen går ner. Det finns en risk att smittan kan 
öka under sommarsäsongen. Sjukhusledningen organiserar sig för det. SSR har sett över olika 
åtgärder hur man ska möta fler ungdomar som kommer befinna sig hemma under sommaren. 
Skyddsutrustningsnivån är fortsatt god.
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§ 105
Tertialuppföljning januari-april 2020 för kommunstyrelsen (KS 2020.060)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner tertialuppföljningen

Ärendebeskrivning
Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett mindre överskott på 
0,3 miljoner kronor. Överskottet redovisas inom kommunledningskontoret. Helårsprognosen 
för samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen är att 
verksamheterna kommer att bedrivas enligt budget.

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

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

Beslutsunderlag
 §70  Tertialuppföljning januari-april 2020 för kommunstyrelsen
 Tjänsteskrivelse, 2020-05-13. Tertialuppfölning 1, Kommunstyrelsen
 Kommunstyrelsen Tertialrapport januari-april 2020
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§ 106
Tertialrapport januari-april 2020, Vallentuna kommun (KS 2020.157)

Beslut
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner tertialrapporten.

Ärendebeskrivning
Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är -0,3 miljoner kronor. Det är
sämre än bokfört resultat motsvarande period föregående år. Då var
resultatet 0,6 miljoner kronor.

Budget för året innehåller ett positivt resultat på 24,8 miljoner kronor enligt
kommunplan 2020-2022. Prognosen är att kommunens resultat beräknas bli 59,4
miljoner kronor. Det är 34,6 miljoner kronor bättre än budget. Prognosen är dock osäker till 
följd av svårigheter att bedöma konsekvenserna av pandemin och utvecklingen av 
skatteintäkterna.

Nämnderna visar tillsammans ett prognostiserat överskott på 2,6 miljoner kronor. Stor 
osäkerhet råder kring om statens riktade bidrag för pandemin kommer att täcka kostnaderna 
inom social omsorg.

Finansiella kostnader är 4,8 miljoner kronor lägre än budget.

Försäljning av tomter inom exploatering ger intäkter om 13,4 miljoner kronor och består till 
största delen av intäkter inom projektet Åby Ängar.

Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning ökar totalt med 17,6 miljoner kronor. 
Coronapandemin gör att den svenska ekonomin krymper och därmed sjunker skatteunderlaget 
för kommunerna. Skatteintäkterna är 64,6 mnkr lägre än budgeterat som följd av ett minskat 
skatteunderlag för år 2019 och år 2020. Det finns en risk att skatteintäkterna sjunker 
ytterligare. Staten har som kompensation höjt de generella statsbidragen. För Vallentunas del 
innebär det bidrag på 52,4 miljoner kronor. Dessutom har kommunen år 2020 ett positivt 
utfall i både inkomstutjämningen och kostnadsutjämningen på 29,8 miljoner kronor, där 
merparten kommer från inkomstutjämningen.

Coronapandemin medför att arbetslösheten stiger och skatteintäkterna minskar. Detta kommer 
påverka kommunens skatteintäkter under flera år och effekterna förväntas bli värre 
kommande år.
Kommunledningskontoret betonar därför vikten av att Vallentuna kommun så långt möjligt 
under 2020 arbetar för att stärka det ekonomiska resultatet och öka soliditeten för att kunna 
hantera osäkerheter och svängningar kommande år.
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Yrkanden
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång

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

Beslutsunderlag
 §71  Tertialrapport januari-april 2020, Vallentuna kommun
 Tertialrapport januari-april 2020, Vallentuna kommun
 Tertialrapport januari-april 2020, Vallentuna kommun
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§ 107
Resultatöverföring från 2019 års bokslut (KS 2020.147)

Beslut
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige överför underskott från 2019 års bokslut 
till nämndernas andel av eget kapital, se tabell 1 och 2, samt att nämnderna tar med överskott 
för investeringsprojekt med undantag för årliga anslag. Kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att till kommunstyrelsen överföra det sparade eget kapital om 
0,1 mnkr som överförmyndarnämnden hade i 2018 års bokslut.

Ärendebeskrivning
I bokslut 2019 redovisar nämnderna avvikelser mot driftbudget. Enligt kommunens policy för 
styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter (Kommunal författningssamling 
1.2.6.1) ska nämndernas över- respektive underskott specificeras i eget kapital för att kunna 
användas eller arbetas av vid senare budgetår.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till belopp som ska överföras och 
specificeras i nämndernas andel av eget kapital. I det ekonomiskt svåra läge som kommunen 
befinner sig i förväntas nämnderna bidra med överskott. Således överförs inte ett eventuellt 
överskott till nämndernas andel av eget kapital. För resultatenheterna överförs både över- och 
underskott. Överförmyndarnämnden som 2019 upphört som nämnd i Vallentuna hade 2018 
ett sparat eget kapital på 0,1 mnkr. Det beloppet föreslår kommunledningskontoret föra till 
kommunstyrelsens eget kapital (se tabell 2). Kommunledningskontoret föreslår vidare att 
nämnderna tar med överskott för investeringsprojekt med undantag för årliga anslag. Detta 
genomförs då investeringsprojekt löper över flera år och totalbudgeten fastställs av 
kommunfullmäktige.

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

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

Beslutsunderlag
 §69  Resultatöverföring från 2019 års bokslut
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 Resultatöverföring från 2019 års bokslut
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§ 108
Ny kart- och mättaxa (KS 2020.123)

Beslut
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar kart- och mättaxan.

Ärendebeskrivning
Förändrade taxor ska beslutas av kommunfullmäktige.
Bygg- och miljötillsynsnämnden beslutade 2020-03-17 § 26 att föreslå fullmäktige att anta 
den nya kart- och mättaxan.
Kostnaderna för kart-och mätprodukter är självfinansierade.
Kart- och Mättaxan bryts ut ur PBL-Taxan och blir ett eget dokument. I tidigare PBL-taxa 
utgår hela Tabell 5 ”Kart och mättjänster”.

Yrkanden
 
Ordförande Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
 
Ordförande Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
 §72  Ny kart- och mättaxa
 Revidering av kart- och mättaxa
 Bygg- och miljötillsynsnämnden, Ny kart- och mättaxa
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§ 109
Rapport om risk för negativ avvikelse från barn- och ungdomsnämndens 
budget för skolpeng (KS 2020.161)

Beslut
 
Kommunstyrelsen godkänner rapporten.

Ärendebeskrivning
I enlighet med kapitel 5.7.1 i ”Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter i Vallentuna kommun” ska nämnd rapportera negativ avvikelse från
driftbudget till kommunstyrelsen snarast.
Barn- och ungdomsnämndens ordförande har i en skrivelse skickat information till
kommunstyrelsen om ett befarat underskott om 2,0 mnkr för skolpengen.
Underskottet beror på fler elever i skolverksamhet än budgeterat i kommunplan.
Övrig verksamhet prognostiserar ett sammanlagt överskott om
2,0 mnkr.

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

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

Beslutsunderlag
 §79  Rapport om risk för negativ avvikelse från barn- och ungdomsnämndens budget 

för skolpeng
 Rapport om risk för negativ avvikelse
 Information om risk för negativ avvikelse från barn- och ungdomsnämndens 

skolpengsbudget

12 / 31

ProSale Signing Referensnummer: 6936SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110
Svar på revisionens granskning av pensionshantering och 
pensionsredovisning (KS 2020.104)

Beslut
 
Kommunstyrelsen antar föreslaget till yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat kommunens pensionshantering och pensionsredovisning. 
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av pensionshantering och 
pensionsredovisning som har genomförts av PWC, ett externt revisionsbolag.

Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med dessa 
regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och 
allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder 
som har vidtagits med anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.

Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2020-03-06. Revisionsrapporten finns 
bifogad som bilaga.

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

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

Beslutsunderlag
 §73  Svar på revisionens granskning av pensionshantering och pensionsredovisning
 Revisionsrapport, granskning av pensionshantering och pensionsredovisning
 Svar på revisionsrapport, granskning av pensionshantering och pensionsredovisning
 KS svar på PWC revisionsrapport om pensionshantering och pensionsredovisning

13 / 31

ProSale Signing Referensnummer: 6936SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 111
Obligatorisk insamling av matavfall för fristående 
småhus/kedjehus/radhus (KS 2020.149)

Beslut
 
Kommunstyrelsen ger teknik- och fastighetsförvaltningen i uppdrag att påbörja planering och 
införande av obligatorisk matavfallinsamling i enlighet med alternativ 1 i bifogad utredning.
 
Reservationer
Hans Jedlin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Under våren februari 2020 utreddes hur införande av obligatorisk insamling av matavfall för 
enbostadshus i kommunen kan genomföras och implementeras. Kommunens 
renhållningshandläggare undersökte frågan och lade därefter fram ett förslag till tidsplan för 
implementering baserat på administrativa arbetsflöden och kostnader kopplade till införandet.

Förslaget innebär att införande av obligatorisk matavfallsinsamling från enbostadshus kan 
implementeras under 2021. För att kommunen ska kunna införa obligatorisk 
matavfallsinsamling krävs att kommunens avfallsföreskrifter och avfallstaxa först revideras av 
kommunfullmäktige. SÖRAB har inga invändningar mot att kommunen inför obligatorisk 
matavfallsinsamling.

Yrkanden
Jaana Tilles (S), med bifall från Nicklas Steorn (MP), Bengt-Åke Grip (M) och Lars Carlsson 
(C), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Hans Jedlin (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jaana Tilles (S) yrkande mot Hans Jedlins (SD) 
yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jaana Tilles (S) yrkande och 
bifaller arbetsutskottets förslag.
 

Beslutsunderlag
 §74  Obligatorisk insamling av matavfall för fristående småhus/kedjehus/radhus
 Tjänsteskrivelse, 2020-05-03, införande av obligatorisk insamling av matavfall
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 Utredning obligatorisk matavfallsinsamling 2020-04-08
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§ 112
Uppföljning verkställigheten av beslut (KS 2020.019)

Beslut
 
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 arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång

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

Beslutsunderlag
 §75  Uppföljning verkställigheten av beslut
 Tjänsteskrivelse, 2020-05-11, Uppföljning verkställigheten av beslut
 Rapport, uppföljning verkställighet beslut 2020-05-11
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§ 113
Detaljplan för Kristineberg etapp 1, omfattande fastigheterna Vallentuna-
Rickeby 1:135 m.fl. Antagande (KS 2012.529)

Beslut
 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till detaljplan för Kristineberg etapp 1 och föreslår 
Kommunfullmäktige att anta detaljplan för Kristineberg etapp 1, omfattande fastigheterna 
Vallentuna-Rickeby 1:135 m.fl., enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).
 
Reservationer
Nickals Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna yttranden. 
 
Anteckning
Hans Jedlin (SD) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2019-11-19 § 84 att sända ut förslag till 
detaljplan för Kristineberg etapp 1, omfattande fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:135 m.fl., 
på granskning enligt 5 kap 6§ Plan- och bygglagen (2010:900).

Förslag till detaljplan har varit utsänt för granskning mellan 12 december 2019 och 16 januari 
2020. Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen, PostNord, E.ON, Storstockholms 
brandförsvar, Ellevio, Prästlönetillgångar i Stockholms Stift, Lantmäteriet, Trafikverket, 
Trafikförvaltningen, Svenska kraftnät, Naturskyddsföreningen, Vattenfall Eldistribution, 
Vallentuna hembygdsförening, Kulturnämnden i Vallentuna kommun, Fritidsnämnden i 
Vallentuna kommun, samt två yttranden från sakägare och närboende. En inkommen 
synpunkt på kommunens Facebookinlägg redovisas även i granskningsutlåtandet. Vattenfall 
Eldistribution har inget att erinra.

Med anledning av inkomna yttranden har detaljplanen kompletterats främst avseende frågor 
som rör översvämning vid 100-årsregn, säkerhet och framkomlighet för räddningstjänst, samt 
genomförande och tidplan. Plankartan har justerats bland annat avseende gränser 
(egenskapsgräns respektive administrativ gräns), exploateringsgrad, förtydliganden i 
planbestämmelser, ändrad lovplikt för solceller och solfångare samt reglering kring 
genomsläppligt material och höjdsättning av kvartersmark för en god dagvattenhantering.

Genomförda revideringar bedöms inte föranleda krav på ny granskning. Planförslaget är 
därmed färdigt för antagande. Beslut om antagande ska fattas av Kommunfullmäktige.
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Reservationsavtal och marköverlåtelseavtal godkänns av kommunen innan antagande för att 
sälja mark och säkerställa genomförandet.

Yrkanden
 
Nicklas Steorn (MP) yrkar att ärendet återremitteras för omprojektering så att exploatörerna 
kan leverera bostäder utifrån de tävlingsbidrag de lämnat in. Nicklas Steorn (MP) yrkar i 
andra hand avslag till plan- och miljöutskottets förslag. 
 
Bengt-Åke Grip (M) yrkar bifall till plan- och miljöutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Nicklas Steorns (MP) 
återremissyrkande mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Ordförande finner att beslut ska 
fattas på sammanträdet.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Nicklas Steorns (MP) avslagsyrkande mot Bengt-
Åke Grips (M) bifallsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Bengt-
Åke Grips (M) bifallsyrkande och beslutar i enlighet med plan- och miljöutskottets förslag.

Beslutsunderlag
 §35 Planmu Detaljplan för Kristineberg etapp 1, omfattande fastigheterna Vallentuna-

Rickeby 1:135 m.fl. Antagande
 Tjänsteskrivelse_Kristineberg etapp1_Antagande
 Plankarta Kristineberg etapp 1_antagandehandling 20200519
 Planbeskrivning Kristineberg etapp 1_antagandehandling 20200519
 Granskningsutlåtande Kristineberg etapp 1_antagandehandling 20200519
 Miljöprogram Kristineberg
 Strukturplan_södra_Vallentuna_20130218
 utvecklingsstrategi-kristineberg
 PM Gestaltningsprinciper
 FladdermusinventeringKristineberg20190503_Slutrapport
 Groddjursinventering Krsitineberg rev 20171101
 Groddjursinventering_etapp 1_ 2016-05-15
 Naturvärdesinventering  etapp 1_20160517_Uppdaterad
 Konsekvenser ochkompensationsåtgärder _etapp 1_ 20160526
 Rapport naturmiljöanalys_180206
 MKB planprogram_utvecklingsstartegi Kristineberg_140829
 Rekreationsanalys_kristineberg_slutleverans 180406
 Vallentuna, Angarnssjöängen tillstånd
 Trafikutredning-Okvista 4
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 Kapacitetsutredning Kristineberg 2018-02-02
 Kapacitetsutredning 1139 Kristineberg etapp 1 1.1
 Kapacitetsutredning_Okvista _2016-10-28
 Kapacitetsutredning 1139 Kristineberg etapp 1 1.1
 Kapacitetsutredning Kristineberg_2014-11-03
 Riskanalys Kristineberg_2014-08-22
 Vallentuna _Riskbedömning_Kristineberg_180416
 Externbullerutredning Okvista värmeverk_2014-05-28
 Bullerutredning Kristineberg etapp 1_180522_del 1
 Bullerutredning Kristineberg etapp 1_180522_del2
 R01-282701 Trafikbuller Kristineberg Vallentuna 180409_sektnamn_utzoomad
 Slutrapport Bullerutredning Kristineberg etapp 1 inkl Bilagor 191007 REV200128
 Slutrapport Bullerutredning Kristineberg etapp 1 inkl Bilagor 191007
 Särskild arkeologisk utredning Okvista 4 2007_Kristineberg etapp 1
 Vallentuna, Angarnssjöängen tillstånd
 Bilaga 6 Kristineberg4_dvu
 PM DAGVATTEN
 dagvatten_bilaga Befintligt dagvattensystem
 dagvattenutredning_bilaga 2 Avvattningsplan
 PM kompletterande dagvattenutredning_20200326
 Kristineberg_DP1
 PM Geoteknik 2019-04-02
 PM Geoteknik Kristineberg 190108 inkl bil
 PM Geoteknik Kompletterande provtagning 2019-12-04
 MUR_Markteknisk undersökningsrapport_inkl.bilagor
 20180815 Kristineberg handelsutredning VALLENTUNA
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§ 114
Godkännande av avtalspaket, Kristineberg etapp 1 (KS 2020.141)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner Reservationsavtalen avseende del av fastigheterna Vallentuna-
Rickeby 1:135, Vallentuna-Mörby 1:297, Vallentuna-Rickeby 1:72, Olhamra 1:14 och 
Vallentuna-Rickeby 1:436 och uppdrar åt Mark- och exploateringschef att underteckna 
Reservationsavtalen för kommunens räkning.

Kommunstyrelsen godkänner utkast till Marköverlåtelseavtal med markerade kompletteringar 
avseende de ovan nämnda fastigheterna. Kommunstyrelsen uppdrar åt Mark- och 
exploateringschef att underteckna Marköverlåtelseavtalen för kommunens räkning när 
respektive Reservationsavtals villkor är uppfyllda.
 
Anteckning
Nicklas Steorn (MP) och Hans Jedlin (SD) deltar inte i beslutet.
 
 

Ärendebeskrivning
Fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:135, Vallentuna-Mörby 1:297, Vallentuna-Rickeby 1:72, 
Olhamra 1:14 och Vallentuna-Rickeby 1:436 ingår i detaljplanen för Kristineberg etapp 1. 
Detaljplanen möjliggör för cirka 800 nya bostäder i form av flerbostadshus och småhus, viss 
centrumservice, skola, samt äldreboende och möjlighet till vårdboende.

Kommunen har under 2016-2017 genomfört en markanvisningstävling för delar av 
planområdet och har gällande markanvisningsavtal med Byggaktörerna:

• Titania AB
• Obos Mark AB
• Sveafastigheter Bostad AB
• NF Projektering och Förvaltning AB (Vectura)
• Götenehus AB
• NRE Sweden AB

Markanvisningsavtalen ersätts nu av Reservationsavtal i syfte att reglera byggstart och säkra 
genomförandet av den planerade bebyggelsen. Reservationsavtalen blir giltiga förutsatt att 
Kommunstyrelsen godkänner avtalen samt att detaljplanen för Kristineberg etapp 1 vinner 
laga kraft. Syftet med de bilagda Marköverlåtelseavtalen är att reglera marköverlåtelse samt 
genomförandefrågor som uppkommer i samband med genomförande av detaljplanen.
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Intäkter för försäljning av mark genom marköverlåtelseavtalen förväntas uppgå till cirka 270 
miljoner kronor. I samband med att detaljplanen vinner laga kraft betalar Byggaktörerna in en 
reservationsavgift om 5 % av köpeskillingen samt att de slutbetalar vid tillträdet av 
fastigheterna. Från intäkterna ska kostnader för detaljplan, utbyggnad av allmän plats och 
medfinansiering avräknas.

Kommunen har valt att lyfta bort Obos Mark ABs avtal för godkännande avseende ett kvarter 
med flerbostadshus på grund av att de inte skrivit på Reservationsavtalet för det kvarteret.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till plan- och miljöutskottets förslag.
 
Beslutsgång

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

Beslutsunderlag
 §37 Planmu Godkännande av avtalspaket, Kristineberg etapp 1
 Godkännande av avtalspaket, Kristineberg etapp 1
 Reservationsavtal
 Bilaga 1 (Reservationsavtal)
 Bilagor till marköverlåtelseavtal(Bilaga 1)
 Bilaga 2 - Karta med områden (Reservationsavtal)
 Bilaga 3 - Byggaktörernas anbud (Reservationsavtal)
 Bilaga 4 Miljöprogram (Reservationsavtal)
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§ 115
Namnsättning inom Kristineberg etapp 1 (KS 2019.081)

Beslut
 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 
 
Motivering till återremiss
Ärendet återremitteras för att utarbeta klarare riktlinjer vad gäller namnsättning. 
 
Anteckning
Nicklas Steorn (MP) och Hans Jedlin (SD) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen för Kristineberg etapp 1 har varit utsänd på samråd under våren 2016 och 
bedöms kunna namnsättas. Kommunstyrelsen beslutade om namn på allmän plats i området 
2016-08-29 § 162. Planområdet har utökats sedan dess och gator har dragits om varpå 
projektgruppen för Kristineberg etapp 1 gav i uppdrag till namnberedningsgruppen att ta fram 
nya namnförslag.

Inför utbyggnaden av etapp 1 i Kristineberg ska gator, torg och parker namnsättas. 
Namnberedningen har tagit fram förslag på namn som anknyter till platsen Gammelängen och 
till växter som kan finnas på ängsmark. Dessa namnsätter gator, torg och parker.

Yrkanden
Gustav Elfström (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att "gata" och "allé" 
ska bytas ut till "vägen".
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar att ärendet återremitteras. 
 
Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §36 Planmu Namnsättning inom Kristineberg etapp 1
 Tjänsteskrivelse 2020-04-14
 Yttrande, namnsättning av allmän plats inom Kristineberg, etapp 1
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 Bilaga 1 - Plankarta-med-namnförslag-för-Kristineberg-etapp-1
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§ 116
Svar på motion (V) om att avveckla LOV-systemet (KS 2019.324)

Beslut
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Jaana Tilles (S) och Gustav Elfström (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för Jaana 
Tilles (S) yrkande.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har i en motion föreslagit att Vallentuna kommun avbryter LOV där den 
tillämpas och återgår till att följa lagen om offentlig upphandling.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden och pensionärsrådet.
Socialnämnden anför i sitt yttrande att det i nuläget inte finns några avgörande fördelar med 
en avveckling av LOV. Skälen till dessa är bland annat att möjligheten att själv välja utförare 
är uppskattad och studier påvisat att kostnadsnivån är lägre i de kommuner som infört LOV än 
de kommuner som inte infört detta. Pensionärsrådet har beslutat att inte yttra sig om 
motionen.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås, mot bakgrund av socialnämndens 
bedömning.

Yrkanden
Jaana Tilles (S) Socialdemokraterna i Vallentuna yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 
Med motiveringen att Vallentuna kommun ska kunna erbjuda kommuninvånare valfrihet 
bland företag som erbjuder vård och omsorg av hög kvalitet samtidigt som kommunen också 
har möjlighet och resurser att följa upp och utvärdera deras verksamhet likaväl som vår egen 
kommunal verksamhet.
Idag finns det brister i kvalitetsuppföljning och det saknas systematik , exempelvis när det 
gäller avtalsuppföljningar och ekonomiska uppföljningar enl. revisionsrapporten 2019 om 
hemtjänsten. LOU ger bättre förutsättningar för tydligare kravställning och först och främst 
större möjligheter till regelbunden uppföljning.
 
Björn Furugren Beselin (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
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Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jaana Tilles (S) och Björn Furugren Beselins 
(C) yrkanden mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Björn 
Furugren Beselins (C) yrkande. 

Beslutsunderlag
 §78  Svar på motion (V) om att avveckla LOV-systemet
 Svar på motion (V) om att avveckla LOV-systemet
 Motion (V) om att avveckla LOV-systemet i Vallentuna kommun (LOV=Lagen om 

Valfrihet)
 Socialnämndens yttrande, motion (V) om att avveckla LOV-systemet
 Kommunala Pensionärsrådets yttrande, Motion om att avveckla LOV-systemet

25 / 31

ProSale Signing Referensnummer: 6936SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 117
Svar på motion (MP) om ändrade riktlinjer för kvarnbadet (KS 2019.271)

Beslut
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Jaana Tilles (S), Gustav Elfström (S) och Nicklas Steorn (MP), reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Jaana Tilles (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet väckte 2019-09-09 en motion om att fritidsförvaltningen ska ges i uppdrag att 
ändra riktlinjerna för Kvarnbadet inför sommaren 2020 så att större hänsyn tas till 
motionssimmare, funktionshindrade, äldre och barn som på egen hand övar sig i att simma. 
Motionen har skickats på remiss till Fritidsnämnden, pensionärsrådet och kommunala 
funktionshinderrådet.
I fritidsnämndens yttrande framgår att det utifrån barnkonventionen, med stöd av
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, skulle det kunna vara 
motiverat att erbjuda barn, unga och vuxna med funktionsnedsättningar en reserverad bana 
och tid för simträning, motion och lek. Fritidsförvaltningen har dock idag inte underlag eller 
information som motiverar till att detta behov finns på Kvarnbadet för personer med 
funktionsnedsättningar eller att denna åtgärd skulle verka för att motverka diskriminering av 
denna målgrupp.
Pensionärsrådet föreslår att fritidsförvaltningen gör en översyn av tidigare beslut och riktlinjer 
för Kvarnbadet inför sommaren 2020 för att få bättre underlag för ev. ändring av riktlinjerna 
för badet. Kommunala funktionshinderrådet förmedlar i sitt yttrande att man även 
fortsättningsvis i sina regelbundna samrådsmöten med fritidsförvaltningen avser föra en god 
och konstruktiv dialog för att tillgodose funktionshindrades behov och önskemål på 
Kvarnbadet och kommunens övriga anläggningar.

Yrkanden
Lars Carlsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Jaana Tilles (S) Yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på Lars Carssons (C) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.
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Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på Jaana Tilles (S) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att avslå det.
 
 

Beslutsunderlag
 §76  Svar på motion (MP) om ändrade riktlinjer för kvarnbadet
 Svar på motion (MP) om ändrade riktlinjer för kvarnbadet
 Motion (MP) om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet 2020 för mer hänsyn till 

motionssimmare, funktionshindrade, äldre och barn som övar sig att simma
 Fritidsnämndens yttrande, Motion (MP) om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet
 Kommunala funktionshinderrådets yttrande, Motion om ändrade riktlinjer för 

Kvarnbadet
 Kommunala Pensionärsrådets yttrande, Motion om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet 

2020
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§ 118
Svar på motion (SD) om modersmålsundervisning (KS 2019.218)

Beslut
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Hans Jedlin (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har i en motion föreslagit att kommunstyrelsen får i uppdrag att se till 
att modersmålsundervisning följer skollagen samt att införa en modersmålspolicy i likhet med 
ett dokument som bifogats motionen.
Motionen har skickats på remiss till Utbildningsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden, 
som yttrat sig i ärendet.
Kommunledningskontoret konstaterar att bifall till förslaget strider mot uppgiftsfördelningen i 
fullmäktiges reglementen och bör därför avslås. Detta då det är utbildningsnämnden 
respektive Barn- och ungdomsnämnden som ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter 
utifrån skollagen.

Yrkanden
Hans Jedlin (SD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 
 
Nicklas Steorn (MP), med bifall av Gustav Elfström (S) och Ylva Mozis (L), yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Hans Jedlins (SD) yrkande mot Nicklas Steorns 
(MP) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Nicklas Steorns (MP) 
yrkande.

Beslutsunderlag
 §77  Svar på motion (SD) om modersmålsundervisning
 Svar på motion (SD) om modersmålsundervisning
 Motion (SD) om modersmålsundervisning
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion om modersmålsundervisning
 Utbildningsnämndens yttrande, motion om modersmålsundervisning
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§ 119
Anmälningar för kännedom

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan med anmälningar fram tills 2020-06-04 och
lägger dem till handlingarna.

Ärendebeskrivning
 
Varje möte tar kommunstyrelsen del av en lista med anmälda protokoll och skrivelser.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2020-05-19
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2020-05-27
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott 2020-05-07

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan 
med anmälningar fram tills 2020-06-04 och lägger dem till handlingarna.
 

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag
  Cirkulär 20:26, Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på 

kommunala anläggningar
  Cirkulär 20:27, Tillfälliga överenskommelser inom hälso- och sjukvård för att förstärka 

bemanningen med anledning av coronapandemin
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§ 120
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten fram tills 2020-06-04 och lägger dem till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Varje möte tar kommunstyrelsen del av en lista med anmälda delegationsbeslut.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten 
fram tills 2020-06-04 och lägger dem till handlingarna.
 

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag
 KS 2020.011-10  Delegationsbeslut enligt  10.3, Förordnande av parkeringsvakt
 KS 2020.011-11  Delegationsbeslut enligt 10.3, Förordnande av parkeringsvakt
 KS 2020.089-5  Delegationsbeslut gällande vidaredelegation. Beslut om utdelning av 

bidrag för trygghetsvandringar
 KS 2020.139-4  Delegationsbelslut enligt KS 9.4, Planavtal med fastighetsägare för Sylta 

1:1 avseende detaljplan för Kullbacka
 KS 2020.163-2  Delegationsbeslut enligt 2.2, Låneavtal 2020-06-04, Kommuninvest
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