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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning
 
Andreas Thunberg, VD Käppala, Christian Wiklund,VD Roslagsvatten och Vendy Lymeus, 
kommunansvarig Vallentuna Roslagsvatten, informerar om:
- Käppalas ökade kapacitet 

4. Information om naturcentrum Angarnssjöängen och naturum 
(KS 2020.359)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och uppdrar åt teknik- och fastighetsförvaltningen 
att driva frågan om naturum.

Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsförvaltningen har ansökt om statligt bidrag från lokala 
naturvårdssatsningen (LONA) i syfte att på kort sikt etablera ett naturcentrum vid med 
skolverksamhet och faciliteter för föreningar och besökare i Örstastugan vid 
Angarnssjöängen. Kommunens kommunekolog och miljöstrateg har startat projektet i 
samarbete med Länsstyrelsens naturskötselenhet och Angarngruppen. Ansökan avser 
utveckling av Örstastugan som en bas för pedagogisk verksamhet och föreningar. En del av 
projektet handlar om utredning för hur Örstastugan kan renoveras och byggas om för att 
fungera för besökare. Utredningen initieras av kommunen som hyresgäst och i ett nästa steg 
avser Länsstyrelsen att genomföra erforderliga renoveringar med finansiering från medel för 
underhåll av Naturvårdsverkets fastigheter. Den andra delen av projektet handlar om 
framtagande av lärarstöd, möblering och utrustning av klassrum, inköp av material för 
naturpedagogik, samt en inspirationsdag för rektorer vid kommunens grundskolor. 
Kommunens medfinansiering består av arbetstid.

På längre sikt önskar tjänstemän från kommunen och Länsstyrelsen driva frågan om att 
försöka få till stånd norra Stockholmsområdets första så kallade naturum i området, 
företrädelsevis på kommunens fastighet vid Olhamra i västra delen. Naturum är ett registrerat 
varumärke som Naturvårdsverket äger rätten till och det finns ett antal krav och 
kvalitetskriterier för naturum. Kraven handlar bland annat om bemanning, öppettider, 
utställning och programverksamhet i syfte att ge besökaren kunskap om naturen och dess 
värden samt inspiration. För närvarande finns 33 naturum vid nationalparker och naturreservat 
runt om i landet och de drivs av en länsstyrelse, kommun eller en stiftelse. År 2018 hade de 
totalt 1,8 miljoner besök. Stockholms läns enda naturum vid Tyresta nationalpark har normalt 
400 000 besökare per år. Ett naturum vid Angarnsjöängen har stor potential att bli en regional 
knutpunkt för människor som vill vistas i natur, för naturskoleverksamhet inte bara för 
Vallentuna utan även för grannkommuner, samt en katalysator för natur- och 
kulturmiljöturism och företagande. Vidare utvecklingsarbete förutsätter att kommunen söker 
och erhåller statligt bidrag samt reserverar medfinansiering.
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Handlingar
 §16 Tefau Information om naturcentrum Angarnssjöängen och naturum
 Information om naturcentrum Angarnssjöängen och naturum
 LONA-ansökan Naturcentrum Örstastugan vid Angarnssjöängar

5. Distansarbete och digitalisering (KS 2021.037)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kommundirektören gav under hösten ett uppdrag att utreda hur de nya arbetssätt som 
uppkommit i Corona-krisens spår kan användas framöver i hela kommunorganisationen, efter 
pandemin. Detta då distansarbete, användning av digitala möten med Teams och Zoom ökat i 
frekvens och nya lösningar bidragit till att arbetssätten ändrats på kort tid.
• Vad kan Vallentuna kommun dra nytta av framöver?
• Hur kan vi hitta effektiviseringar/kostnadseffektiviseringar och/eller öka produktiviteten 
med ändrade arbetssätt och digitalisering?
Inom ramen för utredningen har en rad utvecklingsmöjligheter identifierats. Dessa behöver 
bearbetas vidare.
I rapporten konstateras att förhållningssättet till resor och fysiska möten är den primära 
besparingsmöjligheten på kort sikt. Tydligare inriktning för resande anknyter även tydligt till 
genomförande av kurser såväl som konferenser. Befintlig resepolicy är tydlig på många sätt - 
kommunens tolkning av när resande är nödvändigt kan dock ha förändrats utifrån 
erfarenheterna av 2020.
Förslagen i rapporten behöver bearbetas vidare innan formella beslut kan fattas, 
kommundirektören återkommer därefter till kommunstyrelsen i ärendet.

Handlingar
 §27  Distansarbete och digitalisering
 Distansarbete och digitalisering - rapport
 Rapport distansarbete och digitalisering
 Bilaga 1 - sammanfattning av enkätresultat och fritextsvar
 Bilaga 2 - Omvärldsbevakning, exempel
 Bilaga 3 -Sammanställning - workshop november LG - digitalt analogt
 Bilaga 4 - Utfall jan-nov 2019 o 2020

6. Information om återrapportering till Vattenmyndigheten för 
2020 (KS 2020.371)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Vattenmyndigheterna följer årligen upp hur kommuner och andra myndigheter har arbetat 
med de åtgärder som de ska göra enligt åtgärdsprogrammet. I den nyss antagna Blåplanen står 
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det att ”Rapporteringen ska redovisas för kommunstyrelsen respektive Bygg- och 
miljönämnden tillsammans med underlag för nämnden att besluta om åtgärder inom sitt 
ansvarsområde i syfte att nå miljökvalitetsnormerna.” Detta har inte hunnits med fullt ut i år 
då Blåplanen antogs 18 januari i år men denna blåa tråd kommer att vara vägledande för 
kommande års vattenarbete.
Frågorna i utvärderingen är generellt samma under en förvaltningscykel. Årets rapportering är 
den näst sista i förvaltningscykeln som omfattar perioden 2016-2021. (Ett nytt 
åtgärdsprogram kommer att antas i december 2021 för nästa sexårscykel 2022-2027.)
Kommunerna träffas av åtta åtgärdskrav i gällande åtgärdsprogram. Kraven träffar olika 
ämnesområden och olika avdelningar inom kommunen.

Sammanfattningsvis kan man säga att åtgärdskraven, som träffar Bygg- och 
miljötillsynsnämnden arbetas det på med och är delvis uppfyllda även om det hela tiden är en 
kamp att hålla en tillräcklig åtgärdstakt i tillsynen. Samma sak gäller planfrågorna där arbetet 
med miljöbedömningar (där miljökvalitetsnormerna för vatten ingår) pågår och utvecklas och 
en ny VA-plan håller på att tas fram. Åtgärdskrav 5, som handlar om att ”säkerställa ett 
långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida dricksvattenförsörjningen”, arbetats det 
dock inget med. Under 2020 provpumpades och provtogs Västlunda grundvattentäkt och 
Granby (Lindholmen) reservvattentäkt och det visade sig att de fortfarande är fullt tänkbara 
som nödvattentäkter men inga steg har tagits mot att uppfylla åtgärdskrav 5 b ”göra en 
översyn av vattenskyddsområden som inrättats före miljöbalkens införande och vid behov 
revidera skyddsområdets avgränsningar och tillhörande föreskrifter så att tillräckligt skydd 
uppnås”.
De besvarade enkätfrågorna finns att titta på som bilaga för den som vill granska 
rapporteringen i mer detalj.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-02, Information om återrapportering till Vattenmyndigheten 

för 2020
 Summeringssida_ Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda åtgärder i 

Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2020

7. Revidering av pensionspolicy för anställda (KS 2020.410)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar
- att anta reviderad pensionspolicy för anställda

Ärendebeskrivning
Fullmäktige antog 2015 den nuvarande pensionspolicyn för anställda. Enligt rutin för 
uppföljning och revidering av författningssamlingen skall översyn av alla styrdokument ske 
minst en gång per mandatperiod.

Innehållet i den föreslagna revideringen är i all väsentlighet likartad med den tidigare, men 
har ett tydligare perspektiv av attrahera och behålla medarbetare. Det har tillförts en del som 
rör medarbetares rättighet att kvarstå i anställning efter den i LAS angivna pensionsåldern, 
dock längt till 71 års ålder. Delarna som rör avveckling är samlade under den senare delen av 
policyn och bedöms vara mer flexibla och användbara än tidigare.
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Handlingar
 Revidering av pensionspolicy för anställda
 Förslag, reviderad pensionspolicy anställda 2020-12-28
 Pensionspolicy anställda 151012
 Protokoll MBL§11 2021-02-22 (rev pensionspolicy anställda) MASKAD

8. Revidering av kulturskolans avgifter (KS 2020.390)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer kulturskolans avgifter i enlighet 
med kulturnämndens förslag.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har beslutat att föreslå en ny avgift för kulturskolan. Avgiften är en 
administrativ avgift som tas ut vid avbokning av kurs efter att ångerrätten gått ut men innan 
kursstart. Enligt kulturskolans betalnings- och bokningsvillkor kan man ångra sitt köp i 14 
dagar efter man bokat och godkänt betalning.
Då många kunder bokar sin kurs inför höstterminen redan i juni, ser kulturnämnden ett behov 
av att göra det möjligt för kund att boka av sin kurs mot en administrativ kostnad á 400 kr. 
Denna kostnad är baserad på uppskattad arbetstid för kulturskolans administration. 
Avgiftsförändringen beräknas inte påverka totala intäkter från avgifter i betydande grad.

Handlingar
 §30  Revidering av kulturskolans avgifter
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-08, Revidering av kulturskolans avgifter
 Kulturnämnden, Revidering av kulturskolans avgifter

9. Reviderade bidragsnormer för fritidsnämndens 
föreningsbidrag (KS 2020.401)
Förslag till beslut
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade bidragsnormer 
för fritidsnämndens föreningsbidrag och att de börjar gälla från och med 2021-07-01.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden föreslår att reviderade bidragsnormer för föreningsbidrag ska antas. 
Fritidsförvaltningen har under många år upplevt ett behov av att uppdatera befintliga 
dokument och riktlinjer som används både vid bidragshantering och fördelning av tider i 
kommunens lokaler och anläggningar. I juni 2020 beslutade fritidsnämnden om nya 
fördelningsprinciper. Ett förslag på reviderade bidragsnormer togs fram och var under hösten 
2020 på remiss till föreningarna. Några justeringar gjordes och förslaget har överlämnats till 
fritidsnämnden. Fritidsnämnden har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta de 
reviderade bidragsnormerna och att de börjar gälla från och med 2021-07-01.
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Handlingar
 §31  Reviderade bidragsnormer för fritidsnämndens föreningsbidrag
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-08, Revidering av bidragsnormer för fritidsnämndens 

föreningsbidrag
 Fritidsnämnden, Reviderade bidragsnormer för fritidsnämndens föreningsbidrag

10. Direktupphandling, synnerliga skäl, avfallshämtning (KS 
2021.060)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en direktupphandling över 28% av tröskelvärde, av 
synnerliga skäl för att möjliggöra en förlängning av tjänsten avfallshämtning under tiden för 
överprövning av avfallsupphandlingen, inledningsvis 6 månader med möjlighet att förlänga 
avtalet ytterligare med upp till 12 månader.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun genomförde under hösten 2020 en ny upphandling av avfallshämtning, 
vad gäller insamling och transport av hushållsavfall i Vallentuna kommun. Upphandlingen är 
just nu föremål för överprövning enligt lagen om offentlig upphandling vid Förvaltningsrätten 
i Stockholm.

Det befintliga avfallshämtningsavtalet med Ragn-Sells Kommunpartner AB löper ut i oktober 
2020, varför det föreligger ett trängande behov av att säkerställa att hämtning av 
hushållsavfall kan fortsätta tills den nya upphandlingen avgjorts.

Teknik- och fastighetsförvaltningen och upphandlingsenheten föreslår att direktupphandling 
över 28 % tröskelvärde möjliggörs då det föreligger synnerliga skäl (lag 2016: 1145). Vid 
möjlig överprövning av Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten kommer entreprenadstiden 
med befintlig entreprenör behöva förlängas med ytterligare upp till 12 månader.

Handlingar
 §21 Tefau Direktupphandling, synnerliga skäl, avfallshämtning
 Direktupphandling, särskilda skäl, avfallshämtning
 Direktupphandling, synnerliga skäl, tidsbegränsat kontrakt avseende avfallshämtning

11. Reservationsavtal Åby ängar, kvarter 7 (KS 2020.405)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag på Reservationsavtal med bifogat Marköverlåtelseavtal 
för Vallentuna- Åby 1:170 och uppdrar åt Mark- och Exploateringschef att underteckna 
avtalen i huvudsaklig överensstämmelse med förslagen för kommunens räkning.

Ärendebeskrivning
I detaljplan för Åby ängar, etapp 1 (D20140603) pågår en utbyggnad av kvartersmark. Det 
återstår för kommunen att sälja det sista kvarteret i detaljplanen. Kommunstyrelsen har enligt 
beslut 2008-04-01 lämnat markanvisning och tecknat ramavtal med Bolaget för att upprätta ca 
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60 bostadslägenheter inom fastigheten Vallentuna- Åby 1:170. På grund av rådande 
omständigheter och osäkerheter på marknaden har Bolaget inte möjlighet att fullfölja 
markanvisningen i nuläget varför detta reservationsavtal har tagits fram som syftar till att 
ersätta ramavtalet. Bolaget avser att förvärva fastigheten Vallentuna- Åby 1:170 och fullfölja 
markanvisningen under år 2021.

I ramavtalet sattes köpeskillingen till 1 500kr/BTA med KPI uppräkning, basmånad oktober 
2007. Köpeskillingen förslås i Bilaga 1, marköverlåtelseavtalet, räknas upp med KPI till och 
med 2020-12-31, basmånad oktober 2007, och därefter med Svensk Mäklarstatistik för 
bostadsrätter i Vallentuna.
Exploateringsersättningen har höjts från ramavtalets 1 200kr/BTA till 1 500kr/BTA uppräknat 
med KPI med basmånad januari 2018. Exploateringsersättningen ligger fast till och med 
2021-12-31.

Vid parternas tecknande av reservationsavtalet ska Bolaget erlägga slutlig plankostnad om 
254 000 kr. Reservationslikviden ska erläggas i samband med Bolagets säljstart, ca 1 314 000 
kr motsvarande 10 % av totala likviden i marköverlåtelseavtalet. Enligt preliminär tidplan 
förväntas säljstart ske under kvartal 4 år 2021.

Handlingar
 §6 Planmu Reservationsavtal Åby ängar, kvarter 7
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-26, Reservationsavtal Åby ängar, kvarter 7
 Reservationsavtal Åby ängar, kvarter 7
 Bilaga 1, Marköverlåtelseavtal
 Bilaga 2, Fastigheten
 Bilaga 3, Gestaltningsprogram
 Bilaga 4, Tidplan

12. Utökat verksamhetsområde för vattentjänster, Kårevägen 
(KS 2020.308)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområde 
för dricksvatten och spillvatten för fastigheter på Kårevägen enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Enligt dom i Mark- och miljödomstolen (2018-10-08, mål nr M 650-18) ska 
verksamhetsområde för spillvatten bildas på Kårevägen, omfattande åtminstone idag 
bebyggda fastigheter senast 2021-10-08. Verksamhetsområdet föreslås omfatta samtliga 
fastigheter på Kårevägen som under planarbetet för Kårsta-Rickeby 2 bedömts som lämpliga 
för bostadsbebyggelse.

Verksamhetsområdet föreslås omfatta även dricksvatten. Dels ger det en bättre ekonomi i 
projektet och dels riskerar man annars ett nytt föreläggande om verksamhetsområde för 
dricksvatten vilket skulle få stora ekonomiska och praktiska konsekvenser för både 
Vallentunavatten och fastighetsägarna på Kårevägen.

Utbyggnad av ledningsnät för dricksvatten och spillvatten byggs ut på Kårevägen under 
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hösten år 2020. Dagvatten omhändertas lokalt inom respektive fastighet.

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunal vatten- och avloppsförsörjning och 
Roslagsvattens rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver 
Vallentuna kommun utöka sitt verksamhetsområde.

Handlingar
 §32  Utökat verksamhetsområde för vattentjänster, Kårevägen
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-10, utökat verksamhetsområde för vattentjänster, Kårevägen
 Karta över föreslaget verksamhetsområde, Kårevägen
 Protokoll Roslagsvatten 2020-10-01
 Tjänsteutlåtande om utökat  verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten på 

Kårevägen

13. Utökat verksamhetsområde för dagvatten längs med 
Mörbyvägen (KS 2020.307)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområde 
för dagvatten-fastighet och dagvatten-gata för fastigheterna Vallentuna-Mörby 1:115 och 
Vallentuna-Rickeby 1:211.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen för ”Del av Rickebyhöjd (D20181108)” vann laga kraft år 2016 med syftet att 
skapa förutsättningar för mer bostadsbebyggelse i form av flerfamiljshus, på fastighet 
Vallentuna-Mörby 1:115. Under planarbetet togs en dagvattenutredning fram med förslag på 
lokala renings- och fördröjningsåtgärder innan avledning till kommunalt dagvattennät.

I dag saknas en kommunal dagvattenanläggning för avledning av dagvatten från planområdet 
och även från fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:211 som är belägen söder om planområdet. 
Vallentuna-Rickeby 1:211 är till stor del hårdgjord och det föreligger ett behov av avledning 
av dagvatten från fastigheten. Det har framkommit att befintliga byggnader på fastigheten har 
sitt dagvatten anslutet till kommunal spillvattenledning, vilket inte är tillåtet.

En ny dagvattenledning planeras anläggas i Mörbyvägen och för att avleda dagvatten från 
Vallentuna-Mörby 1:115 och Vallentuna-Rickeby 1:211 till ett fördröjnings- och 
reningsmagasin i det sydöstra hörnet av fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:201. Magasinet ska 
i sin tur anslutas till befintlig ledning i Källvägen för fortsatt avledning till Vallentunasjön. 
Dagvatten från Mörbyvägen avleds ytledes till väghållarens befintliga dagvattenbrunnar som i 
sin tur ansluter till befintlig kommunal dagvattenanläggning.

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunal vatten- och avloppsförsörjning och 
Roslagsvattens rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver 
Vallentuna kommun utöka sitt verksamhetsområde.

Handlingar
 §33  Utökat verksamhetsområde för dagvatten längs med Mörbyvägen
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-10, utökat verksamhetsområde för dagvatten längs med 

Mörbyvägen
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 Karta över föreslaget verksamhetsområde, Mörbyvägen
 Protokoll Roslagsvatten 2020-10-01
 Tjänsteutlåtande, förslag till verksamhetsområde för dagvatten längs Mörbyvägen

14. Utökat verksamhetsområde för vattentjänster, Gärdesvägen 
(KS 2020.306)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområde 
för dricksvatten, spillvatten, dagvatten-fastighet och dagvatten-gata för fastigheterna inom 
detaljplan Gärdesvägen enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen för Gärdesvägen vann laga kraft år 2019 med huvudsyftet att möjliggöra ca 100 
bostäder i flerbostadshus med lokaler för centrumändamål i entréplan och underjordiskt 
garage. Planens syfte är även att säkerställa allmän plats för gata och park, för att möjliggöra 
planerad ombyggnad av Gärdesvägen och för att bekräfta befintliga allmänna anläggningar.

Enligt detaljplanen ska området tas in i verksamhetsområde för allmänt dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten. Rening och fördröjning av dagvatten från kvartersmark ska ske i 
enskilda anläggningar inom fastigheterna innan avledning till allmän dagvattenanläggning.

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunal vatten- och avloppsförsörjning och 
Roslagsvattens rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver 
Vallentuna kommun utöka sitt verksamhetsområde.

Handlingar
 §34  Utökat verksamhetsområde för vattentjänster, Gärdesvägen
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-10, utökat verksamhetsområde för vattentjänster, Gärdesvägen
 Karta över föreslaget verksamhetsområde, Gärdesvägen
 Protokoll Roslagsvatten 2020-10-01
 Tjänsteutlåtande, Utökat verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten 

inom detaljplan för Gärdesvägen

15. Nytt verksamhetsområde för vattentjänster, Bällstaberg 4 
(KS 2020.305)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområde 
för dricksvatten, spillvatten, dagvatten-fastighet och dagvatten-gata för fastigheterna inom 
Bällstaberg 4 enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen för Bällstaberg 4 vann laga kraft år 2014 och medger bostadsbebyggelse om 
cirka 50 småhus. I planarbetet gjordes bedömningen att dagvatten inte fullt ut kan tas om hand 
lokalt utan att en allmän dagvattenhantering krävs. Området byggdes därför ut med allmänna 
ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten samt två fördröjningsmagasin för 
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dagvatten. Dagvatten från fastigheterna och från gatorna leds till den allmänna anläggningen.

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunal vatten- och avloppsförsörjning och 
Roslagsvattens rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver 
Vallentuna kommun utöka sitt verksamhetsområde.

Handlingar
 §35  Nytt verksamhetsområde för vattentjänster, Bällstaberg 4
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-10, verksamhetsområde för vattentjänster, Bällstaberg 4
 Styrelsemötesprotokoll Vallentunavatten AB
 Hemställan om nytt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten, 

Bällstaberg 4

16. Utredning av kamerabevakning (KS 2018.299)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten och uppdrar åt teknik- och fastighetsförvaltningen att 
beakta förslagen till trygghetsskapande åtgärder.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har på kommunstyrelsens uppdrag utrett möjligheten att införa 
kamerabevakning vid Vallentuna kommuns infartsparkeringar. Forskning visar att 
fordonsbrott på parkeringar kan minska genom aktiv kamerabevakning. Det betyder 
övervakning i realtid som medför löpande kostnader. Kostnaden för aktiv kamerabevakning 
vid de fem infartsparkeringar där brott anmälts landar totalt på minst 200 000 kr per år. Notera 
att detta är minimikostnad med betydande begränsningar och antaganden. Därtill måste 
kamerabevakning för att erhålla tillstånd både föregås av och kompletteras med andra 
brottsförebyggande åtgärder.

Kommunledningskontorets bedömning är att en eventuell ansökan om tillstånd för 
kamerabevakning inte kommer att bifallas. För att få tillstånd för kamerabevakning måste det 
finnas ett reellt och dokumenterat problem med brottslighet på just den plats som ska 
kamerabevakas. De senaste fyra åren har totalt 16 fordonsrelaterade brott anmälts vid fem av 
kommunens elva infartsparkeringar. De utgör endast enstaka procent av dessa brottstyper i 
kommunen som helhet.

Kommunledningskontorets rekommendation att kommunen vidtar andra insatser än 
kamerabevakning. I utredningen framkommer att det finns ett reellt problem med övergivna 
fordon, som också skapar känsla av otrygghet bland invånare. Problemet är inte isolerat till 
infartsparkeringar. Det trygghetsfrämjande och brottförebyggande arbetet behöver ske med en 
helhetssyn på kommunen. Möjliga insatser inkluderar utökad parkeringsbevakning, höjning 
av avgifter för trafiköverträdelser inklusive felparkering, P-avgifter och tidsbegränsningar för 
infartsparkeringar, åtgärder kopplade till omhändertagande av skrotbilar, samt upprustning av 
den offentliga miljön på infartsparkeringar.

Om kamerabevakning ska införas ? och tillstånd kan erhållas ? bör det ske under en 
försöksperiod i syfte att utvärdera åtgärdernas effekter. Eftersom antalet polisanmälda 
fordonsrelaterade brott är lågt vid Vallentunas infartsparkeringar är det sannolikt svårt att 
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utvärdera den brottsförebyggande effekten. Invånarnas upplevelse av trygghet och antalet 
ärenden som inkommer till kommunens felanmälan kan dock följas upp.

Handlingar
 §36  Utredning av kamerabevakning
 Utredning av kamerabevakning TJSKR
 Kamerabevakning utredning 20210210
 Bilaga 1 fordonärenden ur Infracontrol

17. Revidering av regler för partistöd (KS 2020.407)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer regler för partistöd i enlighet med 
reviderat förslag, samt godkänner blanketten för redovisning av partistöd.

Ärendebeskrivning
De politiska partier i Vallentuna kommun som sitter med i kommunfullmäktige får 
ekonomiskt bidrag, så kallat partistöd. Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. 
Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner och regioner gör det idag.

Vallentuna kommun har tagit fram regler utifrån kommunallagen. I samband med ny 
mandatperiod ska samtliga styrdokument ses över enligt beslut i fullmäktige. 
Kommunstyrelsens kansli har med anledning av fullmäktiges beslut sett över styrdokument 
gällande partistöd. Nu gällande regler antogs av kommunfullmäktige den 9 juni 2014. Dessa 
har sedan reviderats den 8 juni 2015.

Bilagt denna skrivelse finns ett förslag till reviderade regler för partistöd som förtydligats. 
Revideringen består av:
– i § 1 föreslås ett förtydligande avseende att partistödet utgår från den mandatfördelning 
mellan partierna som fastställdes vid valet, istället för att hänvisa till lagrummet.
– i § 2 har det lagts till ”I Vallentuna kommun”.
– i § 3 har det lagts till att fullmäktige ska besluta om stödets omfattning och formerna för det 
och att det inte får utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.
– i § 4 har lagrumshänvisningen tagits bort och det har istället skrivits ut vad redovisningen 
ska visa, d.v.s. att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala 
demokratin. Under § 4 andra stycket har det lagts till vilken period som redovisningen ska 
omfatta samt förtydligats vem som ska granska redovisningen och vad granskningen ämnar.

Mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
har använts på det sätt som kommunallagen säger, d.v.s för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. Blanketten för redovisning av partistöd har uppdaterats och det har 
lagts mer vikt på granskarens roll än i tidigare blankett. Det har även skapats en e-tjänst så att 
redovisaren samt granskaren kan fylla i redovisningsblanketten digitalt och signera med 
mobilt-bankID. Möjligheten att fylla i blanketten för hand och posta in den finns fortfarande.

Handlingar
 §37  Revidering av regler för partistöd
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-25, Revidering av regler för partistöd
 Förslag till reviderade regler för partistöd
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 Reviderad blankett redovisning av partistöd

18. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning (KS 
2021.053)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat förslag till 
kommunfullmäktiges arbetsordning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2020 att tillåta ledamöter att delta på distans i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. Det beslutet innebar att ett nytt 
avsnitt lades till i kommunfullmäktiges arbetsordning gällande bestämmelser för vad som 
krävs för att ett sammanträde med deltagare på distans ska kunna genomföras.

Nu föreslås att avsnittet kompletteras med ett stycke som reglerar att kommunfullmäktiges 
presidium inte får delta på distans. Anledningen till detta beror i första hand på att ordförande 
måste delta fysiskt på kommunfullmäktiges sammanträden. Ordförandes ledande roll 
innefattar flera moment som är svåra att utföra om ordföranden deltar på distans. Bland annat 
visar kommunfullmäktiges voteringssystem endast kommande talare på skärmar i 
Kulturrummet, där sammanträdena äger rum. Det krävs därmed att ordförande sitter i 
Kulturrummet för att kunna fördela ordet till kommande talare. Anledningen till att hela 
kommunfullmäktiges presidium måste delta fysiskt på kommunfullmäktiges sammanträden 
beror på att om ordförande måste avbryta sin tjänstgöring under ett sammanträde ska vice 
ordförande kunna gå in och tjänstgöra fysiskt.

Kommunfullmäktige har infört ett digitalt voteringssystem. I förslaget till reviderad 
arbetsordning föreslås också ett par ändringar i och med det nya voteringssystemet. 
Ändringarna gäller avsnitten om upprop och omröstningar. Arbetsordningen reglerar nu att 
upprop och omröstningar ska ske manuellt. Ändringarna i arbetsordningen som föreslås är att 
upprop och omröstningar ska kunna genomföras båda digitalt och manuellt. Syftet med att 
upprop och omröstningar fortfarande ska kunna genomföras manuellt och inte bara digitalt är 
exempelvis om voteringssystemet vid något sammanträde inte skulle fungera eller om en 
ledamot har problem att logga in i voteringssystemet.

Handlingar
 §38  Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-03, Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
 Förslag till revidering av kommunfullmäktige arbetsordning

19. Fastställande av valdistrikt 2022 (KS 2021.006)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner de nya valdistrikten enligt 
valnämndens förslag och överlämnar förslaget till länsstyrelsen för beslut.
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Ärendebeskrivning
Inför valet 2022 har valkansliet gjort en översyn av de 17 valdistrikten i Vallentuna då några 
börjar tangera det maximalt rekommenderade antalet röstberättigade som är 2000. 
Ambitionen har varit att behålla samma antal valdistrikt och att dessa enligt valmyndighetens 
rekommendation ska följa nyckelkodsområden, NYKO. NYKO är statistikområden och är en 
finare geografisk indelning av en kommun och används för planeringsändamål för 
kommunens verksamheter exempelvis skolornas upptagningsområden eller som i det här 
fallet valdistrikt. Valkansliet har använt sig av kartverktyget FB-webb och har tillsammans 
med kart- och mätavdelningen tagit fram det liggande förslaget.

De distrikt som har blivit för stora till valet 2022 är 2. Markim-Orkesta-Frösunda, 8. 
Vallentuna C och 11. Karlberg. I distrikt 2 har NYKO 115400 (Frösunda) flyttats till 
valdistrikt 17. Kårsta vilket medför att namnen på de berörda distrikten föreslås bytas till 2. 
Markim-Orkesta samt 17. Kårsta-Frösunda. Runt Vallentuna centrum och Karlberg har 
gränserna flyttats för att få ett mer jämnt antal röstberättigade i de olika valdistrikten. I de 
södra delarna av Vallentuna, distrikt 10. Lovisedal, 13. Bällsta S, 14. Bällsta V, 15. 
Vallentuna SÖ, har tidigare gränser till stor del inte följt NYKO vilket de gör i och med det 
nya förslaget.

Målsättningen är att den nya indelningen ska vara bestående över en längre tid, varför hänsyn 
tagits till befolknings- och bostadsbyggnadsprognoser samt påbörjade eller i närtid planerade 
nybyggnadsprojekt.

Länsstyrelsen beslutar om indelningen i valdistrikt på förslag av kommunfullmäktige. Sådana 
beslut måste ha fattats senast den 1 december året innan valåret för att gälla vid nästa val. 
Detta ärende måste således beredas av valnämnden och kommunfullmäktige i god tid innan 1 
december 2021.

Med anledning av att valdistrikten inför valet 2022 ritats om samt att de vallokaler
som tidigare använts inte varit optimalt tillgängliga enligt Myndigheten för
delaktighets checklista, har valnämnden gjort en översyn av vilka lokaler som ska användas.

Handlingar
 §39  Fastställande av valdistrikt 2022
 §3 Valnämnden Fastställande av valdistrikt 2022
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-10, Fastställande av valdistrikt 2022
 Förtydligande kartor
 Valdistrikt antal röstberättigade Vallentuna kommun

20. Svar på motion (S) om digitalt utanförskap (KS 2019.399)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Jaana Tilles väckte 2019-12-16 en motion om att kommunstyrelsen får i uppdrag
(1) att undersöka möjligheterna att inrätta en tjänst som IT-fixare/IT-coach samt
(2) att ungdomar ges möjlighet att välja ett sommarjobb som IT-stöd/lärare för äldre
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Motionären anför att fler kommuner infört IT-fixare/IT-coacher utöver den vanliga 
fixartjänsten. IT-fixaren lär äldre skicka sms, använda skype, installera appar som Svish och 
bank-ID samt samtalar med äldre om IT-säkerhet.
Motionen har skickats på remiss till Kommunala pensionärsrådet, som föreslår bifall till 
motionen.
Biblioteket erbjuder ”Digitala första hjälpen” – stöd i enklare datorfrågor och appar, epost och 
sociala medier samt bibliotekets digitala utbud av e-böcker, filmer och tidningar.
Utifrån att efterfrågan är låg bedöms det i nuläget inte finnas något behov av att utöka 
möjligheterna. Däremot kan marknadsföringen av möjligheten behöva ses över för att 
tillgängliggöra tjänsten för fler.

Handlingar
 §40  Svar på motion (S) om digitalt utanförskap
 Svar på motion (S) om digitalt utanförskap
 Motion (S) om att bryt det digitala utanförskapet bland äldre i Vallentuna
 Remissvar, motion om att bryta det digitala utanförskapet

21. Svar på motion (S) om förbättrat beslutsunderlag (KS 
2021.029)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte 2021-01-18 en motion om att fullmäktige ska besluta att inför 
beslut i kommunens nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige där beslut föregåtts av 
förhandling enligt 11-14 §§ i medbestämmandelagen (MBL) ska skriftliga 
förhandlingsprotokoll från dessa förhandlingar ingå i de förtroendevalda politikernas 
beslutsunderlag.
Då kommunens förtroendevalda beslutar i egenskap i arbetsgivare anser motionären att 
möjlighet att kontrollera att förhandling ägt rum är angeläget. Det skapar även möjlighet att 
beakta arbetstagares och arbetstagarorganisationernas synpunkter inför beslut.
Kommunledningskontoret bedömer att förslaget kan implementeras. Viss bearbetning av 
underlagen krävs dock för att inte bryta mot GDPR vid webbpublicering. I vissa fall kan det 
även medföra extrautskick av handlingar.

Handlingar
 §41  Svar på motion (S) om förbättrat beslutsunderlag
 Svar på motion (S) om förbättrat beslutsunderlag
 Motion (S) om förbättrat beslutsunderlag vid beslut som föregås av förhandling med 

arbetstagarorganisationer

22. Svar på motion (S) om strategi och handlingsplan för 
äldrevänligt Vallentuna (KS 2019.061)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
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Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte 2019 en motion där fullmäktige föreslås
(1). Att uppdra åt kommunstyrelsen att med ett tvärpolitiskt arbetssätt utarbeta en 
nämndövergripande ”Strategi- och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna”
(2). Att strategi- och handlingsplanen utarbetas med stöd av en ingående 
äldremedborgardialog
(3). Att uppdra åt kommunstyrelsen att för Vallentuna ansöka om medlemskap i WHO:s 
nätverk för äldrevänliga städer.
Motionären anför behovet mot bakgrund av att vi lever allt längre och äldres möjligheter att 
leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor behöver 
förbättras.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden och kommunala pensionärsrådet. 
Socialnämnden rekommenderar avslag och kommunala pensionärsrådet föreslår bifall.

Handlingar
 §42  Svar på motion (S) om strategi och handlingsplan för äldrevänligt Vallentuna
 Svar på motion (S) om strategi och handlingsplan för äldrevänligt Vallentuna
 Motion (S) om strategi och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna
 Socialnämndens yttrande, Motion (S) Äldrevänligt Vallentuna
 Kommunala Pensionärsrådets yttrande, Motion om äldrevänligt Vallentuna

23. Svar på motion (MP) om markexploatering (KS 2020.281)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet väckte 2020-10-12 en motion om att Vallentuna kommun gör en analys och plan 
för att exploatera mark utifrån Jordbruksverkets förslag om alternativa sätt att exploatera mark 
vid ny samhällsbebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar redan med denna fråga 
och uppfyller kraven i 3 kap. 4 § i Miljöbalken (MB) genom bland annat planeringsinriktning 
och utgångspunkter för jord- och skogsbruk i kommunens översiktsplan. Inom 
samhällsbyggnadsprocessen har kommunen utöver detta även vägledning och stöd för 
avvägningar kopplat till exploatering av jordbruksmark eller skogsmark i form av bland annat 
grönstrukturplan, miljö- och klimatstrategi, RUFS 2050 samt vägledningar från statliga 
myndigheter såsom Boverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket m.fl. De alternativa sätt för 
exploatering som motionen hänvisar till är redan idag en del av kommunens 
planeringsprocess i form av ställningstaganden i bland annat fördjupade översiktsplaner och 
detaljplaner. Markbesparande åtgärder som parkeringsgarage under mark, förtätning av 
bebyggelse, flerbostadshus och utökat antal våningar är en del av helheten vid utveckling av 
tätorten och är framförallt lämpligt i centrala, kollektivtrafiknära lägen. I Vallentunas framtida 
tätort finns det enligt gällande översiktsplan behov av att bygga både inåt och utåt för en 
sammanhängande tätortsutveckling där tätorten möter landsbygden på ett bra sätt. Hänsyn till 
jordbruksmark är i detta sammanhang en viktig aspekt som behöver samspela med hänsyn till 
skogsmark, naturvärden, kulturmiljövärden samt behov av ny bebyggelse, kommunikation, 
mötesplatser, grönområden och kommunal service. Eftersom vägledningar kring fysisk 
planering och jordbruksmark löpande publiceras samt uppdateras ser 
samhällsbyggnadsförvaltningen inget behov av ett politiskt uppdrag att implementera 



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 16 (18)

Jordbruksverkets specifika stödverktyg från 2015 och de arbetssätt som verktyget beskriver i 
sin helhet. Det förväntas bland annat under 2021 komma nytt vägledande planeringsunderlag 
för jordbruksmark från Länsstyrelsen och Region Stockholm som ytterligare stöd och 
förtydligande av miljöbalkens krav samt prejudicerande domar.

Handlingar
 §43  Svar på motion (MP) om markexploatering
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-02, svar på motion (MP) om markexploatering
 Motion (MP) om markexploatering

24. Svar på motion (V) om personal på Träffpunkten (KS 
2020.037)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har väckt en motion med förslag om att bemanningen med avlönad personal på 
träffpunkten dimensioneras så att verksamhetens öppethållande inte beror av volontär 
bemanning. Värdet av volontärer som ett mervärde i verksamheten betonas av motionären.
Motionen har skickats på remiss till Socialnämnden såväl som Fritidsnämnden. Båda 
nämnderna föreslår att motionen anses besvarad. Fritidsnämnden har i sitt yttrande även 
tydliggjort ambitioner kopplat till verksamhetsutveckling.

Handlingar
 §44  Svar på motion (V) om personal på Träffpunkten
 Svar på motion (V) om personal på träffpunkten
 Motion (V) om personal Träffpunkten
 Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på träffpunkten
 Socialnämndens yttrande, motion (V) om personal på träffpunkten

25. Anmälningar för kännedom fram tills 2021-
02-28
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan med anmälningar från 2021-01-01 fram tills 
2021-02-28 och lägger dem till handlingarna.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-25
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2021-02-09
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2021-02-24
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott 2021-02-18
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Anmälda handlingar
     Käppalaförbundet Protokoll 2020-12-15
     Cirkulär 21:06, Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten 

vid avstängning i syfte att förhindra spridning av Covid-19
     Cirkulär 21:07, Förlängning av överenskommelse om semesterlönegrundande frånvaro vid 

frånvaro med viss ersättning till riskgrupper under coronapandemin
     Cirkulär 21:08, Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten 

vid avstängning enligt BEA och BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-
19

     Mark- och miljödomstolens dom i mål nr F 4482-20, Fastighetsreglering berörda 
marksamfälligheten Olhamra s:4

     Cirkulär 20:09, Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning – BAL 20
     Cirkulär 21:10, Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning – BUI 

20
     Cirkulär 21:11, Internränta för år 2022
 KS 2020.258-5    Dom, Offentlig upphandling av avfallshämtning inom kommunen, 28571-20
     Minnesanteckningar till samrådsgrupp med samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och 

fastighetsförvaltningen för representanter ur kommunens funktionshindersråd och pensionärsråd

26. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten från 2021-01-01 fram tills 2021-02-28 och 
lägger dem till handlingarna.

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

Delegationsbeslut
 KS 2021.008-2    Delegationsbeslut enligt 5.12, Tillförordnad förvaltningschef - 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
 KS 2021.008-3    Delegationsbeslut enligt 5.12, Tillförordnad förvaltningschef - Barn- och 

ungdomsförvaltningen
 KS 2021.048-1    Delegationsbeslut enligt 3.2, Tilldelningsbeslut - Upphandling av 

Flygfotografering, flygburen laserskanning och fotogrammetrisk kartering
 KS 2021.070-1    Delegationsbeslut enligt 11.8, servitutsavtal gällande rätt att anlägga, nyttja och 

underhålla balkonger, Vallentuna Prästgård 1:174, 1:175, 1:176 samt 1:163
 KS 2021.070-3    Delegationsbeslut enligt 11.8, servitutsavtal gällande rätt att anlägga, nyttja och 

underhålla belysning, Vallentuna Prästgård 1:163 samt 1:174, 1:175, 1:176
 KS 2021.070-2    Delegationsbeslut enligt 11.8, servitutsavtal gällande rätt att anlägga, nyttja 

enskild dagvatten- och dräneringsledning, Vallentuna Prästgård 1:174, 1:175, 1:176 samt 1:163
 AVT 2017.056-27    Delegationsbeslut enligt 3.7, Tilldelningsbeslut enligt förnyad 

konkurrensutsättning för tekniska konsulter inom Vatten i Samhällsbyggnadsprocessen, Avrop, 
Lindholmen C, 1327

 AVT 2016.032-16    Förlängning av ramavtal avseende bevakning och tillhörande tjänster
 AVT 2021.005-5    Avtal gällande flygfotografering och ortofoto
 AVT 2021.005-4    Avtal gällande laserskanning
 AVT 2021.005-3    Avtal gällande kartering
 AVT 2021.005-2    Avtal gällande kartering
 AVT 2017.057-32    Delegationsbeslut enligt 3.7, Tilldelningsbeslut enligt förnyad 

konkurrensutsättning för geoteknik och markmiljö för Vallentuna-Mörby 1:98 m.fl. och Del 2 av 
Rickebyhöjd, Avrop, 1331 & 1315
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 AVT 2017.056-26    Delegationsbeslut enligt 3.7, Tilldelningsbeslut enligt förnyad 
konkurrensutsättning för dagvattenutredning för detaljplan för Vallentuna-Mörby 1:98 m.fl. och 
del 2 av Rickebyhöjd, avrop
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