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SOCIALFÖRVALTNINGEN  

  

 

 

 

 

Minnesanteckningar 

Samråd för KPR och Socialförvaltningen 
 

Tid: 7 september 2021 kl. 13-15 

Plats:  Microsoft Teams 

Närvarande  Annelie Danielsson PRO Össeby 

Bo Schylander RPG RPG 

Gunnel Orselius Dahl SPF Seniorerna 

Anne-Louise Vintberger PRO Vallentuna 
Sofia Stridh  Stabschef Socialförvaltningen 

Sara Bjällsten Administrativ samordnare 

Socialförvaltningen 

 
 

Dagordning 
 

1. Välkomna! 

Presentation – Sofia Stridh ny stabschef. 

 

2. Mötesanteckningar från föregående samråd. 

 

Träffen: Förslag på utformning kommer inom kort från 

kommunikationsavdelningen för vidare arbete i arbetsgruppen. Träffen 

kommer troligtvis se ut på ett annat sätt i framtiden. 

 

Digital fixartjänst: arbetet med att utforma tjänsten pågår. 

 

3. Kl. 13:10-13:45  

Ny utförarchef Ganimete Kalludra presenterar sig och berättar om hennes 

fortsatta arbete på Utföraravdelningen. 

 

4. Kl 13:45-14:30  

Frågor från föreningarna besvaras: 

a) Vad ska ingå i Anhörigkonsulentens tjänst? (PRO Össeby) 

Uppdraget kommer inte ändras i någon större utsträckning, men 

Ganimete ska undersöka vidare med verksamhetschefen och 

återkommer via mejl. Det är dock en ny person som börjar arbeta i 

rollen som anhörigkonsulent. 

b) Hyror och avgifter på särskilda boenden (PRO Össeby) 

Frågan tas upp i ”stora” KPR. 
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c) I vilket av KPR-mötena ska olika typer av frågor 

informeras/diskuteras? (PRO Össeby) 

Kommunövergripande frågor ska tas upp på KPR där samtliga 

förvaltningar är representerade. Specifika äldrefrågor som rör 

Socialförvaltningen tas upp i samrådet, då är det också större chans 

att det fångas upp på rätt sätt då det i KPR-rådet tas upp många olika 

frågor. 

 

d) Vilka regler och lagar gäller när någon mot sin vilja 

omplaceras från vård och stöd i hemmet till vård inom 

SÄBO? (RPG) 

Först och främst är det socialtjänstlagen biståndshandläggarna utgår 

ifrån och samtliga insatser Socialförvaltningen har att erbjuda till de 

som har behov av insatserna är frivilliga. Vi kan aldrig tvinga någon 

att ta emot en insats. 

 

Vi arbetar utifrån nära vård och att den enskilda ska kunna bo 

hemma så långt det är möjligt, så länge det bedöms att vi kan 

tillgodose behovet på ett tryggt och säkert sätt. Om bedömning görs 

att insatserna inte kan göras på ett trygg och säkert sätt framförs det 

både muntligen och skriftligen till kunden och anhöriga. Varje 

bedömning är individuell. 

 

5. Kl. 14:30  

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, Elvira Avdic, informerar om pågående 

vaccination mot covid-19. Informationen lämnas skriftligt: 

 

Inom våra verksamheter så har vi inte haft några konstaterade covid-

patienter under sommaren och fram till skrivande stund.  

Enligt information från Region Stockholm så är tillgång till vaccin mycket 

god. Det ges ungefär hundra tusen doser per vecka. Alla från 16 års ålder kan 

nu vaccineras. Det är oklart i nuläget hur det blir med vaccination av unga 

under 16. 

 

Vaccinationstäckningen är betydligt högre i äldre grupperna jämfört med 

yngre. 

Av alla över 65 år har mer än 80 procent fått första dosen (Vallentuna 

kommun över 90 procent, en av de bättre kommuner i Stockholms region), 

vilket är ett av FoHMs mål. 

När det gäller frågan om behovet av tredje dos så har Region Stockholm 

informerat kommunerna om att det inte finns några beslut om det än. Om det 

blir aktuellt med en tredje dos kommer sköra personer/ äldre att vaccineras 

först. Detta borde i så fall ske under hösten. 

 

6. Övriga frågor 
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a) Hur fungerar det om man besökt akutsjukhus och blir 

hemskickad utan stöd från anhöriga och utan 

hemtjänstinsatser? 

 

Sjukhuset får inte skriva ut patienter där det finns ett akut omvårdnadsbehov 

utan har skyldighet att invänta att socialtjänsten gjort en planering för 

hemgång. Det gäller även vid besök på akuten. Det är alltså viktigt att 

återkoppla till vården om det inte har fungerat. Har patienten själv skrivit ut 

sig och väljer att åka hem tas kontakt med socialtjänsten nästkommande 

vardag. 

 

 

 

 

Nästa samråd för KPR och 
Socialförvaltningen 

11 november 2021 kl. 13:00-15:00 
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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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