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§ 96
Uppföljning verkställigheten av beslut (KS 2021.137)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner rapporten gällande verkställigheten av beslut.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och 
fastighetsförvaltningen har gjort en uppföljning av verkställigheten av de beslut som 
kommunstyrelsens utskott, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige har fattat.

Uppföljningen ska redovisas för kommunstyrelsen tre gånger per år. Första redovisningen 
sker i samband med tertial 1. Resterande två uppföljningar för året presenteras i delårsbokslut 
samt helårsbokslut.

Av sammanlagt 101 beslut är 18 verkställda (klart grönt), 76 pågående (orange) och 7 
vilande/ej påbörjat (rött). Rapporten är uppdaterad 2021-05-04, eventuella förändringar efter 
detta datum redovisas inte i bifogad rapport.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Uppföljning verkställigheten av beslut
 Rapport, uppföljning av verkställighet daterad 2021-05-04
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Tjänsteskrivelse

Uppföljning verkställigheten av beslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten gällande verkställigheten av beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och 
fastighetsförvaltningen har gjort en uppföljning av verkställigheten av de beslut som 
kommunstyrelsens utskott, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige har fattat.

Uppföljningen ska redovisas för kommunstyrelsen tre gånger per år. Första 
redovisningen sker i samband med tertial 1. Resterande två uppföljningar för året 
presenteras i delårsbokslut samt helårsbokslut.

Av sammanlagt 101 beslut är 18 verkställda (klart grönt), 76 pågående (orange) och 7 
vilande/ej påbörjat (rött). Rapporten är uppdaterad 2021-05-04, eventuella 
förändringar efter detta datum redovisas inte i bifogad rapport.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Annika Hellberg Mikael Carlgren
Kommundirektör Kanslichef

Expedieras till:
Akten



Utskriftsdatum: Rensad på klara uppdrag:

2021-05-04 2021-04-12

Beslutsdatum Paragraf Ärende Dnr Verkställighetsåtgärd Klart senast Ansvar Status | Kommentar Handläggare Uppdaterad

2009-11-30 KS § 163
Utveckling av området Björkby-
Kyrkviken KS 2007.108

1. Ta fram förslag till plan med möjliga åtgärder och 
anläggningar i Björkby-Kyrkviken (utöver café/rest).                              
2. ta fram konkreta förutsättningar för rest/café  3. påbörja 
arbete med att åstadkomma etablering.

Avdelningen för 
översiktsplanering Pågår

Omtag i uppdragen görs i samband 
med arbete/uppdrag FÖP Västra 
Vallentuna. Konkretisering av 
uppdrag/projekt till hösten 2021. Fredrik Skeppström 2021-04-13

2012-09-12 TefaU § 67 GC-väg norr om Lindholmen KS 2012.370 Bygga gc-väg. 2021-10-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Detaljprojektering klar, men 
justeringar kommer att göras efter 
synpunkter från Roslagsvatten. 
Byggstart avvaktar detaljplan för 
Lindholmen-Strömgården. Byggstart 
sommaren 2021 Ewa Boo 2020-05-03  Johan Carselind

2012-09-13 Näplu § 98 Cykelled runt Vallentunasjön  KS 2012.357
Utreda möjligheterna att skapa en cykelled runt 
Vallentunasjön i samarbete med Täby kommun 2021-12-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Kontakt har tagits med Täby som har 
ett pågående projekt att anlägga en 
strandpromenad, där en första etapp är 
klar. Under vintern 2021 utreds 
förutsättningar för fortsättning inom 
Vallentuna kommun och en 
projektgrupp har bildats. Amalia Varnesson 2021-05-03  Johan Carselind

2012-10-18 Näplu § 119 Detaljplan för Grönlundsvägen KS 2012.436
Upprätta en ny detaljplan för området Grönlundsvägen i 
nordöstra Kårsta Planavdelningen Vilande

Vilar enligt överenskommelse med 
markägare (inget aktivt planarbete, 
ingår i FÖP). Prioritering framöver 
hanteras i bostadsbyggnadsprognosen. 
Intressenter finns. Måste få långsiktig 
VA-lösning Christer Åberg 2021-05-03

2013-06-03 KS § 101 Detaljplan Okvista 1 och 2 KS 2013.172 Ändra stadsplaner Planavdelningen Klart
Planmu fattade beslut att avsluta 
planläggning 9 mars 2021 Johan Rosberg 2021-05-04

2014-11-20 Näplu § 130 Bällsta Björnboda KS 2014.455

Utreda förutsättningarna för att detaljplanelägga Björnboda-
Bällsta, etapp 1, omfattande fastigheterna Bällsta 2:928 med 
fler. Planavdelningen Pågår

Tidigare kallad Bällsta 2:928. 
Föreslagen utformning ses nu över 
utifrån inkomna synpunkter under 
samrådet samt tillkommen information 
från utredningar Johan Rosberg 2021-05-04

2014-12-01 KS § 201
Ansvarsfördelning gällande 
reservvattentäkter KS 2014.443

Uppdrag till kommundirektör att uppta förhandling med 
roslagsvatten med syfte att förtydliga ansvarsfördelningen för 
reservvattentäkterna 2021-10-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Roslagsvatten har genom Norrvatten 
ansvar att leverera reservvatten. 
Kommunen säkerställer 
reservvattentäkter i fysisk planering. 
Frågan belyses i pågående arbete med 
risk- och sårbarhetsanalys för 
kommunen under 2020/21. 
Återrapportering av uppdraget sker 
under hösten 2021. En ersättare för 
Olle Nordberg kommer att utses som 
avslutat sin tjänst i Vallentuna kommun Vakant/Johan Carselind 2021-05-06  Johan Carselind

2016-03-24 TeFaU § 19 Försäljning av mark inom Haga 3 (KS 2016.080)
Underteckna avtal för markförsäljning och markreglering 
gällande fastigheter inom detaljplanen för Haga 3.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

Viss utbyggnad av infrastruktur och 
sanering återstår innan återstående 
tomter kan säljas Gunborg Hedman 2021-04-22/KU

2016-05-11 TeFaU § 44 Våtmarksparken, projektering (KS 2015.416)

Påbörja detaljprojektering av Våtmarksparken enligt det 
underlag som presenteras i PM Vallentuna Våtmarkspark 
(bilaga A) med nytt slitlager och nya belysningsarmaturer för 
befintlig gång- och cykelväg. 2022-07-15 Gatu- och parkavdelningen Pågår

2018-05-02 Informerades Teknik- och 
fastighetsutskott om att se över behov, 
syfte och prisreducerande lösningar då 
dagvattenfrågan för hela centrala 
Vallentuna kommer att integreras i 
kommande lösning. Avvaktar nu 
dagvattenutredning för centrala 
Vallentunas omvandling.

20200831, En återuppstart av projektet 
med en ny projektgrupp har 
genomförts som nu jobbar för en 
byggstart vintern 2022 
Återrapportering av status planeras ske 
under sommaren 2021. 

Christian Sjöborg extern 
konsult 2021-05-06  Johan Carselind

VALLENTUNA KOMMUN
Uppföljning av  kommunstyrelsens och fullmäktiges beslut



2016-05-11 TeFaU § 48
Uppdrag att redogöra för status för 
projektet Cykelväg Kårsta-Ekskogen (KS 2016.145)

Utredningen för utbyggnad av Cykelväg Kårsta-Ekskogen ska 
fortsätta i enlighet med föreslagen tidplan. 2021-03-31 Gatu- och parkavdelningen Vilande

Kommer då att samordnas med arbete 
med fördjupad översiktsplan. 
Förseningar beror främst på 
personalförändringar inom gatu- och 
parkverksamheten samt svåråtkomliga 
markägarförhållanden. Arbetet 
kommer att  Intensifieras under 2021 Anna Schmitz 2021-05-06  Johan Carselind

2016-09-14 TeFaU §82
Avveckling av nedlagda VA-
anläggningar KS 2016.346

Ta fram en tidsatt avvecklingsplan inklusive 
kostnadskalkyler för de nedlagda VA-anläggningarna.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Inventering pågår Gunborg Hedman 2021-04-22/KU

2016-11-08 Näplu § 98 Detaljplan Åbyholm KS 2013.484

Utreda möjligheten att inom detaljplanen att utöka ytan för 
bostadsbebyggelsen på den kommunalt ägda marken i 
detaljplanens östra delar. Planavdelningen Pågår Antagen, men överklagad Aina Larsson/ Elin Ericsson 2021-05-04

2017-03-13 KF §23 Blåplan KS 2018.363
Ta fram en Blåplan för vatten som ett komplement till 
översiktsplanen

Avdelningen för 
översiktsplanering Klart Godkänd av KF Frida Hellblom 2021-04-13

2017-03-16 KSAU §21 Uppdrag till kommundirektör KS 2017.136 Utreda alternativa genomförandeformer för kommunhuset 2021 Kommundirektör Pågår

Arbetet pågår med alternativ för 
samlokalisering med gymnasiet i 
gymnasiebyggnaden. Se punkt/rad 84. 
I nuläget utreds inga andra alternativ. Magnus Sjögren 2021-05-03

2017-04-03 KS §45
Detaljplan För Vallentuna Prästgård 
1:146 m.fl. KS 2016.434

Upprätta en ny detaljplan för kommunhuset, under 
förutsättning att kommunfullmäktige godkänner förstudien 
för nytt kommunhus Planavdelningen Pågår

Avvaktar förstudie kommunhus, ingår i 
projekt Tellus Christer Åber/Jesper Kramers 2021-05-04

2017-05-09 Näplu §43
Detaljplan för Vallentuna- Åby 1:153, 
Tellusområde 1 KS 2017.173 Upprätta ny detaljplan för Vallentuna-Åby 1:153 Planavdelningen Pågår

Detaljplan upphävd för del av område. 
Ingår numer i kommande projektet 
Tellusområdet. Avtalsförhandlingar 
pågår. Christer Åberg/Jesper Kramer 2021-05-04

2017-06-13 Näplu §55 Detaljplan för Bällsta 2:158 KS 2017.215 1. att upprätta förslag till detaljplan för Bällsta 2:158. Planavdelningen Pågår
Planarbete pausat. Inväntar besked 
från fastighetsägaren. 2021-04-22/KU

2017-06-13 Näplu §57
Detaljplan för Vallentuna-Åby 1:99 - 
Planuppdrag KS 2017.216 1. att upprätta förslag till detaljplan för Vallentuna- Åby 1:99 Planavdelningen Pågår Planarbete pågår. Christer Åberg/Jesper Kramer 2021-05-04

2017-06-13 Näplu §58
Detaljplan för Kragstalund östra, 
Kragsta 1:51:3 KS 2017.210

1. att upprätta förslag till detaljplan för Kragstalund östra,
Kragsta 1:51-3                  2. att underteckna avtalet för 
kommunens räkning Planavdelningen Pågår

Antagen, men överklagad, inväntar 
avgörande dom Christer Åberg 2021-05-04

2017-08-22 Näplu §77 
Detaljplan för Norra centrumtomten 
etapp 1 - Planuppdrag KS 2017.270 Upprätta en detaljplan för Norra centrumtomten etapp 1. Planavdelningen Pågår

Arbete pågår med förberedande 
åtgärder Aina Larsson  2021-05-04



2017-08-30 TeFAU § 72 Säkra skolvägar - Karbyskolan KS 2017.243

Genomdriva förslagen i åtgärdsprogrammet i rapporten (ej 
cykelvägarna) till en kostnad av högst 1 000 000
kronor. 2021-08-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Merparten av åtgärdsplaner beställda, 
kontakt har tagits med Karby 
vägföreningen. Dialog förs med BUF 
ang. åtgärder. Matilde Österholm 2021-05-06  Johan Carselind

2017-10-24 Näplu § 105
Planbesked för fastighet Vallentuna-
Ekeby 2:243 KS 2017.294

Teckna planavtal med fastighetsägaren till Vallentuna-Ekeby 
2:243

Mark- och 
exploateringsavdelningen Ej påbörjad

Utredning av planförutsättningarna 
pågår om detta forfarande är aktuellt Ej utsedd 2021-04-22/KU

2017-10-24 Näplu § 106
Planbesked för Kragsta 10:1 och del 
av Kragsta 2:7 KS 2017.309

Upprätta förslag till detaljplan för fastighet Kragsta 10:1 och 
del av fastighet Kragsta 2:7 när ett planavtal tecknats med 
exploatören

Mark- och 
exploateringsavdelningen Ej påbörjad Avvaktar exploatören 2021-05-04

2017-10-24 Näplu § 106
Planbesked för Kragsta 10:1 och del 
av Kragsta 2:7. KS 2017.309 Teckna planavtal med Bällsta handel AB

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

Avvaktar fastighetsägarens 
ställningstagande Lovisa Hallin 2021-04-22/KU

2017-11-13 KF § 140
Svar på motion (S) om översyn av 
färdtjänstväntplatserna KS 2017.087

Översyn av färdtjänstväntplatserna och att bristerna vid 
väntplatserna ska göras omedelbart. 2021-03-31 Gatu- och parkavdelningen pågår

3 förslag platser har tagits fram och 
skall upp för beslut i TeFaU när 
riktlinger för parkering beslutats. Anna Schmitz 2021-05-03   Johan Carselind

2017-11-28 Näplu § 119
Planuppdrag för detaljplan för 
Kristineberg etapp 3 KS 2017.434

Upprätta förslag till detaljplan för del av fastigheten 
Vallentuna-Prästgård 1:1, Kristineberg etapp 3 när ett 
planavtal tecknas med fastighetsägaren. Planavdelningen Pågår

Planavtalsförhandling pågår. 
Planarbetet påbörjas efter avtal.
Beräknat kunna antas 2024 Lovisa Hallin/Jessica Hanna 2021-05-04

2017-11-28 Näplu § 119
Planuppdrag för detaljplan för 
Kristineberg etapp 3 KS 2017.434

Teckna planavtal med fastighetsägaren till Vallentuna-
Prästgård 1:1.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Dialog med f-ägare. Lovisa Hallin 2021-04-22/KU

2018-02-19 KS §24 Översyn av avtal KS 2017.531

I samarbete med fritidsförvaltningens chef, inleda 
förhandlingar med intention att göra utköp av Hyresavtal för 
lokaler i ishall A på Vallentuna Idrottsplats (daterat 1999-11-
19) tecknat med IF Vallentuna BK Ishockey, samt utköp av
kompletterande avtal rörande  entresolplan i ishall A på 
Vallentuna IP (daterat 2001-12-14). Kommundirektör Pågår

Kommundirektör och Kultur- och 
fritidschef har pågående diskussioner 
med föreningen om att hitta en 
gemensam lösning för hur vi ska gå 
vidare. 2021-05-04

2018-03-14 TeFaU § 37
Gång- och cykelväg, Uthamra - 
Tingvalla KS 2018.092

Anlägga en ny belyst gång- och cykelväg mellan 
Hasseluddsvägen i Uthamra och
parkeringen vid Skvadronsvägens västra ände i Tingvalla. 2021-11-30 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Planering återupptas under  2021. 
Uppdraget från tidigare anställd och 
gammalt TeFaU-beslut. Stor 
vattenledning under markytan som 
måste beaktas. Loredana Lundmark 2021-05-03 Johan Carselind

2018-03-20 Näplu § 31
Planbesked för fastighet Söderhall 
5:7 KS 2017.307

Upprätta förslag till detaljplan för fastigheterna Söderhall 5:7 
när ett planavtal tecknats med exploatören Planavdelningen Vilande Inväntar fastighetsägare Annina Stadius/Kristofer Udd 2021-05-04

2018-03-20 Näplu § 31
Planbesked för fastighet Söderhall 
5:7 KS 2017.307 Teckna planavtal inklusive föravtal exploatering med sökande

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

inväntar fastighetsägare. Eventuellt 
avslutas 2021-04-22/KU

2018-05-14 KF § 59
Svar på motion (SD) om 
kameraövervakning KS 2017.374

Utreda möjligheten att införa kamerabevakning vid
Vallentuna kommuns infartsparkeringar. KLK-staben Klart

Rapport presenterad för 
kommunstyrelsen våren 2021. 
Kommunen arbetar vidare med 
trygghetsåtgärder. Ann Wahlström 2021-04-22//Emelie Hallin

2018-08-29 TeFaU §59
Förstudie gång- och cykelväg 
Vallentuna C- Karby/Brottby KS 2018.263

Att genomföra en förstudie och enklare förprojektering för en 
gång- och cykelväg mellan Vallentuna C och Karby/Brottby 2021-12-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Gemensamt framtagande av förstudie 
och enklare förprojektering skall gatu-
parkavdelningen och planenheten ta 
fram efter återkoppling från 
Trafikverket ang. kostnad för 
inmätning och vägplan. Nu avvaktas 
svar från TV ang. kostnader. Även 
möjligheten att dra kortare sträckning 
utanför vägområdet undersöks Josefin Bohlin 2021-05-03   Johan Carselind

2018-11-28 TeFaU § 90 Gångväg längs Bällstabergsvägen KS 2018.370

Projektera och anlägga en gångväg mellan busshållplatsen 
Bällstaberg och ansluta till gång- och cykelvägen längs 
Bällstabergsvägen som planeras anläggas under 2019 2021-12-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

På grund av den planerade 
avstängningen av Roslagsbanan och att 
jSL sätter in ersättningstrafik på 
sträckan, förskjuts projektet ca. 1 år. 
Detta för att inga arbeten får pågå bär 
SL kör ersättningstrafik på sträckan. 
Allt klart att påbörja. Anna Schmitz 2021-05-03  Johan Carselind



2019-01-14 KF § 13
Krisledningsplan Vallentuna 
kommun - 2019-2022 KS 2018.344

Kommunstyrelsen i uppdrag att leda arbetet enligt planen 
från och med 2019-01-01. KLK-staben Pågår

RSA genomfört under 2019 för 
kommunens förvaltningar och åtgärder 
relaterade till identierade 
utvecklingsbehov för 
krisledningsplanens  genomförande 
pågår. Krisledningnämnd samt 
nämndspresidierna har utbildatas i 
Totalförsvar och Civilförsvar. 
Vallentuna har genomfört TFÖ 2020 
tillsammans med Länsstyrelsen enligt 
plan. Fortsatta TFÖ övningar har 
omplanerats nationellt på grund av 
Covid19. Enligt beslut i fullmäktige 8 
dec 2020 ersätts Krisplan 2019-2022 av 
plan för krisarbete och krisledning 2021-
2022. Planen är omarbetad och utgör 
kommunens styrdokument inom 
området. Planen omfattar nu även 
Civilit försvar. Till planen hör ett 
rutindokument beslutat av 
kommundirektören för roller och 
uppgifter inom krisledningsstaben.  
Löpande förbättringsarbete och 
övningar enligt plan ska genomföras 
2021. Jessica Nyström 2021-04-22//Emelie Hallin

2019-01-22 PlanMU § 4
Fördjupad översiktsplan för Kårsta 
och Ekskogen KS 2019.047 Ta fram en fördjupad översiktsplan för Kårsta.

Avdelningen för 
översiktsplanering Vilande

Pausad med anledning av 
kapacitetsbrist VA Daniel Jarl 2021-04-13

2019-03-12 PlanMU § 17
Fördjupad översiktsplan västra 
Vallentuna tätort KS 2019.046

Utarbeta ett förslag till fördjupad översiktsplan för västra 
Vallentuna tätort.

Avdelningen för 
översiktsplanering Pågår

Arbete pågår. Samrådsförslag 
preliminärt klart till hösten 2021. Fredrik Skeppström 2021-04-13

2019-03-12 PlanMU § 20 Revidering av VA-plan KS 2019.072 Revidera VA-planen 2021-12-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Ett arbeta har startats upp under 
vintern och en projektgrupp utsedd och 
arbetet pågår med revideringen.  2021 Ewa Boo 2021-05-03 Johan Carselind

2019-04-08 KS § 63

Uppdrag till kommundirektör att se 
över Vallentuna kommuns rutiner 
relaterat till radikaliserade 
återvändare KS 2019.142

Se över befintliga rutiner för att hantera och agera på 
information rörande män, kvinnor och barn i Vallentuna som 
återvänt till Sverige efter vistelse i konfliktområden som det i 
Syrien/Irak KLK-staben Klart

Redovisat för kommunstyrelsen våren 
2021. 2021-04-22//Emelie Hallin

2019-05-15 TeFaU § 50 

Tillföra ytterligare platser för 
infartsparkering på befintliga ytor 
vid korallen KS 2019.199

Utreda möjligheten att på kort sikt tillföra ytterligare platser 
för infartsparkering på befintliga ytor vid Korallen. 2021-12-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

På grund av bemanningsrelaterade 
orsaker har projektet inte kommit i 
gång. Trolig tidplan vintern 2021 Matilde Österholm 2021-05-03  Johan Carselind

2019-05-21 PlanMU § 41
Planbesked för fastigheterna Bällsta 
2:374 och Bällsta 2:16 KS 2019.075

Noggrant studera och ev. föreslå en ny trafiklösning/infart till 
områdena i takt med planerad ny bebyggelse. Planavdelningen Ej påbörjad

Två olika projektutvecklare förhandlar 
med markägarna. Ett helhetsgrepp 
skulle troligtvis möjliggöra en mycket 
bättre lösning vad det gäller 
grundvatten och dagvatten (även etapp 
1) samt trafik. Johan Rosberg 2021-05-04

2019-09-23 KS § 139
Miljöstrategi för Vallentuna 
kommun KS 2019.215

Se över strategin på nytt under mandatperioden
för att tydligare arbeta in avsnitt rörande klimatpåverkan i 
strategin. KLK-staben Pågår

Relativt nyligen framtagen och antagen. 
Planeras till första halvåret 2022. Ann Wahlström 2021-04-22//Emelie Hallin

2019-09-23 KS § 144
Försäljning del av Vallentuna Åby 
1:94 Ks 2019.210

Mark- och exploateringschef att dels slutförhandla och 
underteckna avtalen.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Klart Överlåtelsen genomförd Maria Hansson 2021-04-22/KU



2019-10-14 KF § 125
Svar på motion (SD) Etablera 
vätgasstation i Vallentuna kommun KS 2019.192

Undersöka möjligheten för eventuella samarbetspartners, i 
etablerandet av en vätgastankstation. Aktivt ska verka för 
etablerandet av en vätgastankstation i Vallentuna
kommun. Undersöker möjligheten för ett eventuellt EU-
bidrag för etablerandet
av en vätgastankstation i Vallentuna kommun. KLK-staben Pågår

Vallentuna kommun deltar i 
Länsstyrelsen och Storsthlms regionala 
projekt "Fossilfritt 2030" som startade 
i maj 2020. Projektet inkluderar bland 
annat stöd för utveckling av 
infrastruktur för förnybara drivmedel. 
Utredning av förutsättningarna för 
vätgas och för biogas i Vallentuna har 
initierats i samarbete med Biodriv Öst. 
I ett första steg analyseras 
möjligheterna att ställa om 
kommunens egna fordon till gas och att 
ställa krav på gas i  aktuella, 
transporttunga upphandlingar. SL har 
kontaktats kring eventuellt samarbete 
och kommunen planerar att även 
sondera intresset hos lokala företag. 
Utredningsarbete kring biogas pågår, 
kommunen har köpt in ett antal 
biogashybrider till fordonsflottan. Ann Wahlström 2020-04-22/Emelie Hallin

2019-10-14 KF § 124
Svar på motion (V) om 
klimatnödläge KS 2019.231

Uppmärksamma en särskild årlig dag för att summera 
klimatarbetet. KLK-staben Pågår

En klimatvecka planerades i samband 
med Earth hour i slutet av mars månad. 
Planerade aktiviteter i kulturhuset 
ställdes dock in mot bakgrund av covid-
19. Genomförande digitalt 2020. 
Planering 2021 pågående; tematisk 
kommunikationssatsning kring klimat 
planeras i november. Ann Wahlström 2021-04-22//Emelie Hallin

2019-10-21 KS § 168
Vattenvårdsåtgärder i 
Vallentunasjöns avrinningsområde Ks 2019.296

Under 2020 återkomma med förslag till sammanhållet lokalt 
åtgärdsprogram för vattenvårdsåtgärder i Vallentunasjöns 
avrinningsområde.

Avdelningen för 
översiktsplanering Pågår

Avvaktat Blåplanen (godkänd våren 
2021). Projektförberedelser för 
åtgärdsprogram pågår. Flera kända 
åtgärdsbehov drivs som projekt 
parallelt. Frida Hellblom 2021-04-13

2019-10-21 KS § 171
Markanvisningavtal Ställverket 
Teknikvägen KS 2019.263

Underteckna ett markanvisningsavtal i ungefärlig 
överensstämmelse med förslaget.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Inväntar Vattenfall Elin Ericsson 2021-04-22/KU

2019-10-21 KS § 171
Markanvisningavtal Ställverket 
Teknikvägen KS 2019.263

Upprätta en detaljplan för del av fastigheten Vallentuna-
Mörby 1:297. Planavdelningen Pågår Inväntar Vattenfall Elin Ericsson 2021-05-04

2019-10-21 KS § 159
Risk- och sårbarhetsanalys 
Vallentuna kommun 2019 KS 2019.289

Fastställa risk- och sårbarhetsanalysen
för Vallentuna kommun 2019, rapportera risk- och 
sårbarhetsanalysen till Länsstyrelsen i
Stockholms län samt vidta åtgärder för att stärka kommunens 
beredskapsförmåga. KLK-staben Pågår

Analysen är fastställd och har 
rapporterats till Länsstyrelsen. Arbetet 
med åtgärder är pågående, 
synkroniseras med plan för civilt 
försvar. Kommer pågå under hela 2020 
och 2021. Systematiskt 
förbättringsarbete ska ske löpande. Säkerhetsstrateg 2021-04-22//Emelie Hallin

2019-10-23 TeFaU § 82

Uppdrag: Se över se över 
trafiksituationen vid Karbyskolan vid 
hämtning
och lämning av elever/barn

Se över trafiksituationen vid Karbyskolan vid hämtning och 
lämning av elever/barn. 2021-08-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Görs i sammband med 
utbyggnad/ombyggnad Karbyskolan. 
Svårt att hitta lösningar i befintlig 
miljö. Matilde Österholm 2021-05-03  Johan Carselind

2019-11-11 KF § 153
Hemställan om investeringsanslag 
till våtmarkspark KS 2019.299

Teckna genomförandeavtal med Roslagsvatten avseende 
utbyygnad och drift Gatu- och parkavdelningen Pågår Pågår Johan Carselind 2021-05-03 Johan Carselind

2019-11-25 KS § 206
Uppföljning av förvaltningarnas 
arbete utifrån minoritetslagstiftingen KS 2019.157

Ta fram förslag till hur mål och riktlinjer, i enlighet
med lagkraven, kan hanteras, samt lägga fram förslag om 
dessa bör vara
kommunövergripande eller nämndspecifika. KLK-staben Klart

Mål och riktlinjer antagna av 
fullmäktige i november 2020. Cecilia Lindelöf 2021-04-22//Emelie Hallin

2019-11-25 KS § 205
Godkännande av avtalspaket 
Gärdesvägen KS 2019.280

Mark- och exploateringschef att underteckna
Marköverlåtelseavtalet för kommunens räkning när 
Reservationsavtalets villkor är uppfyllda
med de markerade kompletteringar enligt bifogat 
Marköverlåtelseavtal.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

Inväntar villkoren i 
reservationsavtalen. Tillägg till 
avtalspaket tas i KS 2020-11-23. 1 
marköverlåtelseavtal genomfört 2021-04-22/KU

2020-01-21 PlanMU § 6
Planuppdrag för detaljplan för 
Lindholmens centrum Ks 2019.332

Upprätta en detaljplan för Lindholmens centrum. 
Planläggningen ska ske med ett utökat förfarande Planavdelningen Pågår

Planeringsfasen har inletts under våren 
2020 och just nu upphandlas 
nödvändiga utredningar som ska ligga 
till grund för planeringen. Christer Åberg 2021-05-04



2020-03-18 TeFaU § 13 Parkering Åby ängar 2020.088

 - Införa parkeringsregler om 3 tim mellan kl 7-19 på vardagar
mot parkeringsskiva
- införa parkeringsregler om 30 min utanför förskolan mellan 
kl 7-19 på vardagar mot
parkeringsskiva
- införa sex stycken parkeringsplatser avsedda för
rörelsehindrade i området
- införa parkeringsförbud i hela området på de icke anvisade 
parkeringsplatserna
- införa lastplats vid förskolan för varutransporter
- införa en vändplats med parkeringsförbud. 2021-06-30 Gatu- och parkavdelningen pågår

Arbetet pågår i takt med Åby Ängars 
utbyggnad, skyltning kommer upp 
under vår/sommar då gatorna blir klara Anna Schmitz 2021-05-03   Johan Carselind

2020-03-18 TeFaU § 17 Uppdrag att utreda markintrång 2020.105

Utreda möjligheterna till markintrång vid korsningen 
Åkersbergavägen och Gamla Norrtäljevägen fram till 
parkeringen vid Össeby-Garns kyrka. 2021-02-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Arbete påbörjat med att undersöka 
möjligheten till att förlänga projekterad 
GC-väg, Bilisten-Åkersbergavägen fram 
till Össeby-Garns kyrka. Parterna har 
träffats och kommunen inväntar förslag  
på ersättning  för markintrång av 
fastighetsägaren och kommunen 
lämnar förslag på summa för inlösen av 
markytan. Loredana Lundmark 2021-05-03  Johan Carselind

2020-04-29 KS TeFaU § 22 Parkering Smidesvägen KS 2020.088

1. Införa en tidsbegränsning på 3 tim 7-19 på Smidesvägen 
med uppvisande av p-skiva enligt figur 1 i tjänsteskrivelsen
2. Införa parkeringsplats för rörelsehindrade enligt figur 2 i 
tjänsteskrivelsen
3. Införa lastplats enligt figur 3 i tjänsteskrivelsen. 2020-11-30 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Alla platser klara men skyltning 
avvaktas på grund av att det är allmänt 
rörigt med alla byggnationer Anna Schmitz 2021-05-03  Johan Carselind

2020-05-19 PlanMU § 39
Planuppdrag detaljplan för 
Kullbacka KS 2020.139

1. Upprätta en detaljplan för Kullbacka, del av fastigheterna 
Kulla 1:1, 1:3, 1:4, 1:5,
1:12, 1:13 samt Sylta 1:1, 1:4, 1:5, 1:8 och 1:13. 2. möjliggöra för
cirka 100 bostäder. 3. utreda förutsättningarna för att uppföra 
i huvudsak småhus men att enstaka
flerbostadsvillor i låg skala kan tillåtas inom delar av 
detaljplanen för Kullbacka. 4. fortsätta sitt arbete med att 
förbättra Lindholmsvägen och
föra dialog med trafikverket. Planavdelningen Pågår

Planeringsfasen har inletts och 
nödvändiga utredningar ska 
upphandlas. Samråd planeras 2022. Tove Petersson 2021-05-04

2020-05-27 TeFaU § 33
Trafiksäkerhetsåtgärder 
Karlbergsvägen KS 2020.154

1. Anlägga två avsmalningar på Karlbergsvägen enligt skiss i 
tjänsteskrivelsen.                               2. Anlägga ett nytt 
övergångsställe på Lagmansvägen enligt skiss i 
tjänsteskrivelsen. 2021-06-30 Gatu- och parkavdelningen Klart Klart hösten 2020. Matilde Österholm 2021-05-03  Johan Carselind

2020-06-15 KS §111
Obligatorisk insamling av matavfall 
för fristående KS 2020.149

Kommunstyrelsen ger teknik- och fastighetsförvaltningen i 
uppdrag att påbörja planering och
införande av obligatorisk matavfallinsamling i enlighet med 
alternativ 1 i bifogad utredning.

2021-06-30 Gatu- och parkavdelningen Klart
Upphandling klar och entreprenör 
utsedd. Start under 2021 Beri Fajic 2021-05-03   Johan Carselind



2020-06-15 KS §114
Godkännande av avtalspaket, 
Kristineberg etapp 1 KS 2020.141

uppdrar åt Mark- och exploateringschef att underteckna
Reservationsavtalen för kommunens räkning. 
Kommunstyrelsen uppdrar åt Mark- och
exploateringschef att underteckna Marköverlåtelseavtalen för 
kommunens räkning när
respektive Reservationsavtals villkor är uppfyllda.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

Avtalen genomgågna och 
undertecknande pågår. Inväntar 
villkoren i reservationsavtalen innan 
marköverlåtelser tecknas 2021-04-22/KU

2020-09-02 TeFaU § 46
Uppdrag att ta fram nytt förslag till 
avfallsföreskrifter under år 2021 KS 2020.204

Uppdrag att arbeta fram förslag till nya avfallsföreskrifter 
under år 2021. 2021-06-30 Gatu- och parkavdelningen Klart

Ett förslag på nya avfallsföreskrifter har 
presenterats för TeFau samt skall upp i 
KF fär beslut. Beri Fajic 2021-05-03  Johan Carselind

2020-09-02 TeFaU § 49
Uppdrag gällande skyltning i 
närheten av Vallentunasjön KS 2020.235

Se över skyltningen i närheten av Vallentunasjön genomförs i 
samband med stora projetet "gångstråk runt Vallentunasjön" 2020-12-09 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Ett arbete med att se äver skyltninge 
och ev. komplettera skyltningen pågår i 
samma projekt son gångstråk 
vallentunasjön av Gatu-
parkavdelningen Matilde Österholm 2021-05-03   Johan Carselind

2020-09-22 PlanMu § 56

Genomförandeavtal mellan 
Vallentuna kommun och 
Vallentunavatten AB avseende 
utbyggnad av allmänna anläggningar 
för detaljplan OrmstaStensta (KS 
2020.227) Genomförandeavtal 
mellan Vallentuna kommun och 
Vallentunavatten AB avseende 
utbyggnad av allmänna anläggningar 
för detaljplan OrmstaStensta  KS 2020.227

Gatu- parkchefen ska underteckna genomförandeavtalet 
mellan kommunen och
Vallentunavatten AB för detaljplan Ormsta-Stensta 2021-01-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Gatu- parkchefen ska underteckna 
genomförandeavtalet mellan 
kommunen och vallentunavatten AB för 
detaljplan Ormsta-Stensta, påskrivet 
efter revidering av avtalet(MEX) och 
detaljplanen vunnit laga kraft . Maria Hansson 2021-05-03   Johan Carselind

2020-09-21 KS § 125 Rapport om Leader KS 2020.158
Fortsätta undersöka förutsättningarna och förbereda 
kommunen att delta i Leader

Avdelningen för 
översiktsplanering Pågår

Hanteras av 
samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kopplas ihop med framtagande av 
landsbygdsstrategi. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har 
tagit kontakt med samordnare för 
Leader inför kommande 
programperiod. Vallentuna har 
erbjudits en adjungerande plats i 
styrelsen, beslut om representant 
kommer fattas politiskt 2021. Mimmi Skarelius Lille 2021-05-04

2020-10-12 KF § 89

Hemställan om investeringsanslag 
för cirkulationsplats 
Lindholmsvägen -
Lingsbergsvägen KS 2020.034

Genomförande av en ny cirkulationsplats på Lindholmsvägen 
i korsningen med
Lingsbergsvägen. 2021-06-30 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Upphandlingen klar och entreprenör 
utsedd. Byggstart våren 2021 efter 
Roslagsbanans avstägning Matilde Österholm 2021-05-03   Johan Carselind

2020-10-19 KS § 188 Återrapport: ökat invånarinflytande KS 2020.025

säkerställa systematik/helhetssyn gällande invånardialog 
samt synliggöra denna
- inkludera digitala omröstningar som ett centralt verktyg i 
metodstöd för invånardialog och i
”dialogplaner”

Kommunikation- och 
marknadsavdelningen Pågår

Beaktas inför arbetet med 
genomförandeplaner kopplade till 
verksamhetsplan. Behöver inkluderas i 
kommunikation och översyn av 
webben. 2021-04-22//Emelie Hallin



2020-10-19 KS § 187
Kartläggning av insatser psykisk 
hälsa bland barn och unga KS 2019.339

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i 
uppdrag att arbeta vidare med åtgärder för att förbättra den 
psykiska hälsan för barn och unga i samverkan med berörda 
förvaltningar, utifrån benchmarking-rapporten och 
kartläggningen som
- att SAGA (eller motsvarande) ska införas som plattform på 
kommunens hemsida
- ett varaktigt program omfattande föräldrastöd och sociala 
medier baserat på best practice ska
tas fram
- behovet av handlingsplan gällande suicidprevention 
inkluderas i arbetet med framtagande av
Tryggare Vallentunas handlingsplan 2021-2022
- rekommenderar att Barn- och ungdomsnämnden 
säkerställer att YAM införs på samtliga
skolor med en årskurs 4 och uppåt senast höstterminen 2021.
- rekommenderar att socialnämnden överväger att införa 
aktuell rutin för samordning mellan
Barn och unga och Socialpsykiatri” samt införa/uppdatera 
”aktuell rutin för samordning
mellan LSS (barn och vuxen) och Socialpsykiatri”. KLK-staben Pågår

Verktställigheten pågående, samordnas 
med berörda förvaltningar. SAGA klar, 
marknadsföring ska ske. Föräldrastöd 
och suicidplan pågående. Barn - och 
ungdomsförvaltningen utreder 
införande av YAM. Samtliga punkter 
inkluderat i Tryggare Vallentunas 
handlingsplan. Therese Eriksson 2021-04-22//Emelie Hallin

2020-10-19 KS § 176 Avtal förskola för Ormsta-Stensta KS 2019.335

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Mark- och 
exploateringschef att underteckna avtalet för kommunens 
räkning.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Maria Hansson 2021-04-22

2020-10-19 KS § 175

Genomförande av detaljplan Ormsta-
Stensta, exploateringsavtal och
fastighetsregleringar KS 2020.220

Uppdra åt Mark- och exploateringschef att underteckna 
avtalen för kommunens räkning.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Klart Avtalen är undertecknade Maria Hansson 2021-04-22

2020-10-12 KF § 90

Hemställan om investeringsanslag 
för gång- och cykelväg Kragstalund 
utmed Roslagsbanan KS 2020.125

Genomförande av en gång- och cykelväg längs Roslagsbanan i 
Kragstalund. 2021-12-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Förberedelser för GC 
Skoga/Bällstaberg längs Roslagsbanan 
pågår, genomförs sommar/höst 2021 Matilde Österholm 2021-05-03  Johan Carselind

2020-11-11 TeFau § 73 Köp av fastighet Libby 1:8 KS 2020.294

ta in värdering och inleda diskussion
med fastighetsägare om att komma överens om pris inför att 
kunna förvärva fastigheten Libby
1:8. Beslut för förvärv tas av Tefau efter att prisuppgift 
lämnats. 2020-12-09 Projekt och fastighetsutveckling Pågår

Värdering är utförd, kompletterande 
uppgifter har efterfrågats från ägaren. 
Därefter sker avstämning med 
Socialförvaltningen och ärende skrivs 
till TeFaU Talat Gundogan 2021-05-03

2020-11-09 KF § 113

Hemställan om investeringsanslag 
Lindholmsvägen för del som ägs av 
Vallentuna kommun KS 2020.145

Genomföra en breddning av del av Lindholmsvägen, del som 
Vallentuna Kommun äger, samt förbättrade 
korsningspunkter. 2022-11-15 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Arbetet med projektering och 
upphandling pågår, breddning 
beräknas påbörjas under våren 2022. Ewa Boo 2021-05-03 Johan Carselind

2020-11-09 KF § 119
Kommunövergripande gemensamma 
riktlinjer för föreningsbidrag KS 2020.240

Arbeta in riktlinjer för föreningsstöd i enlighet med 
Gemensamma riktlinjer för bidrag till föreningar inom 
Vallentuna kommun. KLK-staben Pågår Pågående. Cecilia Lindelöf 2021-04-22//Emelie Hallin

2020-11-23 KS § 216
Tillägg till avtalspaket för 
Gärdesvägen KS 2019.280

uppdra åt Mark- och exploateringschef att underteckna ovan 
avtal för Kommunens räkning,
och

Mark- och 
exploateringsavdelningen klart Tillägget undertecknat 2021-04-22/KU

2020-11-23 KS § 217
Godkännande av avtalspaket, 
Kristineberg etapp 1 KS 2020.303

uppdrar åt Mark- och exploateringschef att underteckna 
Reservationsavtalen för kommunens räkning. 
Kommunstyrelsen uppdrar åt Mark- och exploateringschef att 
underteckna Marköverlåtelseavtalen för kommunens räkning 
när
respektive Reservationsavtals villkor

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

Reservationsavtalen tecknade avvaktar 
villkoren i reservationsavtalen innan 
marköverlåtelser tecknas 2021-04-22/KU

2020-11-23 KS § 218
Borgensöverlåtelse, tilläggsavtal Åby 
ängar, MEX 2019-000405 KS 2019.287

uppdrar åt Mark- och Exploateringschef att underteckna en 
Borgensöverlåtelse i linje med
bilaga för kommunens räkning

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår 2021-04-22



2020-11-23 KS § 220

Uppdrag att utreda samlokalisering 
av centrala förvaltningskontor och
Vallentuna gymnasium KS 2016.373

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att 
utreda möjligheten att samlokalisera
kommunens centrala förvaltningskontor med Vallentuna 
gymnasium i gymnasiets fastighet.
Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen under 
våren 2021. Kommundirektör Pågår

Utredningen pågår och bygger vidare 
på den kommunhusutredning som 
påbörjades 2016 men är nu inriktad på 
den nya specifika samlokaliseringen i 
Gymnasiebyggnaden. Förankring av 
utredningens förutsättning, upplägg 
och olika delar har gjorts i 
Ledningsgruppen. Samtliga delar i 
utredningen där medarbetare och 
chefer involveras för olika aspekter och 
fokusområden har genomförts under 
vintern och våren samt den del av 
arbetet som krävt externt konsultstöd 
för att erhålla en professionell och 
kvalitatativ bedömning av teknisk 
byggnation, lokalutformning, 
ekonomisk kalkyl samt arkitektoniska 
förslag. Utredningen är nu under 
slutarbete, en rapportering har skett i 
KSAU (informationspunkt) 29 april. Ett 
beslutsärende med utredningen som 
underlag planeras till 
Kommunstyreslemötet 14 juni 2021. Magnus Sjögren 2021-05-03

2020-12-09 TeFaU § 84 Gamla vattentornet i Karlberg KS 2020.385

TeFaU uppdrar åt teknik- och fastighetsförvaltningen att 
redovisa hur de har jobbat med frågan i Karlberg till nästa 
sammanträde (2021-01-20) 2020-01-20 Förvaltaravdelningen Pågår

Utredning pågår, delredovisning tefau 
2021-01-20, klart. Väntar in politiskt 
beslut om vilken inriktning som det ska 
arbetas vidare med. Åsa Allestam 2021-04-16

2020-12-09 TeFaU § 88
Ordförandeförslag: Parkering på 
kommunens gator KS 2020.369

1. Utreda datumzoner gällande parkering på gatorna i 
Vallentuna tätort – samma typ av system som Täby kommun 
har. 2. Informera om parkeringsregler på kommunens 
hemsida med hänvisning dit invånare kan vända sig då bilar 
står felparkerade. 2021-12-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Uppdraget har påbörjats och kommer 
redovisas för TeFaU under hösten. Anna Schmitz 2021-05-03 Johan carselind

2020-12-09 TeFaU § 89
Ordförandeförslag: Renovering av 
Mejeriet KS 2020.368

Uppdrag att utreda möjligheterna att renovera byggnaden 
”Mejeriet” i Brottby i form av ett projekt med sponsring och 
ideelt arbete på liknande sätt som ”kvarnen” i Vallentuna. 
Renoveringen ska primärt bara omfatta ytterväggar och tak 
som räddar byggnaden för framtiden. Förvaltaravdelningen Pågår

Uppdraget är mottaget. 
Sponsringsuppdrag genomförs 
tillsammans med KLK. Dialog förs med 
byggprogrammet på gymnasiet om vad 
de kan utföra. Åsa Allestam 2021-04-16

2020-12-09 TeFaU § 90
Ordförandeförslag, Promenadstig 
längs Brottbyån KS 2020.370

 1. Utreda möjligheterna att anlägga en promenadstig längs 
brottbyån till Kvarnstugan, med start vid den historiska 
platsen Garns-bro. 2. Göra en kostnadsuträkning för arbetet. Gatu- och parkavdelningen Pågår

Utredning är uppstartad och ett 
prisalternativ skall presenteras fär 
TeFaU före sommaren. Anders Dagsberg 2021-05-03 Johan Carselind

2020-12-14 KS § 243
Redovisning förstudie 
Ormstaskolans tomt KS 2019.316

uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningen att planera in det 
som ett kommande projekt.

Mark- och 
exploateringsavdelningen klart

Projektet finns nu med i 
bostadsbyggnadsprognosen 2021-04-22/KU

2020-12-14 KS § 246 Återrapport: nuläge arbetsmarknad KS 2020.203
1. uppdra till kommundirektören att arbeta vidare med de 
utvecklingsområden som identifierats. KLK-staben Pågår

Utkast till förändring av reglementen 
framtaget. Remissförfarande till 
socialnämnden. Arbetet med 
framtagande av modell för "öppet hus" 
pågående. Cecilia Lindelöf 2021-04-22//Emelie Hallin

2020-12-07 KF § 148
Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel i Vallentuna kommun KS 2020.310

Uppdrar åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram 
rutiner för bokning av dessa

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

Håller på att ta fram digitalt 
bokningssystem Gunborg Hedman 2021-05-04

2020-12-07 KF § 155
Svar på motion (S) om hund i 
Vallentuna kommuns tjänst KS 2019.013

Utreda möjligheten att öppna upp för verksamhet med 
vårdhund inom kommunens verksamhet. Socialförvaltningen Klart

Socialnämnden beslutade 2021-03-30 
att införa ett pilotprojekt gällande 
vårdhundar i verksamheten 2021-04-12



2021-01-20 TeFaU § 5
Ordförandeförslag, Planering 
blomurnor KS 2021.011

uppdrag att ta fram en
planering för blomurnor och dekorationer (julgran, påskpynt 
och dyligt). 2021-03-31 Gatu- och parkavdelningen Klart

Ett förslag på planerade placerinar är 
presenterat för TeFau 2021-03-24 Nicole Sundin 2021-05-03 Johan Carselind

2021-02-09 PlanMU § 8 Landsbygdsstrategi KS 2020.384

Plan- och miljöutskottet uppdrar åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett förslag på
en landsbygdsstrategi.

Avdelningen för 
översiktsplanering Pågår

Landsbygdsstrategi uppstartad. 
Kommunen för dialog om framför allt 
förutsättningar med olika målgrupper 
via enkäter och digitala möten samt via 
de kommunala råden. Möte med 
kommunledning 5 maj 2021 om mål, 
inriktningar och vilja. Under hösten 
2021 kommer kommunen föra dialog 
om de olika inriktningarna. Mimmi Skarelius Lille 2021-04-13

2021-02-08 KS § 15
Arrendeavtal för Drivingrange och 
Padel samt Golfbana KS 2020.383

uppdrar åt Mark- och Exploateringschef att underteckna 
avtalet för kommunens räkning.

Mark- och 
exploateringsavdelningen klart Avtalet undertecknat 2021-04-23/KU

2021-02-08 KS § 16 
Koncept för samverkan om 
hållbarhet  KS 2020.355

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att 
utforma förslag till koncept för
hållbarhetslöften som en grund för samverkan mellan lokala 
företag och med kommunen. KLK-staben Pågår

Arbetet med framtagande pågående. 
Idén om hållbarhetslöften 
presenterades för Näringslivsrådet vid 
dess första möte 14 april. 
Näringslivsrådet tillstyrkte att 
kommunen arbetar vidare med frågan 
och presenterar förslag till koncept vid 
rådsmöte i höst. Ann Wahlström/Magnus Isber2021-04-22//Emelie Hallin

2021-02-08 KS § 18 
Energi- och klimatrådgivning från 
2021 KS 2020.217

uppdrar åt kommundirektören att ingå
samarbetsavtal samt söka medlemskap i Stockholmsregionens 
EKR-samverkan. KLK-staben Pågår

Samarbetsavtalet med Täby m.fl. 
kommuner är signerat av 
kommundirektör och ansökan om 
statsbidrag behandlas för närvarande 
av Energimyndigheten. Formellt 
medlemskap i Storsthlms EKR-
samverkan blir inför nästa avtalsperiod 
2022-202X men Vallentuna har redan 
nu i praktiken inträtt i samverkan med 
bland annat möjlighet att nyttja 
regionala rådgivningen. Ann Wahlström 2021-04-26//Emelie Hallin

2021-02-08 KS § 19 Tryggare Vallentuna 2021-2022 KS 2020.365

Uppdrar kommundirektören att i nästa uppdatering av 
Handlingsplan för Tryggare Vallentuna inkludera skolans 
förebyggande och trygghetsfrämjande arbete som
bl.a. inkluderar samverkan mellan socialtjänst och skola och 
den framtida strategin för det våldsförebyggande arbetet, 
samt i högre grad involvera invånare och civilsamhället i det 
förebyggande och trygghetsfrämjande arbetet, inklusive 
religiösa samfund och föreningslivet. KLK-staben Pågår

Dialog pågående inom Tryggare 
Vallentunas strateggrupp. Therese Eriksson 2021-04-22//Emelie Hallin

2021-02-22 KF § 32
Hemställan om investeringsmedel 
för ny lekplats i Kårsta KS 2020.318 2022-08-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Planering för lekplatsen pågår. En 
geoteknisk undersökning är beställd, 
nästa steg är en medborgardialog om 
utformning och utrustning. Nicole Sundin Johan Carselind 2021-05-03

2021-03-15 KS § 33
Information om naturcentrum 
Angarnssjöängen och naturum KS 2020.359

Kommunstyrelsen uppdrar åt teknik- och 
fastighetsförvaltningen att driva frågan om naturum. 2021-11-15 Gatu- och parkavdelningen pågår

En planering för ett naturrum vid 
Angarnsjöängen pågår och statligt 
bidrag har beviljats. Anders Dagsberg Johan Carselind 2021-05-03



2021-03-15 KS § 45 Utredning av kamerabevakning KS 2018.299

Kommunstyrelsen  uppdrar åt teknik- och 
fastighetsförvaltningen att beakta förslagen till 
trygghetsskapande åtgärder. Gatu- och parkavdelningen klart

Teknik- och fastighetsförvaltningen har 
beaktat förslagen om 
kameraövervakning men att det i 
dagsläget inte är aktuellt. Både med 
hänseende till undersökningar som 
finns att kameraövervakning ej minskat 
bilinbrott och skadegörelse på 
infartsparkeringar samt att kostnaden 
är hög. Johan Carselind Johan Carselind 2021-05-03

2021-03-18 NAmU § 17 Revidering av Näringslivspolicyn KS 2021.089

Kommunstyrelsens Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott 
ger näringslivsstrategen i uppdrag att ta fram ett underlag till 
kommunstyrelsens kommunplaneberedningen i syfte att 
säkra
finansiering i arbetet med uppdatering av 
näringslivslivspolicyn

Kommunikation- och 
marknadsavdelningen Pågår

Tittar på att säkra finansiering för 
uppdateringen av näringslivspolicyn. 
Arbetet fortskrider med att hitta en 
extern konsult i syfte att vara en typ av 
samtalsledare och bollplank i 
processen. 2021-04-13

2021-03-24 TeFaU § 31

Svar från Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen kring 
Lindholmens
återvinningsstation KS 2020.064

Uppdrar åt teknik- och fastighetsförvaltningen att på nästa 
teknik- och fastighetsutskott
redovisa kostnaden för iordningsställande av uppställningsyta 
för återvinningsstationen
inklusive beläggningsarbete för vändplanen/vägen som krävs 
för att återvinningsstationen ska
kunna fungera i framtiden 2021-04-28 Gatu- och parkavdelningen klart

Uppdraget har redovisats för Teknik- 
och fastighetsutskottet 2021-04-28 Beri Fajic Johan Carselind 2021-05-03

2021-03-29 KF § 57

Uppdrag till styrelsen att meddela 
föreskrifter om förbud i samband 
med smittspridning KS 2021.091

Att vid behov utfärda föreskrifter om förbud utifrån 
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Förbuden får högst sträcka sig en månad i taget på områden 
så som parkytor, badplatser, lekplatser eller annan liknande 
särskild plats. KLK-staben Pågår

Planering inför sommaren sker lokalt 
såväl som regionalt. Kommunen deltar 
aktivt inom samverkan 
stockholmsregionen. Jessica Nyström 2021-04-22//Emelie Hallin

2021-03-29 KF § 61
Svar på motion (S) om förbättrat 
beslutsunderlag KS 2021.029

Fullmäktige har beslutat 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. Kansliet Klart

En rutin är framtagen för denna 
hantering 2021-04-21/Mikael Carlgren

2021-04-12 KS § 76

Godkännande av 
Markanvisningsavtal med 
bestämmelser om
markförsäljning med Kolfast Mark 2 
AB avseende del av fastigheterna
Vallentuna-Mörby 1:94 och 1:305 KS 2021.080

Kommunstyrelsen uppdrar åt Mark- och exploateringschef att 
underteckna Markanvisningsavtal för kommunens räkning.

Mark- och 
exploateringsavdelningen klart Avtal undertecknat 2021-04-22/KU

2021-04-29 PlanMU § 45 Markförsäljning, del av Karby 3:92 KS 2021.108

Kommunstyrelsens Plan- och Miljöutskott  uppdrar åt Mark- 
och Exploateringschef att underteckna avtalet för kommunens 
räkning

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Avvaktar att beslut ska vinna laga kraft 2021-05-04
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