
 
 
 
 

 

VERKSAMHETENS NAMN  

  
 
 

 

 

 

Samrådsmöte KFR och 
Socialförvaltningen 

 

Tid:  2021-06-18 09-10.30.  

Plats:  Digitalt via Microsoft Teams.  
 

1. Björn inleder mötet med att hälsa alla välkomna. Ulf Lundström är ny 
medlem utsett och representerar socialnämnden.  
 

2. Vi går därigenom relevanta punkter från föregående minnesanteckningar. 
Det kvarstår inge punkter från förra mötet.  
 

3. Syfte med KFR-samråd – Björn går igenom syftet med KFR-samråd och 
vikten av alla deltar. Vi är ense om att det inte faller på enskild person i 
samrådet att komma med input utan detta faller på de olika organisationerna.  
 

4. Handlingsplan kundenkät.  
Hanna Åkesson, utförarchef för kommunens LSS-verksamheter medverkar 
och presenterar den resultat och handlingsplan som kommunen tagit fram 
utifrån det resultat som kommunens grupp- och servicebostäder fått i senaste 
kundundersökning. Vi diskuterar detta och samrådet får lämna synpunkter 
på denna. Hanna nämner också att ett pilotprojekt om vård inom LSS 
kommer inledas efter sommaren. Därtill ett projekt med ”Bara Vanlig” som 
syftar till att skapa förutsättningar för barn med flerfunktionsnedsättningar 
ska få möjlighet till träning.  
 
Marianne undrar om kundundersökningarna finns att tillgå. Björn ska kolla 
upp detta.  
 

5. Statsbidrag habiliteringsersättning 
Björn informerar om att statsbidrag för höjd habiliteringsersättning är sökt. 
Osäkert hur stor summan blir, information om detta kommer första efter 
sommaren.  

 

6. Inkomna synpunkter från Marianne som mejlades till socialchef David G. 
Återges kortfattat;  
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Finns handlingsplan för de brister som ses i Myndighetens för 
delaktighets kommunrapport 
Det finns ingen plan på att ha en funktionspolitisk strategi och heller ingen 
handlingsplan utifrån detta. Björn har ansvar att bevaka funktionshinderfrågor. Har 
tillförts bruttolistan.  
 
Vallentuna saknar handlingsplan för personer med psykisk ohälsa vilket 
ett antal gånger har påpekats – är något på gångs? 
Frågan bör riktas till KLK. Har tillförts bruttolistan.  
 
Övriga från Marianne om kvalitetskontroll av privata verksamheter. Björn berättar att 
kommunen följer upp dessa på individbasis, verksamhetsuppföljningar och genom 
kompletterande besök. De privata aktörerna deltar också ofta i kundundersökningar 
som genomförs på nationell nivå.  

Ulf frågar hur mycket timvikarier vi har inom LSS och kommande kundundersökning 
i september.  
Björn berättar att undersökningen genomförs i september till oktober månad och att 
kommunen oftast deltar. De större privata aktörerna brukar också delta men det är 
förenat med en kostnad varpå det är upp till de privata att välja huruvida de vill delta 
eller inte. Björn återkopplar frågan om antalet vikarier inom LSS till chef och 
återkommer med svar på möte i oktober.  

Kommande möte 

Nästa möte planeras år 2021-10-22. Inbjudan kommer per mejl.  

Björn Claesson, strateg  

Socialförvaltningen 

 
. 
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Minnesanteckningar samråd KLK och 
KFR 2021-05-19 
Tid och plats: 08.00-09.00, digitalt sammanträdesrum 
Deltagare: Leif Pehrson (SRF), Marianne de Valladolid (FUB), Uno Sköld (HRF), 
Annika Hellberg (kommundirektör), Emelie Hallin (stabschef), Lisa Dahlman 
(samordnare marknad och etablering), Martin From (sekreterare) 

Talad kommunikation till de som har syn- och lässvårigheter 
Kommunikationsavdelningen hade ingen ny information att delge samrådsgruppen. 
Punkten följs upp på nästa möte. 

Tillgänglighet vallokaler 
Gustav vasaskolans idrottslokal är den enda vallokalen där problem med tillgänlighet 
identifierats. 

Utvärdera funktion och effekt av funktionshinderråd 
(rekommendation från Sveriges Kommuner och Regioner) 
Vallentuna kommun deltar i den så kallade Kommunkompassen där kvaliteten i 
Vallentunas olika verksamheter utvärderas. Utifrån denna utvärdering 
rekommenderar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) att Vallentuna utvärderar 
arbetet i sina rådgivande organ. Kommunledningskontoret önskar få 
funktionshinderrådets perspektiv. Frågan ska tas upp på höstens rådsmöte. 
 
Gå in på denna länk att läsa mer om Vallentunas resultat i Kommunkompassen: 
https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/service-och-
kvalitetsarbete/kommunkompassen/ 
 
Utvärderingsrapporten i dess helhet finns här: 
https://dok.vallentuna.se/file/kommun%20och%20politik/service%20oc
h%20kvalitet/Kommunkompass%202021.pdf 

Kommunstyrelsens mål 2021 
Satsningar ska bland annat göras på bostadsanpassning, psykisk hälsa, föräldrastöd, 
trygghet samt att öka tillgängligheten på hemsidan. 
 
Gå in på denna länk för läsa kommunstyrelsens verksamhetsplan i sin helhet: 
https://dok.vallentuna.se/file/f%C3%B6rfattningssamling/1.%20kommun
gemensam/1.6%20politisk%20verksamhet/1.6.11%20planer/1.6.11.1%20V
erksamhetsplan%202021-2023%20kommunstyrelsen.pdf 
 

https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/service-och-kvalitetsarbete/kommunkompassen/
https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/service-och-kvalitetsarbete/kommunkompassen/
https://dok.vallentuna.se/file/kommun%20och%20politik/service%20och%20kvalitet/Kommunkompass%202021.pdf
https://dok.vallentuna.se/file/kommun%20och%20politik/service%20och%20kvalitet/Kommunkompass%202021.pdf
https://dok.vallentuna.se/file/f%C3%B6rfattningssamling/1.%20kommungemensam/1.6%20politisk%20verksamhet/1.6.11%20planer/1.6.11.1%20Verksamhetsplan%202021-2023%20kommunstyrelsen.pdf
https://dok.vallentuna.se/file/f%C3%B6rfattningssamling/1.%20kommungemensam/1.6%20politisk%20verksamhet/1.6.11%20planer/1.6.11.1%20Verksamhetsplan%202021-2023%20kommunstyrelsen.pdf
https://dok.vallentuna.se/file/f%C3%B6rfattningssamling/1.%20kommungemensam/1.6%20politisk%20verksamhet/1.6.11%20planer/1.6.11.1%20Verksamhetsplan%202021-2023%20kommunstyrelsen.pdf
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Fråga om roll för funktionshinderarbete 
Marianne de Valladolid ställde en fråga om i fall det finns någon plan på att inrätta en 
roll som arbetar specifikt med funktionshinderfrågor.  
 
För närvarande finns ingen plan på att inrätta en sådan roll. Frågan om 
kommunstyrelsens arbete med funktionshinderfrågor ska följas upp på 
kommunledningskontorets samrådsmöte efter att Myndigheten för delaktighets 
tillgänglighetsundersökning har presenterats för kommunstyrelsen. 
 
Kommunplan och verksamhetsplaner inför 2022 
Kommunplanen ska antas av kommunfullmäktige i juni. Målen i förslaget till 
kommunplan är oförändrade sedan förra året. Det finns dock uppdateringar i texterna 
och beskrivningarna av målen. Enligt förslaget ska satsningarna på förskola och 
grundskola fortsätta. Satsningar ska också göras på vuxenutbildning, elevhälsan (med 
syfte att stärka den psykiska hälsan), möjligheter till friluftsliv och spontanidrott samt 
förebyggande arbete inom äldreomsorg, ohälsa, missbruk och våld i nära relationer. 
Enligt förslaget ska också skatten sänkas.  
 
Efter att kommunplanen antagits i juni ska nämnderna sedan anta sina 
verksamhetsplaner under hösten. 

Översyn digitalt stöd 
Kommunen arbetar förvaltningsövergripande med att se över hur IT-stöd ges till 
äldre och personer med funktionsvariationer. Kommunen undersöker vad som kan 
utvecklas, vad som mer kan göras och vad som kan samordnas.  
 
Leif Pehrson ställde en fråga om huruvida detta arbete också gäller IT-stöd för 
anställda med funktionsvariationer. Emelie Hallin svarade att projektet inte gäller 
den gruppen. Anpassning av arbetsmiljö för anställda styrs av lagstiftning. 
Kommunen bedriver också systematiskt arbete med likabehandling och mångfald. 
 

Nästa möte 
Martin From försöker hitta ett lämpligt datum för möte när KFR har fått en ny 
ordförande. 
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Minnesanteckningar till samrådsgrupp 
med samhällsbyggnadsförvaltningen och 
teknik- och fastighetsförvaltningen för 
representanter ur kommunens 
funktionshindersråd och pensionärsråd. 
 
Tid:  tisdag den 4 maj kl 13:00-14:30 
Plats:  Digitalt via Zoom 
 
Deltagare: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF): 
Kristofer Uddén, Mark – och exploaterings chef 
Aina Larsson, planarkitekt  
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF) 
Poa Hellqvist, Teknik- och fastighetsförvaltningen  
Mi Karnstedt, Stabschef 
Johan Carselind, Gatu- och parkchef 
Erika Uddén, Servicekoordinator 
Åsa Allestam, Förvaltarchef  
Maria Sundesten, Renhållningshandläggare 
Yvonne Söderberg, Trädgårdsmästare 
 
Kommunens funktionshindersråd (KFR): 
Leif Pehrson 
Gunilla Söderström 
Jerri Bergström  
 
 
Kommunens pensionärsråd (KPR), 4 deltar vid mötet avgörs sinsemellan: 
Carl Lindhé  
Elisabet Feldt  
Bo Schylander 
Maine Gräns 
Monica Husberg  
 
Bygg- och miljötillsynsnämnden (BMN) 
Sven-Olof Ekström 
 
Dagordning: 

1. Välkommen 
Ordföranden hälsade välkommen och presentationsrunda gjordes.  
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Sekreterare fyllde i närvaro för arvodeslista som sedan skickas till sekreterare i 
råden. 
 

2. Föregående protokoll 
Kragstalunds infartsparkering – finns det planer på att rusta upp den? 
Johan kollar upp detta och svarar på nästa möte. Det som ska kollas är växtlighet 
samt SL/ kommunens mark.  
 

3. Inkomna frågor från gruppen/råden 
 
• Össeby IP – ska man anlägga paddelbanor? 

 
Svar: på PlanMu togs det beslut om att man ska sälja marken till ägaren av move 
wellnes och att han ska byggas utepaddelbanor.  
Ta med till fritid att de ska bli bättre på att informera. Gäller resten av 
kommunen också.  

 
 

4. Aktuellt inom samhällsbyggnad 
 

• Aina Larsson berättar om gamla polishuset samt Gärdesvägen. 
Se medföljande bilaga 1. 
 
 

 
5. Aktuellt inom teknik- och fastighetsförvaltningen 

Maria Sundesten berättar om Obligatoriska matfallsinsamling.  
Se medföljande bilaga 2. 

 
6. Aktuellt inom fastighetsverksamheten 

Tillgänglighetsanpassad lek, Yvonne Söderberg. 
Barnen står i fokus – lek för alla. Vårdnadshavare samt pedagoger kommer i     
andrahand. Viktigt att man kan sitta bredvid och vara delaktigt på sånt sätt. 
Kollar på funktioner på utrustning och rätt möbler.  
 
Fråga: Plattor som man lägger för att barn inte ska göra illa sig, dom reser sig ofta 
och då kommer snubbelrisken. Hur ofta ser man över dom? 
 
Svar: Vi jobbar inte med dom längre, och dom vi har försöker vi jobba bort. Just för 
att man märkt att dom reser sig efter några år. 
 
Fråga: om man följer med tex ett barn, måste man kunna sätta sig ner men också 
komma upp snabbt, hur jobbar man med det? 
 
Svar: I anslutning till lekplatser finns det oftast sittplatser. Just nu jobbar vi med ett 
företag som ska ta fram bänkar med längre och bredare armstöd. 
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7. Aktuellt inom gatu- och parkverksamheten 

Johan Carselind informerar. 
 

• Snöröjning. Snöröjningen har fungerat bra. Niklas har fått jaga på ett par 
entreprenörer, men i det stora hela funkat bra. Det blev kostsamt, då det 
varit mycket halkpådrag och kört bort snö från centrala. 

 
• Belysningen går framåt, nu när vi bytt entreprenör. 

  
Fråga: Vid Kragstalund fick dom två nya lyktstolpar, men i november togs 
ena ner då den inte funkade, men den har aldrig kommit tillbaka. När gör 
den det? 
Svar: Johan kollar och återkommer på nästa möte. 

 
• I vår kommer kommunen fixa kantstenar, mm.  

 
• Vi kommer att riva två lekplatser i Snapptuna – men istället bygga ut en 

större.  
 

• Vallentunas första hundrastgård är påbörjad. I början av juni ska den vara 
kvar. 

 
• Ovkistavägen ska få ett extra körfält, för bussarna. 

 
• Bällstabergsvägen s gång och cykelväg hoppas vi ska komma igång efter 

sommaren. 
 

• I Brottby pågår bygget av gång och cykelvägen.  
 

• Popup-parken kommer upp i sommar, sen kollar man över möjligheten att 
även göra en popuppark med vintertema till vintern. Gäller torget i centrum.  

 
• Fårbetet i Brottby kommer tillbaka – väldigt bra mot jättelokan. Dom 

kommer vara på samma plats som i fjol, vid Gamla kvarnstugan. 
 

• Vassklippning ska göras i Uthamra, Gustavs udde och Kyrkviken.  
 
 

 
8. Övriga frågor 

Anmäl frågor till Heléne Söderlund enligt kontaktuppgifter nedan. 
 

9. Mötestider 2021 
7 sep 2021 kl 13-14:30, digitalt via Zoom 
7 dec 2021 kl 13-14:30, digitalt via Zoom 
 



 SID 4/4 
  
  

 

  

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
186 86 VALLENTUNA 
BESÖK: TUNA TORG 1 
TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 851 00 

SBF@VALLENTUNA.SE 
WWW.VALLENTUNA.SE 

 
 
 

 

 

Vi återkommer om vi kan få till fysiska möten beroende på hur läget ser ut framöver 
med rekommendationerna för Covid19. 

 
Anmäl övriga frågor liksom eventuell frånvaro till Erika Uddén, tfn 08-587 859 01, 
erika.udden@vallentuna.se 
 
Bilagor: 
Bilaga 1. Gamla polishuset och Gärdesvägen. 
Bilaga 2. Obligatorisk matavfallsinsamling 
 
Kopia:  
SBF och TFF Chefsgrupp 
Sekreterare KFR och KPR 
 
Länk:  
Aktuella protokoll från råden hittar ni här:https://www.vallentuna.se/kommun-och-
politik/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/ 

mailto:erika.udden@vallentuna.se
https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/
https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/


Gamla polishuset och Gärdesvägen
Aina Larsson

Gärdesvägen

Detaljplan Gamla 
polishuset

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här ser ni en bild på var projekten liggerBåda projekten ligger längs Gärdesvägen i Centrala Vallentuna,Detaljplanen Gamla polishuset innefattar 2 fastigheter ligger i korsningen Gärdesvägen/Mörbyväge, AllévägenOch projektet Gärdesvägen som håller på att byggas ut ligger längre söderut på Gärdesvägen vid centralvägen.BYT



Gärdesvägen: Byggnation pågår

Vypunkt
Arkitekt Anders Berlin/Berlin Arkitekter
Illustration: Studio Superb

Presentatör
Presentationsanteckningar
Byggnation pågårBilden visar en bild på hur det kommer att se ut, den längst till vänster det är en bild från arkitekterna Den andra bilden visar en illustrationsbild där de olika huseetapperna finns utsattaSammanfattningsvis kan man säga att det ska bli cirka 100 bostäder i form av flerbostadshus ska byggas längs Gärdesvägen och Centralvägen. I samband med utbyggnaden av bostäderna kommer trottoar att breddas och en mindre torgbildning att iordningställas i korsningen�Byggnationen har föregåtts av markanvisning.�Det är Credentia som bygger och just nu Börjat med huset längs Centralvägen som heter A-B�och där är det inflytt etapp december i år�Etapp 2 bygglov, huskropp c,dBygger garaget nu, och delar av bottenplattan �All ska vara klart, även hus R till sommaren 2023Under den här byggtiden finn det risk för att framkomlighet för gående blir lidande, det kommer att bli omdirigeringar på Gärdesvägen –Grävningsarbete för ledningar,Man får vara uppmärksam om det finns skyltar för omledning av trafiken, Och vi kommer också att skriva ut information på hemsidan.Men målet är att gatorna och ytorna framför huset framför blir mer tillgängligGärdesvägen trottoaren breddasTrottoar utanför huset på CentralvägenÖkad tillgänglighetenPlantering och torgbildningSödervänd bänk som man kan sitta vid och blicka mot kyrkanVi håller på med projekteringen, är det nånting ni vet är ett problem idag så får ni gärna säga det så kan vi åtgärda det samtidigtCredentias bygge,  märker ni störningar och problem så hör av er till kontaktcenter så fr ni  kontaktuppgifter till bygget  



Gamla polishuset: Detaljplan antagande

75 hyreslägenheter
Varav 37 studentbostäder
4-5 våningar/takkupor
Bredda gata
Bevara siktlinjer
Plantering längs Gärdesvägen

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gamla polishusetPlanen blev antagen  kommunfullmäktige igårLiten plan, två fastigheter, Fd polishuset, Vallento pizza & pasta och sedan dela av gatufastigheterDet planeras att bli hyreslägenheter här ca 75 stycken hyreslägenheter varav 37 stycken är studentbostäderDet är 300 meter till roslagsbanan och därifrån kan man åka till flera högskolor och universitetet så det är bra läge!Bidrar till variation i både storlek och upplåtelseform i utbudet av bpstäderDet rör sig om 4-5 våningarBredda gatan för en framtida cykelvägPlanen rätar ut placeringen för bebyggelsen och säkerställer att byggnad få inte får placeras så att den skymmer siktlinjerna, det är ett kulturhistorisk värde och då är det tex  mot exempelvis kyrkan eller mot Allevägen som är en sån fin gata



Gestaltning Vallentuna prästgård 1:49

Markanvisningsförslaget
Projektering av gatufastighet pågår

platsbildning

Gata, plantering
Möjlig breddning för 
framtida cykelbana

Presentatör
Presentationsanteckningar
Här på bilderna ser ni det vinnande förslaget i markanvisningen som hölls 2019 för platsen och det är i princip det förslaget som ska upplåtas på gamla polishusetomtenDet kommer också anläggas insekthotell, sedum-ört tak, vedhög för att bli boplatser till insekter.För den byggnaden som står där idag har vi arbetat mycket med att återbruka material, tex de större stålkonstruktioner som finns, typ ramper, utrymningstrappa och spiral trappa mm och det som inte vår fastighetsavdelningen kan ta hand om försöker vi sälja/bli av med på an sida ämnat för återbruk 



Gestaltning av Vallentuna-Rickeby
(Pizzerian)

Gestaltnings PM

Ska stämmas av innan bygglov

Regleras i exploateringsavtalet

Syfte att säkra kvalitet och omsorg, möjlighet 
till mer flexibel plan 

Presentatör
Presentationsanteckningar
För den norra fastigheten inom planen, på pizzerian, här har ingen markanvisningstävling hållits så här vet vi mindre om hur det kommer att se ut. Här har ett Gestaltnings PM tagits fram  och syftet är att  säkra kvalitet och omsorg av utformningen på platsen. På bildernas ser ni delar av innehållet i gestaltnings PM et och en väldigt  tidig första skiss från arkitekten.Många saker skrivs in i detaljplanens, tex som att det fortsatt ska finnas en lokal för verksamhet i nedre botten där pizzerian ligger idag.Gestaltnings Pmet kan man ta del av och det kommer att finnas att läsa på hemsida när planen kommer ut där i och med beslut om antagande, Vi på planavdelningen börjat arbeta på det här sättet med G PM mer och det uppskattas både från flera håll, det är bra för alla veta att an delar samma syn på hur platsen ska utvecklas.Tidplanemässigt för det här projektet så kommer planen vinna laga kraft om 3-4 veckordet antagligen påbörjas rivning redan i augustiOch byggstart i septemberMed inflytt september 2022!



Frågor?

Ni får gärna maila mig på 
Aina.larsson@valletnuna.se

mailto:Aina.larsson@valletnuna.se


Obligatorisk matavfallsinsamling
KPR/KFR 2021-05-04

Maria Sundesten, renhållningshandläggare 

E-post: kommun@vallentuna.se
Telefon: 08-587 850 00



Vad jobbar renhållningen med

Kommunens ansvar (MB 15 kap.):

- Hämta, transportera och behandla kommunalt avfall (tidigare 
hushållsavfall)

- Information 

- Avfallsminimering

Förpacknings- och tidningsindustrins (FTI) ansvar: 

- Förpackningar (t.ex. av papper, plast, metall, glas) eller textilier

FTI ansvarar för tömningen och renhållning av återvinningsstationerna 
och har en egen felanmälan.



Bakgrund
• Reviderad avfallslagstiftning 

• Ny avfallsplan 2021-2032 

Matavfall ett av fem huvudmål, bl.a:

- Minska matsvinnet (2032 ska matsvinnet ha halverats jämfört med 2021)

- Minska mängden matavfall i restavfallet (med minst 90% från 2021 till 2032)

https://www.vallentuna.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/avfallsplan-2021-2032/

• 2020: Beslut - obligatorisk matavfall för småhus ska införas 

Presentatör
Presentationsanteckningar
En växande befolkning och stark ekonomisk utveckling förbrukar jordens resurser i allt snabbare takt. Revidering av EU:s avfallslagstiftning innebär uppdaterad lagstiftning i Sverige, bl.a. MB 15 kap och Avfallsförordningen.  Nytt fokus från linjär till cirkulär ekonomi. Avfall = resurs som ska kunna ingå i systemet så länge som möjligt.Alla kommuner måste ha en avfallsplan. Framtagen med SÖRAB och dess ägarkommuner, samma plan för alla. En del av kommunens avfallsordning tillsammans med avfallsföreskrifterna. Syftet med den nya avfallsplanen är att minimera negativ miljö- och klimatpåverkan, minimera avfallsmängderna, främja hållbara val, göra giftfria kretslopp och ha rätt sorterat avfall.Avfallsförordningen: Krav på separat insamling av matavfall, senast 31 december 2023 ska kommunernas system för insamling av matavfall att vara på plats, behöver dock ej vara obligatoriskt för alla i kommunen.

https://www.vallentuna.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/avfallsplan-2021-2032/


Varför är det viktigt att sortera?

• I Sverige genererar vi i genomsnitt fem 
ton avfall per person och år. 

• Under 2018 slängdes cirka 1,3 miljoner 
ton matavfall i Sverige

• Slängs matavfall i soporna bränns det 
bara upp = slöseri med resurs 

• Matavfall är en viktig resurs – mer  
biogödsel och biogas behövs.

• Mer tips på: 
www.vallentuna.se/minskaavfallet

Vi måste uppåt i avfallstrappan

Presentatör
Presentationsanteckningar
En växande befolkning och stark ekonomisk utveckling förbrukar jordens resurser i allt snabbare takt. I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i samhällets kretslopp istället för att bli avfall. Vi vill uppåt i avfallstrappan, minska mängden avfall och återanvända så mycket som möjligt, därefter återvinna det som går. 

http://www.vallentuna.se/minskaavfallet


Vad innebär obligatoriet?
• Alla småhus i Vallentuna ska sortera matavfall (fritidsboende såväl 

som permanentboende), ca 4 000 hushåll ska anslutas

• Matavfallskärl med startkit delas ut till alla under augusti-september 
och sortering kan börja direkt

• Det kostar inget extra att sortera matavfall men subventionen 
försvinner för de småhus som tidigare haft frivillig sortering 

• Hämtning sker varannan vecka, juni-augusti varje vecka, samma 
hämtningsdag som restavfallet (men hämtningsfrekvens på 
restavfallet varierar)

• Mer information kommer att skickas ut innan sommaren

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det blir inte dyrare 



Valmöjligheter och nyheter
Vad kan hushållen påverka?

• Ändra hämtningsintervall och/eller storlek på kärl

– behövs hämtning av restavfallet varannan vecka eller ännu mer sällan?

• Dela kärl med granne 

• Hemkompost (möjlighet att ansöka om dispens)

• Släng förpackningar på återvinningsstationen

Vad är mer på gång?

• PreZero tar över från RagnSells i oktober

• Ny avfallsapp planeras

Presentatör
Presentationsanteckningar
Delar du restavfallskärl blir det billigare. 



Tips för en fräsch papperspåse

• Använd den ventilerade påshållaren

• Använd avsedd papperspåse 

• Fyll bara upp till den streckade kanten och 
förslut den innan du slänger

• Låt blött matavfall rinna av i vasken

• Byt ofta, gärna var tredje dag 

• Använda gärna papper i botten eller för att slå 
in mat som luktar eller som använts för att 
torka upp fett t.ex.

• Använd inte plast- eller komposterbar påse



Ja tack

• Matrester 

• Skal från frukt och grönsaker

• Servetter/hushållspapper, 

• Snittblommor (utan jord)

• Äggskal

• Tepåsar 

• Skaldjur

Lägg bara matavfall i papperspåsen



Nej tack!
• Kattsand eller spån från burdjur

• Krukväxter 

• Tuggummi

• Snus

• Flytande matavfall 

• Oöppnade förpackningar 

• Plastpåsar



Tack!
Maria Sundesten, renhållningshandläggare

Mejla gärna ytterligare frågor till: kommun@vallentuna.se 



 
 
 

 

 

FRITIDSFÖRVALTNINGEN  

  
 
 

AKTIV FRITID 

 

Minnesanteckningar till samråd för 
Kultur- och Fritidsförvaltningen med 
Funktionshinderrådet  
 
Dag 6 september 
Tid kl. 10-12 
Plats Stora MÖTESRUMMET och Zoom 
 
Närvarande: Marianne Valladolid, Leif Pehrsson, Birgitta Karlsson, Uno Sköld, 
Tommy Schiott, Petri Peltonen, Anette Fahlcrantz 
 
 
Från föregående protokoll  
 
I rapporten för Myndigheten för delaktighet finns obesvarade frågor till kommunen. 
Hur följs de upp? 
Frågan är under utredning hos Miljöstrateg i kommunen.  
 
 
Finns digital hjälp i kommunen? 
I kulturhuset varannan tisdag kl. 13-15 finns drop-in för digital hjälp.  
Även Kontaktcenter står för mycket digital hjälp. 
 
Det finns en grupp i kommunen som tittar närmare på digital inkludering. 
Förhoppning om att SeniorNet ska starta upp i kommunen.  
 
 
 
Aktuella punkter på mötet 
 
Bruttolistan 
 
Bruttolistan visades och lästes igenom. Mötet vill gärna fortsätta titta på bruttolistan 
på mötet men de punkter vi väljer att prata om här är det som gäller Kultur och 
Fritidsförvaltningarna. 
 
Punkt 3  
Otillgänglighet i kulturhuset –  
Ett arbete har inletts där vissa saker redan har åtgärdats.  
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FRITIDSFÖRVALTNINGEN  

  
 
 

AKTIV FRITID 

 

 
Punkt 4 
Utveckling av spontanytor –  
Dialoger har påbörjats. Man jobbar i kommunen med en strategi – meningsfull fritid. 
Grusplan som FF har hand om har börjat ses över och man diskuterar vilka man 
behåller/förbättrar.  
 
 
Punkt 5 och 6 
Information på kommunens hemsida, kultur och fritidsförvaltningarna och 
kommunikationsavdelningen är ansvariga för punkten -  
Mötet menar att webbplatsen bör ändras och anpassas kontinuerligt så tydlig 
handikappanpassning finns. 
 
 
Punkt 7 
Fritidsnätet är svårnavigerat -  
Vi är medlemmar men utformar inte fritidsnätet. Anette tittar på detta vidare vid 
nästa möte med Fritidsnätet. 
 
 
Mötet önskar att Bruttolistan har en till kolumn – åtgärd 
 
Mötet önskar att aktuell bruttolista skickas i kallelsen till nästa möte. 
 
 
 
Övrigt 
 
 
Man saknar återkoppling hur det gått med handikapparkering vid Gustavs Udde där 
två deltagare från mötet deltog tillsammans med ingenjör. 
 
 
 
Fråga – Vad ska hända vid grusplanen Gustavs Udde? 
 
 

 
Förvaltningen informerade 
 
 
Träffpunkten 
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FRITIDSFÖRVALTNINGEN  

  
 
 

AKTIV FRITID 

 

 
Träffpunkten Allévägen öppnar den 16 september. Öppettider kl 10-15 måndag – 
fredag. 
Träffpunkten Kårsta öppnar den 16 september. Torsdagar kl. 13-15 
 
Funktionshinderrådet skickade önskemål och väldigt bra tips om 
tillgänglighetsanpassningar i samband med öppningen. Detta har man på 
Träffpunkten tagit hänsyn till. En del åtgärder har gjorts direkt och en del behöver 
längre tid att ses över. 
 
 
Klubb Cosmos 
 
Öppet tisdagar kl. 16-21 på Mega 
Varje tisdag kommer Åsa från Kulturskolan och har musikproduktion kl. 18 -19.30 
Funkisfestivalen börjar repetera  
Information kommer via Facebook ”Klubb Cosmos” 
 
 
Dialogmöte seniorer 
 
Dialogmötet för seniorer som hölls den 30 augusti på Kvarnbadets utegym var 
uppskattat. 25 stycken kom och många idéer och tankar har samlats in. Gruppen från 
KF och FF som höll i detta samlas och diskuterar hur man tar det vidare. 

 

 

Ny tid för samrådsmöte den 29 november kl. 10-12 Stora MÖTESRUMMET i 
Kulturhuset 

Vänliga hälsningar 

 
Anette Fahlcrantz 
Aktiv fritid 
Kontaktperson för samrådet FHR KF FF 
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
186 86 VALLENTUNA 
BESÖK: TUNA TORG 1 
TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 851 00 

SBF@VALLENTUNA.SE 
WWW.VALLENTUNA.SE 

 
 
 

 

 

Kallelse till samrådsgrupp med 
samhällsbyggnadsförvaltningen/ teknik- 
och fastighetsförvaltningen för 
representanter ur kommunens 
funktionshindersråd och pensionärsråd 
 
Dag: tis 7 sept 2021 
Tid: 13:00-14:30  
Plats: Digitalt via Zoom 
 
Deltagare: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF): 
Björn Stafbom, förvaltningschef (Ordförande) 
Heléne Söderlund, förvaltningschefsassistent (Sekreterare) 
Carl Henricsson, strategisk miljöplanerare 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF) 
Johan Carselind, gatu- och parkchef 
Åsa Allestam, förvaltarchef 
 
Kommunens funktionshindersråd (KFR): 
Leif Pehrson 
Kjell Björn 
 
Kommunens pensionärsråd (KPR), 4 deltar vid mötet avgörs sinsemellan: 
Carl Lindhé  
Elisabet Feldt  
Hans Wallöf hoppade in för Bo Schylander denna gång 
Monica Husberg 
Maine Gräns 
 
Bygg- och miljötillsynsnämnden (BMN) 
Sven-Olof Ekström 
 
Dagordning: 

1. Välkommen 
Ordföranden hälsar välkommen och presentationsrunda.  
Sekreterare fyller i närvaro för arvodeslista som sedan skickas till sekreterare i 
råden. 
 

2. Föregående minnesanteckningar 
Godkänt 
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3. Inkomna frågor från gruppen/råden 

 
4. Aktuellt inom samhällsbyggnad 

• Klimatanpassningsplan. Förberedelser inför att klimatet i världen förändras 
(Carl Henricsson) 
Se bilaga 1 Klimatanpassningsplan 

 
5. Aktuellt inom teknik- och fastighetsförvaltningen 

Inget att ta upp 
 

6. Aktuellt inom fastighetsverksamheten 
 
Från förvaltarenheten: 
Mejeriet en äldre byggnad som finns i Brottby står inför ett stort renoveringsbehov. 
Inför upprustning söks sponsorer likt hur det var med uppbyggnad av kvarnen.  
 
Efter av etablering av paviljongerna för nyanlända står marken i Brottby nästa tom 
förutom en villavagn som kommer att läggas ut på kommunens hemsida för 
försäljning. Problem har nu varit att större fordon använder ytan som last och 
parkeringsplats. Vi kommer att spärra av infarten 
Inget i dagsläget kommer att göras på den ytan. Har ni förslag på något får ni gärna 
komma in med det så tas det upp för att se om det är genomförbart eller inte. 
 
Väsbygårdens innergård är nu upprustad och klar och verksamheten har varit med 
och bidragit med sina önskemål. 
 
Påminnelse: När det gäller frågor kring vallokaler som tex tillgänglighet osv är det 
kommunledningskontoret/kansliet som handhar dessa frågor. 

 
7. Aktuellt inom gatu- och parkverksamheten 

Från föregående möte:  
• Kragstalunds infartsparkering – finns det planer på att rusta upp den? Det 

som ska kollas är växtlighet samt SL/ kommunens mark.  
Svar: Vi har varit ute och sett över och kommer att beskära och rensa upp. 
SL har varit där och tagit ned ett par träd mm. 
 

• Vid Kragstalund sattes det upp två nya lyktstolpar, men i november togs 
ena ner då den inte funkade, men den har aldrig kommit tillbaka. När gör 
den det? 
Svar: Armaturen på den ena stolpen fungerade in et och det beställdes en 
ny som nu i dagarna ska vara uppsatt. 
 

Nytt som har hänt 
• Från 1:a september är det ny entreprenör för park och fastighetsmark är 

Höga Kusten. 
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• Den 4 oktober byter vi från Ragnsells till två nya entreprenörer.  

PreZero tar över uppdraget för hushållssoporna och Recover tar över 
uppdraget för slam- och fettavfall. Abonnemangen för alla som bor och 
verkar i kommunen fortsätter automatiskt som vanligt med samtliga 
tjänster.  

 
• P-plats för funktionshindrade på Kragstalunds infartsparkering nära 

hållplats roslagsbanan har märkts ut. 
 

• Vi har målat övergångsställen och andra vägmarkeringar på många 
ställen under sommaren och arbetet pågår fortfarande.  

 
• Kommer byggas en gång- och cykelväg, gångpassage samt cykelparkering 

vid Kårsta station. Det kommer att finnas en ramp på östra sidan om 
spåret. Planerad byggstart hösten 2021.  

 
• En gång- och cykelvägen mellan Kragstalund station och Gävsjöområdet 

snart är klart. Tidigare var den grusbelagd och smal, nu blir den 
asfalterad och belyst. Planerad öppning hösten 2021.  

 
• Färdigställt cirkulationsplatsen vid Lindholmsvägen/Lingsbergsvägen. 

Exempelvis har vi effektbelysning i tunneln för att främja trygghet. 
Dessutom ökar trafiksäkerheten med en fullgod belysning i tunneln. Vi 
har varit noga med att kantsten ska vara ordentligt nedfasad för att säker 
passage med rollator etc. ska kunna ske, samt att i största möjliga mån 
undvika stolpar/hinder på gång och cykel-banan/gångbanan.  

 
• Har gjorts två nya parkeringar för funktionshindrade på 

parkeringsplatsen vid Vallentuna IP. 
 

• Trädgårdsdagen blir söndag 12 september då det går bra att komma och 
hämta sommarblommor ur våra urnor som kommer att ställas mitt på 
torget. Det blir utan personal så man måste ha med sig egen liten spade 
eller dylikt och kasse. 

 
• Upprustning av Rosengårdsvägens lekplats byggstart 6/9 

 
• Blir en vinter popup-park i vinter på samma ställe där det varit popup-

park i sommar med vintertema. 
 

• Det har under året asfalterats många gator, t.ex. Del av Teknikvägen, 
Mörbyv-Banv, Gymnasievägen/Industrivägen, Smidesvägen, Husarvägen, 
Centrumpassagen och Björnbodavägen inkl. gång- och cykelbanan. 
Kvar att asfaltera är vägen till Veda ridhus där också vissa dåliga sträckor 
kommer att renoveras  

 
• Ca 2 kilometrar gång- och cykelvägar har asfalterats. 
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8. Övriga frågor 

Målning av parkeringsrutorna i Coopgaraget, hur går det med det? 
Svar: Då golvet är så pass dåligt måste det lags först innan målning kan göras. 
Diskussioner pågår med Fastpartner då det är de som äger parkeringsgaraget. 
 
Matverksamheten på Väsbygården har tagits bort, finns det någon annanstans man 
kan gå till istället? 
Svar: Denna fråga skickas vidare till Socialförvaltningen och Barn- och 
ungdomsförvaltningen då det är någon av dessa som har hand om det. 
 
Flytten till gymnasiet, när görs den? 
Svar: Vi väntar på att beslutet från fullmäktige blir klart. Blir det godkänt är 
planen att flytten går i årsskiftet 2024/2025 
 

9. Mötestider 2021 
7 dec 2021 kl 13-14:30, digitalt via Zoom (Vi återkommer om vi kan få till detta möte 
till ett fysiskt möte beroende på hur läget ser ut framöver med rekommendationerna 
för Covid19) 
2022 års möten som planeras kommer att stämmas av med övriga förvaltningar så 
att de inte krockar. 

 
 
Bilagor: 
Bilaga 1 Klimatanpassningsplan 
 
Kopia:  
SBF och TFF Chefsgrupp 
Sekreterare KFR och KPR 
 
 
Länk:  
Aktuella protokoll från råden hittar ni här:https://www.vallentuna.se/kommun-och-
politik/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/ 

https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/
https://www.vallentuna.se/kommun-och-politik/politik-och-demokrati/moten-och-protokoll/


Klimatanpassningsplan
Avsikt att be om politiskt uppdrag



Behovet
FNs klimatpanel IPCC släppte i somras en ny sammanställning 
av det rådande kunskapsläget om klimathotet

Extrema väderhändelser som skyfall, torka och värmeböljor förväntas 
bli allt intensivare och ske oftare i framtiden. Den globala 
uppvärmningen har redan idag bidragit till en ökad intensitet och 
frekvens. Med andra ord: klimatrelaterade extremväder sker redan 
idag.

Intensitet och frekvens vid olika scenarion av global uppvärmning för extrema väderhändelser 
med återkomsttid 10-år. Från höger: värmebölja, skyfall, torka.



Tyskland Gävleborg

Sibiren USA



1. Konsekvenser av 100-årsregn i 
centrala Vallentuna

2. Områden med högst uppmätta 
marktemperaturer 2013-2018

3. Beräknat högsta flöde för Storsjön 
och Lillsjön (ett värsta scenario) 

1. 2.

3.



Kommunens miljö- och klimatstrategi

Enligt inriktningsområde Energi och fossilfrihet

”Kommunen använder den fysiska planeringen för att minska 
samhällets klimatpåverkan och säkerställa klimatanpassning.” 
(politiskt antaget)

Samt

”Kommunen vill: Undersöka möjligheter att ta fram en 
klimatanpassningsplan för kommunen för möta de konsekvenser som 
ett förändrat klimat kan medföra för människors hälsa, mark, vatten 
och bebyggelse.” (del 2 – stöd till förvaltningarna. Ej politiskt antaget)

Motionssvar KS 2019.188

”En analys och klimatanpassningsplan med tillhörande åtgärds-, 
ansvars- och kostnadsbedömning bör tas fram för att möta de 
konsekvenser som ett förändrat klimat kan medföra för människors 
hälsa, mark, vatten och bebyggelse.”



Upplägg
ÖP-avdelningen har förberett för framtagande av en 
klimatanpassningsplan och avser söka politiskt uppdrag av PlanMU i 
september. SBF och TFF har möjlighet att ta fram denna gemensamt 
under 2021-2022. Fokus är SBF och TFFs ansvarsområden (planering, 
drift, förvaltning) men behov och riktning för arbetet till övriga 
förvaltningar pekas ut översiktligt. 

Antas politiskt

• Övergripande mål för klimatanpassning 

• Riktlinjer för klimatanpassning 

Underlag till förvaltningarna

• Vallentuna i ett förändrat klimat – Sammanställning utifrån befintlig kunskap

• Åtgärder för befintlig och planerad bebyggelse, infrastruktur och kommunala 
verksamheter.

• Bilaga – Konsekvens- och sårbarhetsanalys
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