
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2021-09-21

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid

Beslutande 
närvarande

Övriga närvarande

Påtåkervägen,  kl. 09:00-10:10

Parisa Liljestrand (M) (ordförande), Ylva Mozis (L) (vice ordförande), 
Lars Carlsson (C), Per Forssberg (KD), Jerri Bergström (S)  ersätter 
Gustav Elfström (S) (2:e vice ordförande)

Elwe Nilsson (M) (Adjungerad från bygg- och miljötillsynsnämnden), 
Sven-Olof Ekström (S) (Adjungerad från bygg- och 
miljötillsynsnämnden), Björn Furugren Beselin (C) (Adjungerad från 
kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott) §§82-89, Annika 
Hellberg (Kommundirektör), Poa Hellqvist (Chef teknik- och 
fastighetsförvaltningen) §§82-89, Kristoffer Uddén (Exploateringschef), 
Björn Stafbom (Samhällsbyggnadschef), Daniel Jarl (Chef avdelningen 
för översiktsplanering), Annina Stadius (Planchef), Johanna Attlerud 
(Stabschef samhällsbyggnadsförvaltningen), Mimmi Skarelius Lille 
(Trafikplanerare), Ann Wahlström (Miljöstrateg), Jesper Kramers 
(Planarkitekt), Frida Hellblom (Vattensamordnare) §§82-89, Carl 
Henricsson (Miljöplanerare), Alexandra Rydin (Exploateringsingenjör), 
Alexandros Stogiannis (Planarkitekt), Gustav Hodges-Dexner 
(Exploateringsingenjör)

Paragrafer §§79-89

Justerande Jerri Bergström

Plats och tid för 
justering

Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i 
protokollet.

Sekreterare Fanny Lundqvist

Ordförande Parisa Liljestrand

Justerande Jerri Bergström
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ÄRENDELISTA
§79 Val av justerare
§80 Fastställande av dagordning
§81 Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar

§82 Ansökan om byte av postort för postnummer 186 60 och 186 96 från Vallentuna till 
Kårsta

§83 Detaljplan för Ställverket - Samråd
§84 Remissyttrande Kollektivtrafikplan 2050
§85 Klimatanpassningsplan
§86 Riktlinjer hållbar samhällsplanering och byggande
§87 Restaurering av Helgösjön
§88 Sammanträdesplan plan- och miljöutskottet 2022
§89 Anmälningar av kungörelse fram till 2021-09-09
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§ 79
Val av justerare
Beslut
Plan- och miljöutskottet utser Jerri Bergström (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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§ 80
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs enligt utskick.
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§ 81
Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar
Ärendebeskrivning
 

 Mimmi Skarelius Lille - strategisk trafikplanering
 Presentation av nyanställda på samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 82
Ansökan om byte av postort för postnummer 186 60 och 186 96 från 
Vallentuna till Kårsta (KS 2018.395)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Den 26 november 2018 inkom en förfrågan om ändrad postadress i Kårsta från Össeby 
hembygdsförening. Ändringen avser postnummer 186 60 samt 186 96 där postorten önskas 
ändras från Vallentuna till Kårsta. Eftersom ansökan om större postnummerändringar bara 
kan göras av kommuner och postoperatörer om särskilda skäl föreligger behöver kommunen 
innan eventuell ansökan styrka att ändringen är väl förankrad och har acceptans hos berörda 
företag och privatpersoner.

En enkät distribuerades därför till folkbokförda privatpersoner och företag inom de aktuella 
postnummerområdena. Enkäten gick att besvara under perioden 2021-06-30 till 2021-07-15. 
Resultatet från enkäterna visar att det för både företag och privatpersoner finns en majoritet 
som är för att behålla Vallentuna som postort.

För privatpersoner är andelen som vill behålla Vallentuna som postort 61 % och för företag 67 
%. Svarsfrekvensen för enkäterna bedöms som låga, 39 % för företag och 34 % för 
privatpersoner. Trots låg svarsfrekvens visar enkäten att det finns ett stort antal privatpersoner 
(224 stycken) och företag (45 stycken) som är emot att byta postort vilket talar emot en 
ansökan om ändring. I postnummerrådets handledning för postortsändringar anges att det är 
väldigt viktigt att boende och företag som blir berörda står bakom en sådan ansökan vilket 
inte resultatet styrker.

Samhällsförvaltningen bedömer utifrån enkätundersökningens resultat att det saknas 
tillräckligt stöd för att gå vidare med en ansökan och avser därmed avskriva ärendet från 
vidare handläggning.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-08-16, ansökan om ändring av postort från Vallentuna till 

Kårsta
 Resultat, enkät byte av postort (privatpersoner)
 Resultat, enkät byte av postort (företag)
 Begäran om ändrad postadress till Kårsta för del av Vallentuna kommun, 

postnummerområdena 186 60 och 186 96
 Förnyad framställning om Kårsta som postort
 Bilaga 4 - Postortändringar Postnummerrådet 171213
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§ 83
Detaljplan för Ställverket - Samråd (KS 2019.390)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar att sända ut detaljplan för Ställverket 
omfattande del av fastigheten Vallentuna-Mörby 1:297 på samråd enligt 5 kap 6 § plan- och 
bygglagen 2010:900, PBL.

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller beslut om samråd för detaljplanen Ställverket längs Teknikvägen i norra 
Vallentuna tätort. Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett ställverk.

För att trygga en framtida elförsörjning i Vallentuna tätort behöver ett ställverk anläggas på 
del av fastigheten Vallentuna-Mörby 1:297. Ett ställverk är en anläggning som fungerar som 
en nod i elnätet som fördelar ut ström till användarna på ett säkert sätt och skyddar dem om 
ett fel uppstår.

Planförslaget bedöms förenligt med kommunens översiktsplan. Ett genomförande av 
detaljplanen bedöms inte medföra en betydande miljöpåverkan.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-07, Samråd detaljplan för Ställverket
 Plankarta_Ställverket_Samrådshandling210907
 Planbeskrivning_ställverket_Samrådshandling210907
 Undersökning om betydande miljöpåverkan_Ställverket_Samråd210907
 Undersökning om betydande 

miljöpåverkan_LST_yttrande_Ställverket_Samråd210907
 Riskutredning Ställverk Vallentuna_Samrådshandling210907
 PM - Magnetfältsnivåer från nytt Ställverk_Samrådshandling210907
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§ 84
Remissyttrande Kollektivtrafikplan 2050 (KS 2021.186)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutar att
-          lämna remissyttrande för Vallentuna kommuns daterat den 2 september
-          godkänna remissyttrande för Stockholm Nordost daterat den 17 september.

Ärendebeskrivning
Region Stockholm har remitterat kollektivtrafikplan 2050. Kollektivtrafikplan 2050 är Region 
Stockholms långsiktiga plan för kollektivtrafikens utveckling till år 2050. Den redovisar hur 
kollektivtrafiksystemet behöver utvecklas för att nå målen i den regionala utvecklingsplanen 
för Stockholms län (RUFS 2050) samt det regionala trafikförsörjningsprogrammet för 
Stockholms län.

Till 2030 pekar Kollektivtrafikplan 2050 ut tvärgående expressbuss Arninge- Vallentuna- 
Upplands Väsby, Arninge Resecentrum, Nya vagnar (X15p) och nytt trafikupplägg, 
Kårstagrenen ska trafikeras av 4 stopptåg och 4 snabbtåg som med stor sannolikhet kommer 
att vända i Ormsta.

Till 2050 pekas behovet av Roslagsbanan till City, Roslagsbanan till Arlanda, Roslagsbanan 
till Rimbo, en ny station i Såsta/Karby, längre tåg för ökad kapacitet samt att tvärbanans 
Kistagren förlängs från Helenelund till Täby C. Det är enbart Rosalagsbanan till City som är 
en beslutad investering.

De beslutade åtgärderna i kollektivtrafikplanen räcker således inte till för att nå 
måluppfyllelsen i RUFS. Vallentuna kommun lämnar ett remissyttrande enskilt och 
tillsammans med Stockholm Nordost och Arlandaregionen. Arlandaregionens yttrande 
kommer att behandlas separat.

Genomgående för båda yttranden är Roslagsbanan till Arlanda ska utredas vidare och att 
utbyggnad ska ske med god marginal till 2050. I Stockholm Nordost yttrande föreslås att 
Regionen tillsammans med kommunerna går vidare med en delregional kollektivtrafikplan. 
Kommunens eget yttrande tas exempelvis behovet av att det lokala kollektivtrafiknätet ska 
utvecklas istället för avvecklas.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse remissyttrande kollektivtrafikplan 2050
 Vallentuna kommun remissvar på kollektivtrafikplan 2050
 Remiss Kollektivtrafikplan 2050
 Remissvar kollektivtrafiplan 2050 Stockholm nordost 2021-09-20
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§ 85
Klimatanpassningsplan (KS 2021.251)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram en klimatanpassningsplan.

Ärendebeskrivning
I och med den globala uppvärmningen förväntas framtidens klimat förändras med bland annat 
ökad nederbörd, torka, skogsbränder och värmeböljor. Konsekvenser av klimatförändringarna 
riskerar att bli mycket omfattande om samhället inte är anpassat och rustat för dessa 
förändringar, med stora samhällskostnader och risk för människoliv som följd. En 
klimatanpassning av kommunen är en nödvändighet för att säkerställa en trygg och god 
livsmiljö i kommunen på lång sikt. Samhällsbyggnadsförvaltningen vill på grund av 
ovanstående ta fram en klimatanpassningsplan som ger kommunen verktyg och stöd i 
klimatanpassningsarbetet med fokus på den fysiska miljön: befintlig samt planerad 
bebyggelse och infrastruktur.

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

Beslutsunderlag
 Klimatanpassningsplan
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§ 86
Riktlinjer hållbar samhällsplanering och byggande (KS 2021.252)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram riktlinjer för hållbar samhällsplanering och byggande.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser ett behov av riktlinjer för hållbar samhällsplanering och 
byggande för att på ett mer strukturerat och konsekvent sätt säkerställa den gröna tråden i 
förvaltningens verksamhet. Riktlinjerna föreslås vara utformade som ett komplement till 
kommunens miljö- och klimatstrategi och fungera som ett stöd för vid fysisk planering, 
markanvisningar, dialog med byggentreprenörer m.m.

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

Beslutsunderlag
 Riktlinjer hållbar samhällsplanering och byggande
 Bilaga 1_Riktlinjer hållbar samhällsplanering och byggande
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§ 87
Restaurering av Helgösjön (KS 2021.227)
Beslut
Kommunstyrelsens plan och miljöutskott beslutar att
- anta föreslaget yttrande och överlämnar det till ansvarig konsult och åtgärdsansvariga
markägare runt Helgösjön.
- att paragrafen direktjusteras, för att svar ska hinna ges inom angiven tidsfrist.

Ärendebeskrivning
Markägarna runt Helgösjön har låtit ta fram ett förslag för att restaurera Helgösjön genom 
muddring och viss dämning för att på så vis och förhindra att sjön växer igen. Utredningen har 
finansierats av Åkerströmmens vattenvårdssamverkan. Förslaget inkom till kommunen 18 
augusti 2021 och svar ska ges senast 22 september. Åtgärdsförslaget inkluderar schaktning 
samt en mindre dämning av sjön till en nivå strax under dagens medelvattenstånd under 
längre perioder av året och följer medelvattennivån i domen för Garnsvikens m.fl. sjöars 
torrläggningsföretag.

Vallentuna kommun ser positivt på föreslagna åtgärder och att en del av den historiska sjöytan 
kan återskapas. Utredningen presenterar tillförlitliga modelleringar och konsekvensanalyser. 
Åtgärderna bidrar till en större variation i landskapet runt Helgösjön, en högre biologisk 
mångfald, ett renare vatten samt att mer vatten kan hållas kvar i landskapet. Åtgärderna 
bedöms dessutom vara ett bra sätt att minska det hydrauliska motstånd som igenväxningen av 
en sjö ger. Utan åtgärder mot igenväxning bedöms sjön utgöra en allt större riskfaktor för 
försämrad dränering av produktionsmarken norr om sjön.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - Restaurering av Helgösjön
 WRS-rapport-restaurering-Helgosjon_210528
 Remiss - Restaurering av Helgösjön
 Yttrande över Åtgärdsförslag för restaurering av Helgösjön(259629) (0)_TMP
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§ 88
Sammanträdesplan plan- och miljöutskottet 2022 (KS 2021.219)
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott fastställer sammanträdesplanen för år 2022.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott ska fastställa sin sammanträdesplan
för år 2022.

I föreslagen sammanträdesplan har sammanträdesdagar under skolloven undvikits
för att underlätta för förtroendevalda och tjänstemän att kunna närvara.

Plan- och miljöutskottet föreslås sammanträda på följande tisdagar kl 09:00:

25 januari
22 februari
22 mars
3 maj
7 juni
30 augusti
27 september
25 oktober
22 november

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-08-12, Sammanträdesplan PlanMU 2022
 Sammanträdesplan PlanMu KS-KF 2022
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§ 89
Anmälningar av kungörelse fram till 2021-09-09
Beslut
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott tar del av kungörelser fram tills 2021-09-09 och 
lägger dem till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Varje sammanträde tar kommunstyrelsens plan- och miljöutskott del av en lista med 
anmälningar av kungörelser.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar att plan- och miljöutskottet tar del av kungörelserna och lägger 
dem till handlingarna. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
  Beslut från Kammarrätten, fråga om prövningstillstånd, Stöd och service till vissa 

funktionshindrade, Mål nr 5106-21
  Dom från förvaltningsrätten, Bistånd enligt socialtjänstlagen, 23054-21
 KS 2021.090-26  Dom, överklagande gällande tomhyra: Förvaltningsrätten upphäver 

avvisningsbeslut och återförvisar målet till Migrationsverket för handläggning
  Överklagande gällande faktureringsavgift (BMTN-2020-364)
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikhus 

BYA/BTA 30 kvm, Mälsta 1:8 (SHBG 2021-000663)
  Underrättelse om beslut, beviljat rivningslov Vallentuna Prästgård 1:49
  Underrättelse om beslut, beviljat bygglov Ormsta 1:108
  Dom från förvaltningsrätten, Bistånd enligt socialtjänstlagen,19334-21
 FN 2021.010-12  Dom gällande laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål nr 13926-

21
  Månadsrapport från Patientnämnden avseende kommunal vård 2021-07-01 - 2021-07-

31
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av två parhus 

(6A-6B) BYA/BTA per byggnad 121m2/319m2, Slumsta 1:31 (SHBG 2021-000052)
 KS 2021.044-4  Minnesanteckningar till MBL-information enligt 19§, 

Samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av två 

tvåbostadshus (3A och 3B) BYA/BTA 121/319 per byggnad, Slumsta 1:109 (SHBG 2021-
000074)

  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för anordning av skylt, 
Vargmötet 2:4 (Lindövägen 14) (SHBG 2021-000753)

  Underrättelse, beslut om bygglov för fasadändring KÅRSTA-RICKEBY 1:19
  Underrättelse, beslut om bygglov för nybyggnad SLUMSTA 1:109
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 BMN 2021.032-4  Beslut, överklagande av bygglov för skola, Bällsta 2:1087
 BMN 2019.052-18  Slutligt beslut gällande fråga om förhandsbesked på fastigheten Stora 

Mällösa 1:12 i Vallentuna kommun; nu fråga om prövningstillstånd, mål nr. P 1323-21
  Beslut i överklagande av föreläggande om ansvar för förorenat område på fastigheterna 

Karby 4:1 och 4:8, Vallentuna kommun, samt debitering av tillsynsavgift enligt miljöbalken
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av garage 

BYA/BTA 54 kvm, Ormsta 1:1018 (Blendavägen 15) (SHBG 2021-000713)
  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan om bygglov för nybyggnad av ett 

teknikhus med BTA/BYA 51,8 m2, Backa 15:3, (SHBG 2021-000706)
  Underrättelse - ett beslut har fattats, bygglov för etablering av byggbodar, BYA/BTA 

230/383 m2 och uppförande av två flaggstänger "HAWILA", tidsbegränsad åtgärd t.o.m 2023-
06-30, Slumsta 1:31

  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan bygglov nybyggnad av två parhus (2A och 
2B), BYA/BTA 140/344 m2 per byggnad, installation eldstäder och uppförande av plank och 
murar, Slumsta 1:109

  Underrättelse - ett beslut har fattats, ansökan bygglov för nybyggnad av två parhus (1A 
och 1B), BYA/BTA 136/340m2 per byggnad, installation eldstäder och uppförande av plank 
och murar, Slumsta 1:108

 SN 2021.011-10  Protokoll SNAU 2021-08-31 signed
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