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Minnesanteckningar till samrådsgrupp 
med samhällsbyggnadsförvaltningen och 
teknik- och fastighetsförvaltningen för 
representanter ur kommunens 
funktionshindersråd och pensionärsråd. 
 
Tid:  tisdag den 9 februari kl 13:00-14:30 
Plats:  Digitalt via Zoom 
 
Deltagare: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF): 
Björn Stafbom, Samhällsbyggnadsförvaltningen (ordf) 
Heléne Söderlund, förvaltningschefsassistent (sekr) 
Mimmi Skarelius Lille, strategisk trafikplanerare 
 
Teknik- och fastighetsförvaltningen (TFF) 
Poa Hellqvist, Teknik- och fastighetsförvaltningen (förhinder) 
Mi Karnstedt, stabschef 
Johan Carselind, gatu- och parkchef 
Erika Uddén, förvaltningschefsassistent 
Åsa Allestam, förvaltarchef  
 
Kommunens funktionshindersråd (KFR): 
Leif Pehrson 
Kjell Björn 
Gunilla Söderström 
Jerri Bergström  
Bengt-Åke Grip  
 
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 
Vi gick igenom informationsbrevet som gick ut i den 8 dec 2020. 

 
3. Inkomna frågor från gruppen/råden 

 
• Hur det går med gång- och cykelvägen från Bilisten mot Össeby-Garns kyrka? 

 
Svar: Det är nu en anbudsöppning för markåtkomst för Brottby Gång och 
cykelväg, och vi träffar markägaren för att försöka få markåtkomst etappen 2, 
sträckan Åkersbergavägen – Kyrkan. 

 
• Vad är planen med barackerna som uppfördes i Brottby för 

flyktingmottagningen? Det ryktas att det inte är några hyresgäster kvar där. 
 

Svar: Barackerna kommer att tas bort och marken återställas till ursprung. 
Inget nytt är planerat att göras på platsen i dagsläget. Barackerna var uppförda 
med tillfälligt bygglov. 

  
• Hur går det till när det ska byggas för särskilda boendeformer? Nu byggs det ju 

två olika LSS-boenden i våra trakter - hur informeras ortsbefolkningen, inte 
bara närmsta grannar. Hur är det tänkt att sådana boenden ska drivas - ganska 
ensliga platser och glesa kommunikationer. 
 
Svar: Ett generellt svar på frågan om LSS-boenden bör utgå ifrån att förklara 
att processen ser olika ut beroende på om byggnaden uppförs på kommunal 
mark genom en markanvisning eller på privatägd mark. Verksamheten kan 
sedan drivas av privata aktörer eller i egen kommunal regi. Vid markanvisningar 
försöker kommunen att hitta lämplig mark med så bra kommunikationer och 
läge som möjligt för den tänkta verksamheten. Den möjligheten har vi självklart 
inte när ett boende byggs på privat mark. I samband med att bygglov beviljas 
informeras allmänheten genom post- och inrikestidningar. Platserna på 
boenden som drivs i privat regi är inte garanterade för kommunens invånare och 
information och marknadsföring sker inte från kommunens sida. Den som får 
en beviljad insats från Socialförvaltningen får dock självklart stöd och råd kring 
val av utförare. 

 
• Hur det går med upprustningen av infartsparkeringen i Kragstalund 

Svampskogsvägen, när är det aktuellt? 
Här utlovades även en p-plats för funktionshindrade nära Kragstalunds hållplats 
roslagsbanan. 
Parkeringen har inte rustats upp på många år. Tallar har vuxit upp och skyler de 
fina Oxelträden som planterades från början. Den lilla planteringen med fina 
buskar är helt övervuxen med ogräs och vilda buskar. Den lilla trottoaren som 
går mot gångvägen kantas av ogräs och buskar. Belysningen, lampor som inte 
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har fungerat på många år. Två nya monterades varav den ena lös i en vecka, 
monterades ner för tre månader sedan, fortfarande utan lampa. 

 
Svar: Nu är det för mycket snö för att se hur det ser ut med ogräs, buskar och 
träd. Så snart snön försvinner så ser vi över det. 
Ang belysningen ska det i dagarna har varit ute en belysningsentreprenör för att 
åtgärda det som är trasigt. 
 

• Varför är flertal lägenheter tomma i Libby (ålderdomshem, 2 radhuslängor)? 
 
Svar: Det är problem med radon i de lägenheterna. Det utreds hur vi ska sanera 
dessa på bästa sätt. Därav har inga nya hyresgäster fått flytta in. 

 
4. Aktuellt inom samhällsbyggnad 

 
• Framtagande av landsbygdsstrategin (Mimmi Skarelius Lille) återkom gärna 

med frågor som vi behöver ta med oss in i processen. Hur når vi ut på bästa 
sätt? 
Se medföljande bilaga 1. 

• Planeringsaktuellt, bilaga 2 
 

5. Aktuellt inom teknik- och fastighetsförvaltningen 
Avdelningarna och ledningsgrupp håller på att ta fram aktiviteter i 
genomförandeplanerna och åtgärder för 2021, och planerar för kommande år 2022-
2024. 

 
6. Aktuellt inom fastighetsverksamheten 

Fördelning av planerat underhåll och drift gällande våra fastigheter. (Åsa Allestam). 
Se medföljande bilaga 3. 
 

7. Aktuellt inom gatu- och parkverksamheten 
För våtmarksparken (som kommer att ligga mellan Vallentunasjön och kyrkan vid 
Stockholmsvägen) är det nu tillsatt en projektgrupp. Vi räknar med att komma igång 
med bygget under våren/sommaren 2021. 
Fler saker som är på gång är: 

• Okvistavägen, breddning av körfält 
• Cirkulationsplats Lingsbergs/Lindholmsvägen 
• Brottby GC-väg 
• Vindskydd Ubbysjön 
• Gallring tätortsnära natur 
• Vinterväghållningen kräver mycket interna och intensiva resurser denna 

årstid 
• Sedan pågår planering för året och de mesta arbetena ligger från våren och 

framåt som är i planeringsstadiet nu. 
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8. Övriga frågor 
Anmäl frågor till Heléne Söderlund enligt kontaktuppgifter nedan. 
 

9. Mötestider 2021 
4 maj 2021 kl 13-14:30, digitalt via Zoom 
7 sep 2021 kl 13-14:30, digitalt via Zoom 
7 dec 2021 kl 13-14:30, digitalt via Zoom 
 
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 Heléne Söderlund, tfn 08-587 851 05, 
helene.soderlund@vallentuna.se 
 
Bilagor: 
Bilaga 1. Framtagande av landsbygdsstrategin 2021. 
Bilaga 2. Planeringsaktuellt feb 2021. 
Bilaga 3. Planerade underhållsåtgärder och drift 2021. 
 
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:helene.soderlund@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/


Framtagande av en 
landsbygdsstrategi 

Mimmi.skarelius@vallentuna.se



Utgångspunkter 
• Vallentunas strategiska läge i 

Stockholm- Mälardalsregionen gör 
att fler i framtiden kommer vilja bo, 
verka och leva på Vallentunas 
landsbygd.  

• Strategin bör vara en plattform och 
utgångspunkt för att få Vallentunas 
landsbygd att utvecklas hållbart och 
bibehålla och stärka de befintliga 
kvaliteterna som Vallentunas 
landsbygd erbjuder.  



Framtagande av en strategi
• Den är inte kopplad till PBL eller MB

• Breda frågeställningar inledningsvis 

• Vi behöver både använda oss av befintliga kunskaper som nya.

• En strategi anger långsiktiga avsikter i en fråga

• Vägledande för beslut och styrning 

• Innehåller övergripande mål och inriktning 

• En landsbygdsstrategi tenderar ofta att handla om arbetssätt och vad som ska 
uppnås där kommunen inte har rådighet.



Dialog intern och extern 

Extern dialog 

Enkät

Workshop med föreningar 

Webbinarier

Fokus: Ta reda på förutsättningarna för de som bor, lever och verkar på landsbygderna 

Fokus: Inriktningar och mål



Beslut KF 2022

jan marsfeb april maj juni2021
Politiskt uppdrag

juli aug sep okt nov dec

Utskick av enkät 
externt 

Webbinarier kopplat till inriktningsområden  

Utformning och bearbetning 

2021

Workshop med 
föreningar 20 april

Beslut om inriktning

Var med och 
prioritera  

Preliminär tidplan 



En process och syfte  
• Det övergripande syftet med processen är att undersöka, skapa och uttrycka kommunens 

vilja och ramar inom det geografiska området, landsbygd. 

• Vilket innebär att processens syfte är att: 

• … sätta ramarna för: hur, var och vilka åtagande kommunen har inom landsbygdsutveckling.

• … skapa en gemensam målbild och viljeinriktning för vad Vallentunas landsbygder ska kännetecknas 
av. 

• … öka kommunens kännedom om landsbygdernas förutsättningar samt för de som bor, verkar och 
lever här. 

• … möjliggöra goda exempel på samarbetsformer mellan kommunen, andra myndigheter och 
landsbygdsnätverken. 

• …skapa goda kommunikations-, och informationsflöden för att förstärka kommunens synlighet på 
landsbygderna.



Framgångsfaktorer och 
frågeställningar 
• Hur når vi ut på bästa sätt?

• Frågor att ta med in i processen?



Kommunens fysiska planering - aktuellt



Vunnit laga kraft
Kristineberg etapp 1 

800 bostäder
Åbyholm

800 bostäder

Vägföreningar m.fl.
Ändring av detaljplanerna 
B580305, D890707, B731105 och Sundby B701106 
samt ny detaljplan för Del av Sormenvägen

Ormsta Stensta
320 bostäder

Överklagat

Kragstalund Östra
30 bostäderLindholmen-Strömgården

18 bostäder

Antagna detaljplaner 2020                     

Säkerställa strategisk bostadsplanering och utbyggnad enligt avtal om 
Sverigeförhandlingen.

• Mål om ca 400 ny byggstarter per år
• Mål om att skapa planförutsättningar för ca 500 nya bostäder per år

Mål för bostadsbyggandet



Pågående planering
 Pågående planering i antal 

byggrätter motsvarar ca 20 
% av det totala 
bostadsmålet

 Samtliga pågående planer 
omfattas av 
bostadsåtagandet 

 Planering för nya bostäder 
pågår i Vallentuna tätort 
och Lindholmen.  

 Drygt 70 % av 
tillkommande bostäder i 
planering planeras som 
lägenheter i flerbostadshus. 

 Pågående planer bedöms 
innehålla byggrätter med 
en blandning av 
bostadsstorlekar och 
upplåtelseformer.

 Cirka 3/10 pågående planer 
omfattar utveckling av 
bostäder på kommunala 
fastigheter. 

 Ca 350 byggrätter ingår i 
planer med goda 
förutsättningar att kunna 
antas under år 2021. 

Område/bedömt antagande år/projekt
Summa av Uppskattning per 
utvecklingsområde

Lindholmen med omnejd 400
2022

Lindholmen Kullbacka 100
2023

Lindholmen Centrum 300
Nordöstra Vallentuna 300

2021
Vallentuna centrum östra 300

Sydvästra Vallentuna 75
2022

Bällsta-Björnboda 1 40
Gamla Karlbergsvägen 35

Sydöstra Vallentuna 850
2022

Kristineberg 2 610
2024

Kristineberg 3 240
Västra Vallentuna 120

2021
Gamla Polishuset & Vallentuna-

Rickeby 1:149 50
2022

Del av Rickebyhöjd 2 10
Vallentuna-Mörby 1:98 mfl. 60

Totalsumma 1745



Förslag till planstarter 2021
Vallentuna-Ekeby 2:154

Södra Molnby Björnboda-Bällsta 2



Össeby-Hacksta

Brottby-Sundby



Exempel på andra arbeten

Klart 2020

• Kommunövergripande ekosystemtjänstkartläggning – som underlag för 
den fysiska planeringen

• Blåplan – som underlag till vidare planering av vattenvårdsåtgärder

Pågår

• Fördjupad översiktsplan västra Vallentuna tätort – preliminärt samråd till 
sommaren

• Utredningar långsiktig VA-försörjning norra Vallentuna/Kårsta 
tillsammans med Roslagsvatten

• Inköp av muddringsflotte för Vallentunasjön

• Ordförandeskap samarbetet Stockholm nordost

• Deltar i flertalet regionala trafikutredningar – t.ex. åtgärdsvalstudier
Arningevägen respektive Norrortsleden, Vägplan väg 268 och 
planeringstudie Roslagsbanan till City.



Mycket fortsätter 2021 men nytt på 
gång

• Landsbygdsstrategi

• Uppdatering riktlinjer för bostadsförsörjning

• Klimatanpassningsplan

• Uppdatering VA-plan



Planerade underhållsåtgärder 2021
Presentation KPR och KFR



Planera åtgärder
Förvaltaren har huvudansvaret för underhållet i fastigheterna. För att 
bygga en underhållsplan så tittar vi på tekniska livslängder och gör 
sedan en bedömning på plats om hur det ser ut.

Förvaltaren har kundmöten och lyssnar in hur de upplever våra lokaler 
och tar med sig det in i underhållsplanen. Det är inte så att äldre saker 
alltid behöver vara de sämsta. 

Förvaltaren stämmer av med driftpersonalen om återkommande fel.

Förvaltaren tar och sammanställer åtgärder efter besiktningar. 
Besiktningar som har utförts är tex skol- och förskolegårdar, 
byggnadsinventeringar, SBA och inventering av fettavskiljare.

För 2021 har vi 35 miljoner på planerat underhåll som går som 
investeringar.



Åtgärder uppdelat per komponent

mark
9% tak

2% fasad
6%

inre ytskikt
33%

installationer
22%

brand och 
säkerhet

5%

storkök
5%

belysning
8%

utemiljö
10%

PLANERAT UNDERHÅLL 2021



Åtgärder uppdelat per lokaltyp

Skola; 45%

Förskola; 26%

SÄBO/Vård; 9%

Brandstationen; 
3%

Ofördelat; 8%

Bostad och 
kulturhus; 6%

Fritid och kultur; 
2%

PLANERAT UNDERHÅLL 2021 



Planerade åtgärder 2021
Det är även avsatt pengar på ofördelade åtgärder. Det är uppdelat på:

• Pott för förvaltare för akuta åtgärder och nöjda kunder

• Pott för utemiljöåtgärder åtgärda besiktningsanmärkningar

• Pott för storkök maskiner

• Pott för våra kulturhus



Extra åtgärder 
I kommunplanen så har det beviljats pengar för åtgärder som inte är 
underhåll.

• Införande av fettavskiljare

• Konvertering av köldmedia

• Källsorteringsrum på förskolor

• Renovering Väsbygårdens innergård



Hur finansieras investeringarna?

• Alla investeringar ger en 
kapitaltjänst kostnad och 
hamnar på driftbudgeten. 
De åtgärder som vi ska göra 
ska vara rent underhåll. Om 
det handlar om utveckling 
ska det ge en ökad 
hyreskostnad och det måste 
godkännas och bekostas av 
hyresgästen.

• 2020 års 
kapitaltjänstkostnad var 
113,5 miljoner eller översatt 
50% av våra kostnader för 
lokalerna

Administration
2%

Inhyrda 
fastigheter

16%

Personal
10%

Skötsel och tillsyn
6%

Underhåll
5%

Skadegörelse
1%

Mediaförsörjning
10%

Kapitalkostnad
50%

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad ingår i avtalet - hyresavtal och gränsdragningslista. Exempel på vad som inte ingår i avtalet – Förändrade myndighetskrav och verksamhetsanpassningar Exempel på hyresgästens ansvar - städning, avloppsrensning fram till och med brunn och se till att fylla brunnar med vatten, nyckelhantering, rensning lövsilar och att anmäla fel. Väl vårda lokalenHur kan hyresgäster påverka underhållet – lämna önskemål på kundträffar senast April året före åtgärd.



Flera kommande dyra åtgärder

• Exempel på underhåll som 
inte är med och som inte 
ryms inom hyran

• Kvarnbadet

• Karlbergsskolan

• Ishallen

Administration
2%

Inhyrda 
fastigheter

16%

Personal
10%

Skötsel och tillsyn
6%

Underhåll
5%

Skadegörelse
1%

Mediaförsörjning
10%

Kapitalkostnad
50%

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vad ingår i avtalet - hyresavtal och gränsdragningslista. Exempel på vad som inte ingår i avtalet – Förändrade myndighetskrav och verksamhetsanpassningar Exempel på hyresgästens ansvar - städning, avloppsrensning fram till och med brunn och se till att fylla brunnar med vatten, nyckelhantering, rensning lövsilar och att anmäla fel. Väl vårda lokalenHur kan hyresgäster påverka underhållet – lämna önskemål på kundträffar senast April året före åtgärd.



Driftåtgärder 2020
På våra vårdboenden så utfördes underhållsarbeten som belastar driften 
för ca 300 000kr 

Det var ett extra fokus utöver det som ingår i avtalsskötseln.

Exempel är busknedtagning,  kantskärning,  tvätt av markplattor, 
renoveringar bänkar, staket mm



Vad händer nu?
Om ni har något som inte är med på listan och som ni vill ha utfört så 
kontakta förvaltare. Vi planerar att ha åtgärder för 2022 klara i oktober.

Vill ni ha något specifikt utfört så kan det vara så att ni får äska extra 
medel för detta.

Åtgärder kan komma att ge hyreshöjningar 

Förvaltare eller projektledare skall alltid kontakta verksamheten före 
påbörjad åtgärd för att gå igenom förutsättningar och ev önskemål. 
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