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1. Upprop

2. Val av justerare

3. Sammanträdets laga tillkomst och 
fastställande av föredragningslista

4. Inlämnande av motioner

5. Inlämnande av interpellationer

6. Frågor (KS 2021.134)
Ärendebeskrivning
 
1. En fråga gällande sommarjobb för unga har inkommit från Jerri Bergström (S) till 
utbildningsnämndens ordförande Ylva Mozis (L). Frågan lyder som följer: "Kommer 
Vallentuna att genomföra de åtgärder som föreslås i propositionen till Vårändringsbudget för 
2021?". Bakgrunden till frågan finns i den bifogade handlingen "Enkel fråga ställd till Ylva 
Mozis (L) om Sommarjobb för unga".
 
 
2. En fråga gällande lovaktiviteter har inkommit från Gustav Elfström 
(S) till fritidsnämndens ordförande Lars Carlsson (C). Frågan lyder som följer: 
"Kommer Vallentuna att genomföra de åtgärder som föreslås i propositionen till 
Vårändringsbudget för 2021?". Bakgrunden till frågan finns i den bifogade handlingen "Enkel 
fråga ställd till Lars Carlsson (C) om Lovaktiviteter".
 
 
3. En fråga gällande lovskola har inkommit från Thomas Arctaedius (S) till barn- och 
ungdomsnämndens ordförande Johan Skog (M). Frågan lyder som följer: "Kommer 
Vallentuna att genomföra de åtgärder som föreslås i propositionen till Vårändringsbudget för 
2021?". Bakgrunden till frågan finns i den bifogade handlingen "Enkel fråga ställd till Johan 
Skog (M) om Lovskola".

Handlingar
 Enkel fråga ställd till Ylva Mozis (L) om Sommarjobb för unga
 Enkel fråga ställd till Lars Carlsson (C) om Lovaktiviteter
 Enkel fråga ställd till Johan Skog (M) om Lovskola

7. Allmänhetens frågestund (KS 2021.005)
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8. Avsägelser och fyllnadsval (KS 2021.004)
Ärendebeskrivning
Samtliga beslut i detta ärende som fattas av kommunfullmäktige verkställs från och med 
datumet åååå-mm-dd (datumet för justeringen av protokollet).
 

Meddelande
Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige, Zarah Sjökvist (M), för perioden 20 
april 2021 till 14 oktober 2022.
 
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Ove Eriksson (M), för 
perioden 20 april 2021 till 14 oktober 2022.

 
Inkomna avsägelser
 
1. Avsägelse – Per Wijkström (C)
 
o    Ersättare i barn- och ungdomsnämnden
 
Beslut
 
____________________________________________________________________
 
 
2. Avsägelse (från och med den 8:e juni 2021) – Jaana Tilles (S)
 
o    Ersättare i SÖRAB
 
Beslut
 
____________________________________________________________________
 
 

Fyllnadsval
 
1. Val av ersättare i barn- och ungdomsnämnden (C)
 
Beslut
 
____________________________________________________________________
 
 
2.  Val av ersättare i SÖRAB (S), (från och med den 8:e juni 2021)
 
Beslut
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____________________________________________________________________
 
 

Kvarstående valärenden
 
1. Val av ledamot i socialnämnden (M)
 
Beslut
 
____________________________________________________________________
 
 
2. Val av ersättare i bygg- och miljötillsynsnämnden (S)
 
Beslut
 
____________________________________________________________________
 
 
3. Val av ersättare i valnämnden (M)
 
Beslut
 
____________________________________________________________________
 
 
 

9. Nominering av vigselförrättare (KS 2018.426)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige nominerar Jerri Bergström (S) till att bli vigselförrättare för den 
resterande tiden av denna mandatperiod.

Ärendebeskrivning
Jerri Bergström (S) har anmält att han vill bli vigselförrättare för den resterande tiden av 
denna mandatperiod.

10. Verksamhetsplaner 2021-2023, samtliga nämnder (KS 
2020.391)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen om nämndernas verksamhetsplaner.
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Ärendebeskrivning
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2021-2023 som grund har
nämnderna beslutat om verksamhetsplaner (VP) för perioden.

Enligt styrdokumentet Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i 
Vallentuna kommun (1.2.6.1 Kommunal författningssamling) ska nämndernas 
verksamhetsplaner innehålla:
- de kommungemensamma mål som berör nämnden,
- nämndspecifika mål,
- en övergripande fördelning av nämndens driftsbudget på avdelning,
verksamhetsblock eller liknande,
- en övergripande fördelning av nämndernas investeringsbudget på projekt.

Nämndernas planer bifogas ärendet.

Kommunledningskontoret bedömer att samtliga verksamhetsplaner visar god kvalitet och 
följer de mål och den budget som beslutats i kommunplan 2021-2023.

Handlingar
 §63 KS Verksamhetsplaner 2021-2023, samtliga nämnder
 §51 KS AU Verksamhetsplaner 2021-2023, samtliga nämnder
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-08, Verksamhetsplaner 2021-2023 samtliga nämnder
 Kommunstyrelsen, Verksamhetsplan 2021-2023
 Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2021-2023
 Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2021-2023
 Bygg- och miljötillsynsnämndens verksamhetsplan 2021-2023
 Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2021 - 2023
 Socialnämnden, Verksamhetsplan 2021-2023
 Kulturnämnden, Verksamhetsplan kulturnämnden 2021 - 2023

11. Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4, 2020 
(KS 2020.178)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut 
enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts 
på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut 
enligt 9 § punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts 
på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Enligt 16 kap. § 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Rapportering 



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (13)

ska ske en gång per kvartal.

SoL
Socialförvaltningen har 4 avbrott i verkställigheten av beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2020. Samtliga beslut 
gäller äldre och avbrott i verkställigheten av insatsen dagverksamhet. Detta till följd av beslut 
om stängning av dagverksamhet på grund av Covid- 19. Socialförvaltningen rapporterar även 
1 icke verkställt beslut gällande särskilt boende och 1 icke verkställt beslut gällande barn och 
ungdom i form av kontaktfamilj.

LSS
Socialförvaltningen har 4 icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 4 (biträde av
kontaktperson), 6 (korttidsvistelse utanför det egna hemmet) och 7 (korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov) 
LSS att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2020.

Handlingar
 §65 KS Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4, 2020
 §53 KS AU Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4, 2020
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-25, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4, 

2020
 Socialnämnden, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2020

12. Revidering av taxor inom Storstockholms brandförsvar (KS 
2021.046)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer taxor och avgifter för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor 
(LSO) och lag om brandfarliga och explosiva ämnen (LBE) samt tillståndsprövning LBE 
enligt förslag från Storstockholms brandförsvars (SSBF) att gälla från och med 1 januari 
2022.

Ärendebeskrivning
Taxan revideras enligt följande:
1. Modellen för taxor och avgifter för både tillsyn LSO och LBE och tillståndsprövning LBE 
baseras på en rörlig avgift (löpande kostnad för faktisk nedlagd handläggningstid), med en 
fastställd timtaxa. Timdebitering sker per påbörjad 15-minutersperiod.
2. Timtaxan reduceras något i förhållande till den nuvarande timtaxan. Justeringen baseras på 
kostnadsberäkningar enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) underlag för 
taxekonstruktion. Justeringen avser både LSO och LBE.
3. Timtaxan justeras årligen utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
4. Införandet av den nya modellen för taxor och avgifter införs i Storstockholms 
brandförsvars medlemskommuner 1 januari 2022.

Storstockholms brandförsvars direktion har fattat beslut om att till medlems-kommunerna 
föreslå revidering av taxor och avgifter för tillsyn enligt LSO och LBE samt 
tillståndsprövning enligt LBE. Detta med anledning av Riksdagens beslut om förändringar i 
LSO som träder i kraft 1 januari 2021 och som bland annat påverkar 
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kommunens/kommunalförbundets möjlighet att ta ut avgift för tillsynsförfarande.

LBE-lagstiftningen är också föremål för revidering. Det finns ett lagförslag som föreslås träda 
i kraft 1 juli 2021. Lagförslaget föranstaltar om åtgärder för tillståndsmyndigheten 
(brandförsvaret) som innebär ökad handläggningstid vilket kommunen/kommunalförbundet 
enligt lagförslaget ska få rätt att ta ut avgift för.

SSBF bedömer att det tar sammanlagt ca 12 månader att förändra taxor och avgifter som ska 
fastställas av alla tio medlemskommuner. SSBF anser därför att det är angeläget att 
prismodellen som föreslås är så pass generell att den håller för flera år in i framtiden och att 
den tar höjd för de förändringar av LBE som de i dagsläget kan förutspå, utan att säkert veta 
hur utformningen av lagen kommer att bli.

Handlingar
 §68 KS Revidering av taxor inom Storstockholms brandförsvar
 §55 KS AU Revidering av taxor inom Storstockholms brandförsvar
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-08, Taxor inom Storstockholms brandförsvar
 Storstockholms brandförsvar, Revidering av taxor för tillsyn LSO och LBE samt 

tillståndsprövning LBE

13. Internkontroll, helårsuppföljning 2020, samtliga nämnder 
(KS 2020.050)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunens reglemente för internkontroll ska nämnderna i samband med 
årsredovisningens och delårsrapportens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen 
av internkontrollen till kommunstyrelsen.

Vid helårsuppföljningen anges vilken process eller rutin samt kontrollmoment som har 
granskats inom nämnden samt granskningens genomförande och utfall. Varje nämnds rapport 
innehåller också en åtgärdsuppföljning.

Vid helårsuppföljningen för samtliga nämnder tillkommer också en samlad bedömning och 
sammanfattning av hur kommunens interna kontrollsystem fungerar. Helårsrapporten delges 
kommunfullmäktige i anslutning till behandlingen av kommunens årsredovisning.

Kommunledningskontorets samlade bedömning av kommunens internkontroll är att den 
fungerar väl.

Handlingar
 §69 KS Internkontroll, helårsuppföljning 2020, samtliga nämnder
 §60 KS AU Internkontroll, helårsuppföljning 2020, samtliga nämnder
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-09, Internkontroll helårsuppföljning 2020 samtliga nämnder
 Bygg- och miljötillsynsnämnden, Internkontroll - helårsuppföljning 2020
 Socialnämnden, Internkontroll - Helårsrapport 2020
 Kommunstyrelsen, Internkontroll - helårsuppföljning 2020
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 Barn- och ungdomsnämnden, Internkontroll - helårsuppföljning 2020
 Utbildningsnämnden, Internkontroll - helårsuppföljning 2020
 Fritidsnämnden, Internkontroll - Helårsuppföljning 2020
 Kulturnämnden, Internkontroll - Helårsuppföljning 2020

14. Vallentuna förvaltnings AB årsredovisning 2020 (KS 
2021.085)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Vallentuna förvaltnings ABs årsredovisning 2020 samt att 
verksamheten som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenligt med 
det fastställda kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna.

Ärendebeskrivning
Vallentuna Förvaltnings AB är ett helägt dotterbolag till Vallentuna kommun. Bolaget är 
vilande.

Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit att årets resultat, 0 kr, tillsammans med ansamlad 
förlust, 5422 kronor, förs över i ny räkning.

Handlingar
 §70 KS Vallentuna förvaltnings AB årsredovisning 2020
 §56 KS AU Vallentuna förvaltnings AB årsredovisning 2020
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-09, Årsredovisning Vallentuna Förvaltnings AB
 Årsredovisning 2020 VFAB signerad
 VFAB revisionsberättelse PWC 2020
 VFAB Granskningsrapport kommunrevisor 2020

15. Storstockholms brandförsvar årsredovisning 2020 (KS 
2021.072)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2020.

Ärendebeskrivning
Storstockholms brandförsvar (SSBF) är ett kommunalförbund för medlemskommunerna 
Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och 
Österåker.

I årsredovisningen gör förbundet en bedömning av såväl det verksamhetsmässiga resultatet 
som det ekonomiska utfallet och anger att ”Storstockholms brandförsvar redovisar ett positivt 
resultat för 2020 på 11,8 mnkr. Merparten av uppdragen för de olika målområdena har 
genomförts enligt plan och indikatorer i huvudsak uppfyllts vilket tillsammans visar på en god 
måluppfyllelse. ”

Förbundet visar ett positivt resultat för 2020 på 11,8 mnkr jämfört med budget 7 mnkr. 
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Förbundets investeringar uppgick 2020 till 22,4 mnkr vilket är 7 mnkr under budget. 
Soliditeten blev 18,8 procent vilket var bättre än förra året 17,8 procent.

De sakkunniga revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Storstockholms 
brandförsvar i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De bedömer även att direktionens interna kontroll 
har varit tillräcklig med undantag för att ingen specifik riskanalys och internkontrollplan 
upprättats för 2020 utan arbetet skett utifrån 2109 års internkontrollplan. De bedömer att 
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som 
direktionen uppställt, i allt väsentligt. De tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar 
ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna.

Handlingar
 §71 KS Storstockholms brandförsvar årsredovisning 2020
 §57 KS AU Storstockholms brandförsvar årsredovisning 2020
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-04, Storstockholms brandförsvar årsredovisning 2020
 Årsredovisning 2020 för Storstockholms brandförsvar
 Revisionsberättelse för 2020, Storstockholms brandförsvar (SSBF)
 Revisionsrapport 1, 2020 - Granskning delårsbokslut.
 Revisionsrapport 2, 2020 - Granskning styrning kvalitet 2020
 Revisionsrapport 3, 2020 - Granskning årsredovisning 2020

16. AB Össebyhus årsredovisning 2020 (KS 2021.086)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner AB Össebyhus årsredovisning för 2020 samt att verksamhet 
som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendebeskrivning
AB Össebyhus är ett helägt dotterbolag till Vallentuna kommun. Bolaget äger och förvaltar 
hyreslägenheter och lokaler i kommunen. Fastighetsbeståndet omfattar 96 lägenheter 
fördelade på sex byggnader. Den totala lägenhets- och lokalytan är 6 212 kvadratmeter. Årets 
omsättning uppgick till 8,1 miljoner kronor och årets förlust till -12,7 miljoner kronor. 
Balansomslutningen var 98,5 miljoner kronor den 31 december 2020. Under 2020 så har 
projekt med stambyte i kök och badrum utförts i 63 lägenheter med kvarboende. Årets 
negativa resultat ligger inom den budget som lades för 2020 med hänsyn till 
stambytesprojektet som skulle genomföras under året. Pandemin har inte påverkat den 
löpande uthyrningsverksamheten under året men förorsakat ökade kostnader för vårt 
stambytesprojekt. Stambytesprojektet har dock kunnat genomföras enligt plan. Nyckeltuber i 
lägenhetsdörrar har installerats så att det blir lättare med nyckelhantering och tillträde till 
lägenheterna i framtiden. Installation av säkerhetsdörrar utan brevinkast har slutförts. 
Vallentuna kommun sköter den tekniska och administrativa förvaltningen åt AB Össebyhus. 
Stämman har beslutat att årets resultat, -12,7 miljoner kronor, tillsammans med tidigare 
balanserat resultat, totalt 15,7 miljoner kronor, överförs i ny räkning. AB Össebyhus mål är, 
enligt ägardirektivet, att ha en soliditet på 10 procent samt sträva mot en årlig avkastningsnivå 
på eget kapital om cirka 15 procent. Soliditeten var 15,9 procent men det blev ingen 
avkastning på eget kapital varför målen bara är delvis uppnådda. I bolagsordningen anges det 
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kommunala ändamålet. Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av 
kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Vallentuna kommun och 
erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten 
ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. I bolagsordningen anges även ramen för de 
kommunala befogenheterna. Beslut i följande frågor ska fattas av bolagsstämman; Bildande 
av bolag, köp eller försäljning av bolag eller andel i sådant, köp eller försäljning av fast 
egendom överstigande ett belopp om 5 miljoner kronor inklusive moms samt investering i fast 
egendom överstigande ett belopp om 5 miljoner kronor inklusive moms..

Handlingar
 §72 KS AB Össebyhus årsredovisning 2020
 §58 KS AU AB Össebyhus årsredovisning 2020
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-09, Årsredovisning Össebyhus
 Årsredovisning Össebyhus 2020 signerad
 Össebyhus revisionsberättelse PWC 2020
 Össebyhus granskningsrapport kommunrevisor 2020

17. Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Vallentuna 
kommun 2020 (KS 2021.052)
Förslag till beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Vallentuna kommun 2020, i 
enlighet med revisorernas förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och de övriga 
nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ för 2020 års förvaltning, i enlighet 
med revisorernas förslag.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommuns årsredovisning omfattar både kommunen och den kommunala 
koncernen och är anpassad till lagen om kommunal bokföring och redovisning som trädde i 
kraft 1 januari 2019.

Årsredovisningen innehåller följande kapitel:
1. Inledning
2. Förvaltningsberättelse
3. Resultaträkning
4. Balansräkning
5. Kassaflödesanalys
6. Driftsredovisning
7. Investeringsredovisning
8. Noter

Handlingar
 §73 KS Årsredovisning för Vallentuna kommun 2020
 §59 KS AU Årsredovisning för Vallentuna kommun 2020
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-09, Årsredovisning Vallentuna kommun 2020
 Revisionsberättelse 2020
 Revisorernas verksamhetsberättelse 2020
 Bilagor till revisorernas verksamhetsberättelse 2020, Sakkunnigas granskningsrapporter
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 Bilagor till revisorernas verksamhetsberättelse 2020, Granskningsrapporter från hel- och 
delägda bolag

 Årsredovisning Vallentuna kommun 2020 ver 2
 Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 2020
 Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsberättelse 2020
 Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 2020
 Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 2020
 Bygg- och miljötillsynsnämnden, Verksamhetsberättelse 2020
 Fritidsnämnden, Verksamhetsberättelse 2020
 Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2020

18. Detaljplan Gamla polishuset-antagande (KS 2020.043)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta detaljplan för Gamla polishuset, omfattande 
fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:149, Vallentuna-Prästgård 1:49 och del av Vallentuna-
Prästgård 1:163, Vallentuna-Rickeby 1:436 enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen 2010:900, 
PBL.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen möjliggör ett uppförande om cirka 60-90 bostäder i ett centralt läge i centrala 
Vallentuna, varav ca 40-talet är studentbostäder. Bostäderna planeras i flerbostadshus och 
detaljplanen möjliggör även användning för centrumändamål för en ökad flexibilitet. Planen 
möjliggör också en breddning av Gärdesvägen och en framtida gång- och cykelväg. 
Utformning och placering av bostäder syftar till att stärka stråk och siktlinjer av 
kulturhistoriskt värde. Syftet med detaljplanen är även att upphäva stadsplan S710701. 
Detaljplanen syftar också till att möjliggöra att det vinnande förslaget i en markanvisning för 
fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49 kan byggas på platsen. Planarbetet bedrivs med normalt 
förfarande. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära en sådan betydande 
miljöpåverkan som åsyftas i 4 kap 34§ PBL eller 6 kap 11§ Miljöbalken.
 
Redaktionell ändring har gjorts i plankartan sedan beslut om antagande togs i PlanMu. 
Byggnadsarean har utökats med en kvadratmeter från, 495 till 496 kvm BYA för att 
möjliggöra att uppförandet av förslagen bebyggelse kan ske i enlighet med detaljplanen.

Handlingar
 §74 KS Detaljplan Gamla polishuset-antagande
 §13 Planmu Detaljplan Gamla polishuset-antagande
 Tjänsteskrivelse, Detaljplan Gamla polishuset-antagande, 2021-02-16
 Plankarta_Gamla_polishuset_ANTAGANDE_20210324-A3-L
 Gamla polishuset_planbeskrivning_antagande, 202103024
 Gestaltnings PM för fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:149, Detaljplan Gamla polishuset, 

2021-02-16
 Granskningsutlåtande_Gamla_polishuset_20210311
 Gamla Polishuset_samrådredogörelse 20200930
 Riskbedömning Polishuset inkl bilagor_slutversion 210129
 Vinnande förslag markanvisning för Gamla polishuset
 Kulturmiljöprogram för Vallentuna Kommun, 2010
 Bullerutredning, Gamla polishuset Trafikbuller Rev 190209
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 Miljöteknisk markundersökning på Vallentuna-Prästgård 1:49, Gamla Polishuset, 2019-
03-07

 Miljöteknisk markundersökning Vallentuna-Rickeby 1:149, 2020-03-13
 Dagvattenutredning Centrala Vallentuna 2019-04-02
 Dagvattenpolicy-Oxunda-2016
 Översiktlig kartering av risker avseende ras, skred och översvämning_SLUTVERSION
 Bilaga_karta Översiktlig kartering risker, ras skred och översvämning

19. Exploateringsavtal Vallentuna- Rickeby 1:149 (KS 2021.068)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag på Exploateringsavtal.

Ärendebeskrivning
Kommunen och fastighetsägare till Vallentuna-Rickeby 1:149 tecknade 2019-10-15 ett 
planavtal för att specificera parternas gemensamma intentioner vid upprättande av detaljplan, 
kostnadsansvaret för plankostnaderna och parternas åtaganden i övrigt. Detta 
exploateringsavtal syftar till att ersätta planavtalet och reglera parternas åtaganden i och med 
genomförandet av detaljplanen för Gamla Polishuset vilken förväntas antas i 
Kommunfullmäktige under våren 2021. Planavtalet upphör vid tecknande av föreslaget 
Exploateringsavtal att gälla.

Handlingar
 Rättelse § 75 Exploateringsavtal Vallentuna-Rickeby 1:149
 §12 Planmu Exploateringsavtal Vallentuna- Rickeby 1:149
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-16, Exploateringsavtal Vallentuna- Rickeby 1:149
 Exploateringsavtal Vallentuna- Rickeby 1:149
 Bilaga 1. Förslag på Detaljplanekarta med tillhörande planbeskrivning för detaljplan 

Gamla Polishuset.
 Bilaga 2 Exploateringsbestämmelser
 Bilaga 2.1 Kontrollprogram
 Bilaga 2.2 Gestaltnings PM för Vallentuna- Rickeby 1:149

20. Tillfällig avgiftsbefrielse under 2021 för tillsyn enligt 
alkohollagen (KS 2021.093)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att under 2021 avgiftsbefria tillsynen enligt alkohollagen. 
Kostnaden belastas kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Pandemin har slagit särskilt hårt mot restauranger. För att stötta restauranger och därmed 
minska risken för konkurser och arbetslöshet föreslås en tillfällig avgiftsbefrielse under 2021 
för tillsyn enligt alkohollagen.

Handlingar
 §79 KS Tillfällig avgiftsbefrielse under 2021 för tillsyn enligt alkohollagen
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 §19 Namu Tillfällig avgiftsbefrielse under 2021 för tillsyn enligt alkohollagen
 Tillfällig avgiftsbefrielse under 2021 för tillsyn enligt alkohollagen

21. Utbetalning av partistöd 2021 (KS 2021.083)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner utbetalning av kommunalt partistöd för år 2021 enligt bilagt 
förslag.

Ärendebeskrivning
I 4 kap. 29 § kommunallagen (2017:725) regleras kommuners och regioners befogenhet att ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier. Partistödet får ges till de politiska 
partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i 
fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Enligt 
Vallentuna kommuns regler för kommunalt partistöd (1.3.04 Regler för kommunalt partistöd) 
ska fullmäktige årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet. Har redovisning och 
granskningsrapport (enligt 4 kap 31 § andra stycket kommunallagen samt kommunens lokala 
regler) inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för 
nästkommande år.

Partistödet består av
- ett grundstöd, som uppgår till 1,0 prisbasbelopp per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 0,4 prisbasbelopp per mandat och år

Förslag till utbetalning av partistöd för år 2021 redovisas i bilaga.

Handlingar
 §80 KS Utbetalning av partistöd 2021
 §62 KS AU Utbetalning av partistöd 2021
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-03, Utbetalning av partistöd 2021
 Förslag till utbetalning partistöd 2021
 Redovisning av erhållet partistöd 2020, Moderaterna
 Redovisning av erhållet partistöd, Socialdemokraterna
 Redovisning av erhållet partistöd 2020, Sverigedemokraterna
 Redovisning av föregående års partistöd, Centerpartiet
 Redovisning av erhållet partistöd 2020, Liberalerna
 Redovisning av föregående års partistöd, Kristdemokraterna
 Redovisning av föregående års partistöd, Miljöpartiet
 Redovisning av erhållet partistöd, Vänsterpartiet
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