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Holm (Samhällsbyggnadschef) §§8-34, Emelie Hallin (Stabschef), Jesper
Westberg (Kommunsekreterare), Annika Holst (Nyföretagarcentrum) §§68, Jörgen Ström (Nyföretagarcentrum) §§6-8, Magnus Sjögren
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Justerandes sign

Val av justerare
Fastställande av dagordning
Nyföretagarcentrum Vallentuna-Täby-Danderyd. Information om verksamheten
Beslut att stärka kommunstyrelsens roll
Kommundirektören informerar
Information om miljöcertifiering
Riktlinjer för avtackning m.m.
Tillämpningsanvisningar OPF-KL för förtroendevalda
Lönekartläggning 2017
Svar till kommunala pensionärsrådet om digitala tjänster
Svar till kommunala pensionärsrådet om äldredag 2018
Bidrag till Vallentuna Civilförsvarsförening för FRG verksamhetsåret 2018
Beslut om kommunal plan för åtgärder inför och vid kris, höjd beredskap och krig
Överenskommelse gällande samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
Uppföljning av handlingsprogram integration 2017-2018
Taxor och avgifter för Kvarnbadet 2018
Internkontroll, helårsuppföljning 2017 - kommunstyrelsen
Internkontrollplan 2018, kommunstyrelsen
Översyn av avtal
Revidering av finanspolicy
Revidering av bolagsordning Vallentuna Förvaltnings AB revidering
Ingen utdelning från stiftelsen K.G. Zetterlunds stipendiefond
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 2018
Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2017
Ny vision för Vallentuna kommun
Byte av videoplattform för webbsändning av fullmäktiges sammanträden
SCBs Medborgarenkät
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS 2017, kvartal 3
Risk- och konsekvensanalys inför valet 2018
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§6
Val av justerare
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen väljer Nicklas Steorn (MP) att justera protokollet jämte ordförande.
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§7
Fastställande av dagordning
Ärendebeskrivning
Dagordningen fastställs enligt följande:
•
•
•

Val av justerare
Fastställande av dagordning
Nyföretagarcentrum Vallentuna-Täby-Danderyd. Information om verksamheten
2017 med utblick framåt

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beslut att stärka kommunstyrelsens roll (KS 2017.457)
Kommundirektören informerar
Information om miljöcertifiering (KS 2015.127)
Riktlinjer för avtackning m.m. (KS 2017.205)
Tillämpningsanvisningar OPF-KL för förtroendevalda (KS 2017.415)
Lönekartläggning 2017 (KS 2018.014)
Svar till kommunala pensionärsrådet om digitala tjänster (KS 2017.524)
Svar till kommunala pensionärsrådet om äldredag 2018 (KS 2017.523)
Bidrag till Vallentuna Civilförsvarsförening för FRG
verksamhetsåret 2018 (KS 2018.015)

•

Beslut om kommunal plan för åtgärder inför och vid kris,
höjd beredskap och krig (KS 2018.017)

•

Överenskommelse gällande samverkan vid utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård (KS 2018.018)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Uppföljning av handlingsprogram integration 2017-2018 (KS 2018.031)
Taxor och avgifter för Kvarnbadet 2018 (KS 2017.535)
Internkontroll, helårsuppföljning 2017 – kommunstyrelsen (KS 2017.036)
Interkontrollplan 2018, kommunstyrelsen (KS 2018.020)
Översyn av avtal (KS 2017.531)
Revidering av finanspolicy (KS 2017.503)
Revidering av bolagsordning Vallentuna Förvaltnings AB revidering (KS 2018.022)
Ingen utdelning från stiftelsen K.G. Zetterlunds stipendiefond (KS 2015.200)
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 2018 (KS 2017.537)
Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2017 (KS 2017.002)
Ny vision för Vallentuna kommun (KS 2017.484)
Byte av videoplattform för webbsändning av
fullmäktiges sammanträden (2018.034)

•
•
•

SCB:s Medborgarenkät (KS 2017.533)
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS 2017, kvartal 3 (KS 2017.246)
Risk och konsekvensanalys inför valet 2018 (KS 2018.032)

I övrigt i enlighet med utskick.
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§8
Nyföretagarcentrum Vallentuna-Täby-Danderyd. Information om
verksamheten
Ärendebeskrivning
Jörgen Ström, verksamhetsansvarig och rådgivare samt Annika Holst, rådgivare berättar om
verksamheten hos Nyföretagarcentrum Vallentuna-Täby-Danderyd. De berättar om deras framgångar,
men också deras utmaningar. De berättar att deras varumärke behöver stärkas och kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår ett framtida samarbete mellan Nyföretagarcentrum och Vallentuna kommuns
Entreprenörsakademin.
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§9
Beslut att stärka kommunstyrelsens roll (KS 2017.457)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att kommunstyrelsen får rätt att besluta om andra nämnder i följande frågor:
- Vilken nämnds yttrande eller beslut som ska ges företräde i det fall att två nämnder är oense.
- Generellt anställningsstopp.
- När kommunstyrelsen anser att det finns risk att kommunens ekonomiska resultat under
innevarande år blir negativt får kommunstyrelsen besluta om ekonomiska åtgärder som omfattar en
eller flera nämnder och dess verksamhet. Åtgärderna ska leda till en budget i balans.
- För det fall att kommunstyrelsen anser att beslutade åtgärder för att komma till rätta med
kommunens ekonomiska resultat inte genomförs i enlighet med vad kommunstyrelsen tidigare har
beslutat, har kommunstyrelsen rätt att besluta om ytterligare åtgärder i enlighet med syftet att uppnå
ekonomisk balans.
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens reglemente kompletteras med kommunstyrelsens
utökade befogenheter.

Anteckning
Jaana Tilles (S) deltar ej i beslutet.
Nicklas Steorn (MP) deltar ej i beslutet.
Ärendebeskrivning
Bestämmelsen innebär att fullmäktige får besluta att ge styrelsen befogenhet att fatta beslut som
annars skulle legat inom nämndernas förvaltning. Styrelsen får dock inte ges rätt att fatta beslut som
rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som i övrigt rör enskilda.
Beslut som fattas av styrelsen enligt de befogenheter den fått av fullmäktige skiljer sig inte från andra
styrelsebeslut och kan därför laglighetsprövas. Nämndens ansvarsområde begränsas genom att
styrelsen istället är ansvarig för vissa särskilt angivna förhållanden. På detta sätt blir nämnderna inte
underordnade styrelsen och är även fortsatt ansvariga för sin verksamhet. Besluten ska vara väl
avvägda och väl avgränsade för att minimera risken för oklarheter i ansvarsfördelningen. Detta är även
viktigt för revisonen, att det är tydligt vem som har fattat ett beslut och vem som ansvarar för det
samma.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får rätt att besluta
om andra nämnder i följande frågor:
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- Vilken nämnds yttrande eller beslut som ska ges företräde i det fall att två nämnder är oense.
- Generellt anställningsstopp.
- När kommunstyrelsen anser att det finns risk att kommunens ekonomiska resultat under
innevarande år blir negativt får kommunstyrelsen besluta om ekonomiska åtgärder som omfattar en
eller flera nämnder och dess verksamhet. Åtgärderna ska leda till en budget i balans.
- För det fall att kommunstyrelsen anser att beslutade åtgärder för att komma till rätta med
kommunens ekonomiska resultat inte genomförs i enlighet med vad kommunstyrelsen tidigare har
beslutat, har kommunstyrelsen rätt att besluta om ytterligare åtgärder i enlighet med syftet att uppnå
ekonomisk balans.
Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens reglemente kompletteras med kommunstyrelsens
utökade befogenheter.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

1. Tjänsteskrivelse, Beslut att stärka kommunstyrelsens roll, 2018-01-17
2. Revidering av reglemente 2018-01-22
Expedieras till
Akten Kommunal författningssamling
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§10
Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning
Kommundirektör Victor Kilén informerar om följande:
Landmärket Väsby Kvarn.
Bygglovsavdelningen har skickat en remiss till Länsstyrelsen gällande uppbyggnaden av Väsby Kvarn.
Kommundirektören arbetar för att arrangera ett möte med Stockholms länsstyrelses länsöverdirektör
för att diskutera förutsättningarna kring att bygga upp Väsby Kvarn. Tidsplanen för projektet ser ut så
att i maj ska grunden gjutas, i juni kommer stommen till konstruktionen att resas och i november
kommer kvarnen att stå färdig.
Almedalen 2018
Under Almedalen 2018 kommer färre tjänstemän från Vallentuna kommun att delta än förra året.
Endast omkring 10-11 tjänstemän kommer att närvara under veckan. Dessutom kommer Vallentuna
kommun endast att närvara från söndag till torsdag. Mest fokus kommer att ligga på förlängningen av
Roslagsbanan, utvecklingen av Arlandaregionen och Stockholm Nordost.

Samhällsbyggnadschef Anna Holm informerar följande:
Samverkan med närliggande kommuner inom miljö- och hälsoskyddsområdet
Miljöchef Sandra Wargclou har utsetts av samhällsbyggnadschef Anna Holm att följa de utredningar
som pågår i Sigtuna och Sollentuna kring former och möjligheter för samverkan inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.

Kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand informerar om följande:
Möte med Polisen
Parisa Liljestrand har varit på möte med Polisen och fått informationen att Vallentuna centrum nu är
en lugnare plats och att de anser att det är bra att Vallentuna centrum patrulleras av ordningsvakter.
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§ 11
Information om miljöcertifiering (KS 2015.127)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendebeskrivning
Intern revision av kommunens miljöledningssystem har genomförts under september, som ett led i att
certifieras enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2015. Revisorns slutsatser är
sammanfattningsvis: + Positiv inställning hos medarbetarna gällande ökad satsning på miljön. +
Stratsys är ett bra och tydligt verktyg för hantering av kommunens mål. - Saknas röd tråd i
målstyrningen med avseende på kommunens miljömål. - Medarbetarnas medvetenhet om
kommunens egna miljöarbete är för låg. - Oklart hur mätning, uppföljning och lagefterlevnadskontroll
ska ske. - Brister i analys av risker och möjligheter. Revisionsrapporten har delgetts förvaltningarna
och åtgärdsförslag för att släcka avvikelserna beslutas av tjänstemannaledningen den 6 november.
Certifieringsrevision enligt ISO 14001:2015 är planerad att genomföras under december-februari.
Därefter sker avvikelsehantering på nytt preliminärt under februari-mars.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen noterar informationen.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

3. Information om miljöcertifiering
4. Revisionsrapport Vallentuna kommun Steg 1 171213
Expedieras till
Akt
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§ 12
Riktlinjer för avtackning m.m. (KS 2017.205)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för avtackning m.m.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden föreslog 2017-04-25 för kommunfullmäktige att fatta beslut om regler för avtackning
av tjänstemän som regelbundet deltagit på nämndmöten. Socialnämnden har bedömt att regler för
avtackning saknas i nuläget. Kommunledningskontoret instämmer, så till vida att det enbart funnits
interna rekommendationer, fastställda av kommunens ledningsgrupp. Kommunledningskontoret har
utifrån socialnämndens förslag samt nämndernas reglementen omarbetat den interna
rekommendationen till ett förslag till riktlinjer för avtackning m.m.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för avtackning m.m.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

5. Riktlinjer för avtackning m.m.
6. Riktlinjer för avtackning och gåvor, förslag
Expedieras till
Akt Nämnderna Författningssamling
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§ 13
Tillämpningsanvisningar OPF-KL för förtroendevalda (KS 2017.415)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen fattar beslut om att anta lokala tillämpningsanvisningar gällande omställningsstöd
och pensionsbestämmelser för förtroendevalda avseende OPF-KL.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2014 att anta Bestämmelser om omställning och pension för
förtroendevalda (OPF-KL). Samtidigt utsågs Kommunstyrelsen till pensionsmyndighet som har till
uppdrag att tolka och tillämpa bestämmelserna. Pensionsmyndigheten ansvarar också för att se till att
det finns lokala tillämpningsanvisningar till detta. För att underlätta övergången till arbetslivet kan
förtroendevalda, som haft ett uppdrag på minst 40 procent, få ett tidsbegränsat ekonomiskt
omställningsstöd. Omställningsstödet kan kombineras med aktiva omställningsinsatser i syfte att
underlätta övergången till arbetslivet. Aktiva omställningsinsatser innebär att en förtroendevalda som
haft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt uppdrag
efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid har rätt till aktiva omställningsinsatser. Utöver
aktiva omställningsinsatser finns också ett ekonomiskt omställningsstöd. Förtroendevalda som
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt
uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid kan få ekonomiskt omställningsstöd.
Anvisningarna utgår från respektive paragrafs lydelse i OPF-KL, med tillhörande dokument, där det
behövs lokala tillämpningsanvisningar.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen fattar beslut om att anta lokala tillämpningsanvisningar gällande omställningsstöd
och pensionsbestämmelser för förtroendevalda avseende OPF-KL.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

7. Tillämpningsanvisningar OPF-KL
8. Tillämpningsanvisningar OPF-KL
9. Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
131020
10. Kommentar till Förslag till förtroendevaldas omställning och pension 20150317
Expedieras till
Akt HR-avdelning
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§ 14
Lönekartläggning 2017 (KS 2018.014)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsens noterar informationen.
Ärendebeskrivning
Enligt Diskrimineringslagen ska alla arbetsgivare genomföra årliga lönekartläggningar för att
upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män. Om det finns
skillnader skall dessa formuleras i en plan för aktiva åtgärder samt åtgärdas. I lönekartläggningen ska
arbetsgivaren kartlägga och analysera bestämmelser och praxis gällande löner och anställningsvillkor
samt löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete. Vidare ska arbetsgivaren också
analysera löneskillnader som finns mellan ett kvinnodominerat arbete och ett arbete som inte är
kvinnodominerat, om arbetet som inte är kvinnodominerat har lägre krav men högre lön. Detta gäller
även om ett sådant arbete för närvarande inte är kvinnodominerat, men brukar vara kvinnodominerat.
Vallentuna kommun har utfört en lönekartläggning och har inte upptäckt några sådana skillnader. Det
finns däremot några kvarstående frågor som väcks när kommunen har gjort denna kartläggning. Bland
annat har det upptäckts behov av att se över vissa yrkesgrupper såsom exempelvis elevassistent och
vaktmästare. Vidare har det upptäckts ett behov av att även till kommande löneöversyn se över den så
kallade arbetsvärderingen som utgör grunden i arbetsgivarens ställningstagande om lika och
likvärdiga arbeten.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsens noterar informationen.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

11.
12.
13.
14.
15.

Tjänsteskrivelse Lönekartläggning 2017
Rapport Lönekartläggning 2017
Bilaga 1 Nyckeltal
Bilaga 3 Analys likvärdiga arbeten
Bilaga 2 Analys lika arbeten

Expedieras till
Akt HR-avdelning

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-02-01

§ 15
Svar till kommunala pensionärsrådet om digitala tjänster (KS 2017.524)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen överlämnar nedanstående information till pensionärsrådet.
Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet (KPR) har den 27 november 2017 framfört att man önskar att få reda på
om kommunen kan erbjuda utökad utbildning i hur man använder olika digitala tjänster, liknande det
som finns i Täby. KPR nämner ”SeniorNet” där äldre erbjuds hjälp att bli bekant med datorer,
surfplattor, mobiltelefoner och Internet. SeniorNet Täby, som anordnar stödet, är enligt sin webbsida
en förening av seniorer – för seniorer. Föreningen tar ut en medlemsavgift om 250 kr per kalenderår.
Föreningen anordnar även ett antal tematräffar per år, där medlemskap inte krävs. Det stöd som
erbjuds i Täby kommun erbjuds av föreningen, i Täby kommuns lokaler i ”Seniorcenter”. Om
motsvarande ska erbjudas på liknande sätt krävs en aktiv förening i Vallentuna. Biblioteket erbjuder
fortlöpande IT-handledning/drop-in om digitala tjänster för alla som vill, och vi skräddarsyr efter
deltagarnas behov. Detta finns alltid med i kulturkalendern, under rubriken ”Alltid på Vallentuna
Kulturhus och Bibliotek”, sker på onsdagar ca fyra ggr/termin kl. 15 – 16. Det är enligt
bibliotekschefen mycket uppskattat, just för att bibliotekspersonalen tar upp det som deltagarna själva
vill fråga om. Biblioteket passar även på att presentera bibliotekets eget digitala utbud, som
PressReader, e-böcker osv.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen överlämnar nedanstående information till pensionärsrådet.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

16. Svar till kommunala pensionärsrådet om digitala tjänster
17. § 46 Service och utbildning av digitala tjänster för pensionärer
Expedieras till
Kommunala pensionärsrådet Akt
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§ 16
Svar till kommunala pensionärsrådet om äldredag 2018 (KS 2017.523)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen ser positivt på initiativet och överlämnar frågan till socialnämnden, eftersom frågan
bedöms höra till socialnämndens verksamhetsområde.
Ärendebeskrivning
Pensionärsrådet har enligt reglementet möjlighet att initiera nya pensionärsrelaterade frågor i
nämnder och förvaltningar. Rådet beslutade 2017-11-27 att föreslå att kommunstyrelsen beslutar att
utse en tjänsteman som samordnar arbetet kring en Äldredag under 2018. Tidigare har man enligt
kommunala pensionärsrådet inom kommunen arrangerat en äldredag, där pensionärsrådet bjuds in
att delta i olika föreläsningar och andra aktiviteter som berör äldrefrågor. Rådet anser att kommunen
borde arrangera något liknande igen under 2018. Kommunledningskontoret bedömer inte att beslut
om en äldredag faller inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, utifrån det reglemente som
fullmäktige fastställt för kommunstyrelsen. En äldredag ligger snarare i linje med den verksamhet som
socialförvaltningen bedriver för äldre, exempelvis Träffpunkten.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen ser positivt på initiativet och överlämnar frågan till socialnämnden, eftersom frågan
bedöms höra till socialnämndens verksamhetsområde.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

18. Svar till kommunala pensionärsrådet om äldredag
19. § 48 Äldredag 2018
Expedieras till
Akt Kommunala pensionärsrådet
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§ 17
Bidrag till Vallentuna Civilförsvarsförening för FRG verksamhetsåret 2018
(KS 2018.015)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att betala ut ett bidrag på 94 900 kronor till Vallentuna
civilförsvarsförening för verksamheten med Frivillig resursgrupp, för verksamhetsåret 2018.
Ärendebeskrivning
Vallentuna civilförsvarsförening begär i sin ansökan 94 900 kronor i ersättning för verksamheten
Frivilliga Resursgruppen (FRG). Vallentuna Civilförsvarsförening har genom avtal kommunens
uppdrag att rekrytera, utbilda och öva frivilliga till den Frivilliga Resursgruppen (FRG) i Vallentuna
samt stå för FRGs drift och administration. FRG utgör ett viktigt stöd resurs för då ordinarie resurser
är otillräckliga. Under verksamhetsåret 2018 kommer ersättningen i huvudsak att användas till: Satsning på kompletterande utbildning och föreläsningar för FRG-medlemmar och för allmänheten. Övningar, utåtriktade aktiviteter i kommunen och planeringsmöten. - Samverkan med FRG Norr för
utbildningar och större övningar.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att betala ut ett bidrag på 94 900 kronor till Vallentuna
civilförsvarsförening för verksamheten med Frivillig resursgrupp, för verksamhetsåret 2018.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

20. Ansökan om ersättning för FRG till Vallentuna Civilförsvarsförening 2018
21. Ansökan om ersättning till Vallentuna Civilförsvarsförening för FRG 2018 2017-12-15
22. FRG avtal Vallentuna Civilförsvarsförening och Vallentuna kommun 2008
Expedieras till
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§ 18
Beslut om kommunal plan för åtgärder inför och vid kris, höjd beredskap
och krig (KS 2018.017)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret ges i uppdrag att under 2018 ta fram förslag
till styrdokument om åtgärder inför och vid kris, höjd beredskap och krig samt att Beredskapsplan för
befolkningsskydd, KS 1999.009, upphör att gälla från och med 2018-02-19.
Ärendebeskrivning
Sedan ”Beredskapsplan för befolkningsskydd” antogs 1999 har kommunens lagstadgade skyldigheter
relaterat till befolkningsskydd och civilt försvar förändrats samtidigt som omvärldsförhållanden ter sig
annorlunda, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Beredskapsplanen för
befolkningsskydd antogs i relation till kommunens skyldigheter enligt lagen (1994:1720) om civilt
försvar (LCF). LCF upphörde att gälla 2006-09-01 och ersattes av lagen (2006:544) om kommuners
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH),
lagen (2006:545) om skyddsrum samt lagen (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under
höjd beredskap. I den gällande lagstiftningen ställs annorlunda krav på kommunens skyldigheter
relaterat till skyddet av civilbefolkning, civil egendom och civilt försvar än vad Beredskapsplanen
svarar mot. Beredskapsplanen är därmed obsolet och behovet av en plan för kommunens åtgärder
inför och vid extraordinära händelser i fredstid, höjd beredskap och krig anpassad till nutida
förhållanden framstår tydligt. Nationellt pågår ett arbete om förbättrat civilt försvar och totalförsvar.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att kommunledningskontoret ges i uppdrag att under 2018 ta fram förslag
till styrdokument om åtgärder inför och vid kris, höjd beredskap och krig samt att Beredskapsplan för
befolkningsskydd, KS 1999.009, upphör att gälla från och med 2018-02-19.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

23. Tjänsteskrivelse, 2018-01-12, Beslut om kommunal plan för åtgärder inför och vid
kris, höjd beredskap och krig
24. Beredskapsplan för befolkningsskydd KS 1999-12-06 § 185
Expedieras till
Akt Ansvarig för författningssamling
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-02-01

§ 19
Överenskommelse gällande samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård (KS 2018.018)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta överenskommelsen gällande samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Ärendebeskrivning
Den 1 januari 2018 träder en ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
(prop. 2016/17:106) i kraft. I samband med detta upphävs nuvarande lagstiftning om kommunernas
betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård. Den nya lagstiftningen syftar till att säkerställa en trygg,
säker och smidig över gång från slutenvård till öppen vård och omsorg så att personer som vårdas i
sluten häls0- och sjukvård inte ska behöva stanna på sjukhus längre än nödvändigt.
Överenskommelsen är tidsbegränsad och ska ses som ett steg mot fördjupad samverkan.
Överenskommelsen ska utvärderas och en inriktning är att en mer långsiktig regional
överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ska finnas senast den
31 december 2019. I överenskommelsen åtar sig parterna att tillvarata den nya lagens omfattande
möjlighet att fördjupa och utveckla samverkan kring en trygg och effektiv utskrivningsprocess.
Parterna ser samtidigt att den nya lagstiftningen kräver omfattande förändringar i arbetssätt och
ansvar hos båda huvudmännen. Detta kommer kräva en omställning så väl internt hos huvudmännen
så som vad gäller samverkan och samarbete kring utskrivning och mottagande i hemmet.
Sammanträdet ajournerades mellan 10-15-10.25
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta överenskommelsen gällande samverkan vid
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

25. Tjänsteskrivelse, Överenskommelse gällande samverkan vid utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
26. Förslag, överenskommelse gällande samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och
sjukvård
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§ 20
Uppföljning av handlingsprogram integration 2017-2018 (KS 2018.031)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen noterar informationen om arbetet med handlingsprogrammet Integration 20172018.
Ärendebeskrivning
Handlingsprogrammet för integration syftar till att hålla integrationsarbetet i kommunen aktivt samt
att även fortsättningsvis utveckla samverkan mellan förvaltningar samt civilsamhället där tanken är att
dokumentet revideras årligen.
I handlingsprogrammet 2017-2018 anges aktuella fokusområden och konkreta gemensamma
aktiviteter för integrationsarbetet i en ny upplaga för en tydlig översikt och struktur. Flera av
aktiviteterna som fastställdes i den förra planen har ej genomförts, dessa kvarstår.
Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-21 att uppföljning ska ske två gånger per år.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen noterar informationen om arbetet med handlingsprogrammet Integration 20172018.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

27. Uppföljning handlingsprogram integration
28. Handlingsprogram 2018
Expedieras till
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§ 21
Taxor och avgifter för Kvarnbadet 2018 (KS 2017.535)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Kvarnbadets taxor och avgifter från och
med 2018.
Dagsbiljetter Vuxen: 60 kr Ungdom: 3-17 år eller pensionär 20 kr
Säsongkort
Säsongskort vuxen: 400 kr Säsongskort ungdom 3-17 år eller pensionär: 300 kr
Familjekort
Familjekort 900 kr. Gäller för två vuxna, gifta eller sammanboende, samt hemmaboende barn (3-17
år). Lilla familjekortet 600 kr. Gäller för familj, en vuxen med barn (3-17 år).
Avgifter för kanotuthyrning:
Hyresobjekt

Timma

Kanadensare

75 kr

Flytväst
Släpvagn

Dygn

Veckoslut

Vecka

250 kr

550 kr

800 kr

Ingår

Ingår

Ingår

Ingår

-

250 kr

250 kr

Ingår

Ärendebeskrivning
Nuvarande taxa beslutades av fullmäktige § 29 2017-03-13. Fritidsnämnden beslutade § 89 2017-12-07
(FN 2017.062) att fastställa Kvarnbadets avgifter enligt fritidsförvaltningens förslag. Förändrade taxor
ska dock enligt Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna
kommun (KFS 1.2.6.1) beslutas av kommunfullmäktige. Därför har kommunledningskontoret skrivit
fram ärendet till kommunfullmäktige för fastställande av ny taxa. Förändringar i jämförelse med
nuvarande taxa är det nytillkomna Lilla familjekortet för 600 kronor, samt att taxan inte tar upp hyra
för enbart flytväst. Släpvagnspriset för ett dygn är också specificerat till 250 kronor. Samtliga avgifter
är momsbefriade.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Kvarnbadets taxor och avgifter från och
med 2018.
Dagsbiljetter Vuxen: 60 kr Ungdom: 3-17 år eller pensionär 20 kr
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Säsongkort
Säsongskort vuxen: 400 kr Säsongskort ungdom 3-17 år eller pensionär: 300 kr

Familjekort
Familjekort 900 kr. Gäller för två vuxna, gifta eller sammanboende, samt hemmaboende barn (3-17
år). Lilla familjekortet 600 kr. Gäller för familj, en vuxen med barn (3-17 år).
Avgifter för kanotuthyrning:
Hyresobjekt

Timma

Kanadensare

75 kr

Flytväst
Släpvagn

Dygn

Veckoslut

Vecka

250 kr

550 kr

800 kr

Ingår

Ingår

Ingår

Ingår

-

250 kr

250 kr

Ingår

Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

29. Taxor och avgifter för Kvarnbadet 2018
30. Fritidsnämndens beslut gällande taxor och avgifter och öppettider för Kvarnbadet
2018
Expedieras till
Akten Fritidsnämnden
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§ 22
Internkontroll, helårsuppföljning 2017 - kommunstyrelsen (KS 2017.036)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog 2017-02-20 § 25 internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen. Utifrån
internkontrollplanen har granskning genomförts under året. Resultatet av granskningen redovisas i en
helårsrapport tillsammans med en åtgärdsrapport och lämnas till kommunstyrelsen för godkännande.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

31.
32.
33.
34.

Internkontroll, helårsuppföljning 2017 - kommunstyrelsen
Helårsuppföljning internkontroll 2017, kommunstyrelsen
Åtgärdsuppföljning internkontroll 2017, kommunstyrelsen
Internkontrollplan 2017, kommunstyrelsen, beslutad av KS

Expedieras till
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§ 23
Internkontrollplan 2018, kommunstyrelsen (KS 2018.020)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att anta Internkontrollplan 2018. Med tillägget att från och med år 2019
ska avvikelserna från den externa revisionen inom miljöledningssystemet skrivas in i
internkontrollplanen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt kommunens reglemente för internkontroll fastställa en
internkontrollplan för varje år. Det ska ske senast under februari månad. Valet av granskningsobjekt
är utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Det innebär att områden där sannolikheten att fel
uppstår och där eventuellt fel får stora konsekvenser ska prioriteras framför områden där ett fel
sannolikt inte uppstår och om det trots allt inträffar inte innebär några större konsekvenser för
kommunen. Förslag till internkontrollplan innehåller för 2018 även 5 områden där riskvärdena är
relativt låga, men där förvaltningarna ändå ser ett värde av en granskning. Kommunledningskontoret
har under 2017 utvecklat internkontrollarbetet i enlighet med kommunstyrelsens önskemål. Samtliga
processer eller rutiner som ryms inom både kommunledningskontorets och
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter har nedtecknats i en så kallad bruttolista, se bilaga
Planering internkontroll 2018. Processerna och rutinerna har delats upp i ett eller flera
kontrollmoment. Kommuncontroller har tillsammans med förvaltningarnas avdelningschefer gjort en
risk- och konsekvensbedömning av samtliga kontrollmoment. Sannolikheten eller risken att fel
uppstår i ett kontrollmoment bedöms efter en skala från ett till fyra, där ett står för osannolik och fyra
står för sannolik. Därefter bedöms konsekvenserna av om fel uppstår i ett kontrollmoment efter en
skala från ett till fyra, där ett står för försumbar och fyra står för allvarlig. De två värdena för
sannolikhet respektive konsekvens multipliceras och därigenom uppkommer ett riskvärde. Ett urval
sker bland de kontrollmoment som har relativt högt riskvärde. Valda kontrollmoment att granska
under 2018 markeras med ”Hantera risk” i kolumnen längst till höger i bilaga Planering internkontroll
2018. De utvalda kontrollmomenten är också samlade i bilagan Internkontrollplan 2018 och utgör
kommunledningskontorets förslag till internkontrollplan 2018.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar med bifall från Nicklas Steorn (MP), att kommunstyrelsens
arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Internkontrollplan 2018. Med tillägget
att från och med år 2019 ska avvikelserna från den externa revisionen inom miljöledningssystemet
skrivas in i internkontrollplanen.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.
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Beslutsunderlag

35. Internkontrollplan 2018, kommunstyrelsen
36. Internkontrollplan 2018, kommunstyrelsen
37. Planering internkontroll 2018, kommunstyrelsen
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§ 24
Översyn av avtal (KS 2017.531)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att uppdra kommundirektören att, 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).
Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun ingick år 1999 ett hyresavtal med IF Vallentuna BK Ishockey för lokaler i ishallen,
Hyresavtal för lokaler i ishall A på Vallentuna Idrottsplats kallat Huvudavtalet. Hyrestiden avtalades
till 50 år. Huvudavtalet kompletterades med ett avtal rörande entresolplanet år 2001. Hyresgästen IF
Vallentuna BK Ishockey skulle enligt Huvudavtalet erlägga ett förskottsbelopp motsvarande den totala
hyrestiden på 50 år. Av avtalstiden kvarstår 33 år. Kommunledningskontoret föreslår att kommunen
gör ett utköp av de båda avtalen för att skapa tydligare förhållanden mellan kommun och hyresgäster
på alla anläggningar på Vallentuna IP, ishallen inbegripen. För det finns flera skäl: Med ett utköp av
avtalen skulle Vallentuna kommun få rådighet över alla anläggningar på Vallentuna IP vilket förenklar
kommunens kommande arbete att tillsammans med IP-föreningarna skapa en gemensam vision för
Vallentuna IP. Det förenklar också arbetet med att se över hur befintliga lokaler används och särskilt
se över möjligheten för anpassade personalutrymmen, kanslifunktion, nya omklädningsrum samt ny
entré. Kommunens arbete med underhåll, renoveringar och investeringar skulle också förenklas. Ett
utköp av avtalen skulle skapa tydligare förhållanden mellan kommun och hyresgäster där samtliga
skriftliga och eventuella muntliga avtal avslutas. Det ger lika förutsättningar för alla föreningar och
minimerar risken att olika föreningar har olika stora påverkansmöjligheter. Det skapar också en
möjlighet för alla föreningar att få rätt till enklare försäljning i kiosk där kommunen då ansvarar för
bokning av kioskutrymme. Ett utköp av avtalen skulle också innebära att enskilda föreningar inte
längre behöver ta ekonomiska risker i samband med användning och utveckling av de aktuella
lokalerna.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att uppdra kommundirektören att, 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).
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.
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Beslutsunderlag

38.
39.
40.
41.

Översyn av avtal
Hyresavtal för lokaler i isahall A på Vallentuna idrottsplats (Huvudavtal)
Hyresavtal rörande entresolplan i ishall A på Vallentuna IP
Hyresavtal i andra hand mellan IF Vallentuna BK Ishockey och Vallentuna
sportcentrum AB
42. Hyresavtal i tredje hand mellan Vallentuna sportcentrum AB och Take Care Sweden
AB
43. Hyresavtal i tredje hand mellan Vallentuna sportcentrum AB och Korpen Vallentuna
Expedieras till
Akten Fritidsnämnden Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 25
Revidering av finanspolicy (KS 2017.503)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 1.2.6.2 Finanspolicy
Ärendebeskrivning
Denna Finanspolicy uppdaterar Finanspolicy beslutad 2013-11-25. Förändringarna är framför allt: *
Risker och begränsningar ska vara uppfyllda vid varje årsbokslut. * Finansieringsrisk:
Kapitalbindningen under 1 år har ändrats från max 40 % till 45 % * Ett nytt stycke om borgen.
Kommunen ska som huvudregel ta ut en borgensavgift på utnyttjad borgen. Avgiften ska kompensera
kommunen för ökat risktagande och ökade administrativa kostnader. * Beslut om finansiell leasing av
fastighet tas av kommunfullmäktige. Ändringar är markerat med gult i förslaget.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 1.2.6.2 Finanspolicy
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

44. Tjänsteskrivelse, 2017-12-19, Uppdaterad Finanspolicy
45. 1.2.6.2 Finanspolicy förslag
Expedieras till
Akten

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-02-01

§ 26
Revidering av bolagsordning Vallentuna Förvaltnings AB revidering (KS
2018.022)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 1.7.1.2 Bolagsordning Vallentuna
Förvaltnings AB.
Ärendebeskrivning
Denna revidering ersätter bolagsordningen beslutad 2000-06-19. Bolaget är vilande och reviderad för
att likna bolagsordning AB Össebyhus. En stor skillnad är att sen år 2013 måste kommunala
ändamålet och befogenheter anges. Ändringar är markerat med gult i förslaget.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 1.7.1.2 Bolagsordning Vallentuna
Förvaltnings AB.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

46. Tjänsteskrivelse, 2018-01-17, Uppdatering Bolagsordning Vallentuna Förvaltnings AB
47. 1.7.1.2 Bolagsordning Vallentuna Förvaltnings AB förslag
Expedieras till
Akten

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-02-01

§ 27
Ingen utdelning från stiftelsen K.G. Zetterlunds stipendiefond (KS
2015.200)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att inga medel utdelas från stiftelsen K.G. Zetterlunds
stipendiefond från och med 2018, med syfte att upplösa fonden 2020.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2016-02-15 beslutat att ansöka hos Kammarkollegiet att i första hand få
avveckla stiftelser, i andra hand slå samman stiftelser. Kommunstyrelsen förvaltar en stiftelse kallad
K.G. Zetterlunds stipendiefond. Fondens årliga avkastning har blivit allt lägre med åren och de senaste
åren har det inte varit möjligt att mer än sporadiskt göra utdelningar i enlighet med fondens stadgar.
Avkastningen som finns att fördela är lägre än kostnaderna för annonsering och övrig administration.
Eftersom att det inte finns någon stadgad upplösningsrätt för stipendiefonden kan den enbart
upplösas enligt de fyra förutsättningar som anges i stiftelselagen kapitel 6 paragraf 5. Tre av dessa är
redan uppfyllda. Eftersom utdelning skedde under 2014 föreslås att ingen mer utdelning görs för att
kunna uppfylla förutsättningarna att stiftelsen inte kan främja sitt ändamål under de senaste åren. Då
är samtliga förutsättningar uppfyllda och fonden kan avslutas och kvarstående belopp kan utdelas i sin
helhet enligt stiftelsens ändamål.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 1.7.1.2 Bolagsordning Vallentuna
Förvaltnings AB.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

48. Tjänsteskrivelse 2017-12-29 Ingen utdelning K.G. Zetterlunds stipendiefond
Expedieras till
Stiftelseförvaltare Akten

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-02-01

§ 28
Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 2018 (KS 2017.537)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja avgiften för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg från och med 19 mars 2018 enligt Skolverkets höjning av maxtaxan. Inkomsttaket
för maxtaxa höjs från 45 390 kr till 46 080 kr.
Ärendebeskrivning
Förändrade taxor ska beslutas av kommunfullmäktige. Barn- och ungdomsnämnden beslutade 201712-19 att föreslå kommunfullmäktige att höja avgiften för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
från och med 19 mars 2018 enligt Skolverkets höjning av maxtaxan. Inkomsttaket för maxtaxa höjs
från 45 390 kr till 46 080 kr. Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att höja avgiften för förskola, fritidshem och
pedagogisk omsorg från och med 19 mars 2018 enligt Skolverkets höjning av maxtaxan. Inkomsttaket
för maxtaxa höjs från 45 390 kr till 46 080 kr.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

49. Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 2018
50. Barn- och ungdomsnämnden, Nya avgiftsnivåer för maxtaxa 2018
Expedieras till
Akten Barn- och ungdomsnämnden

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-02-01

§ 29
Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2017 (KS 2017.002)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse för år 2017.
Anteckning
Jaana Tilles (S) deltar ej i beslutet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens förvaltningar har sammanställt en verksamhetsberättelse för år 2017. I
verksamhetsberättelsen redovisar förvaltningarna uppföljning av kommungemensamma mål,
nämndens mål, ekonomiskt utfall samt utfall för verksamhetsmått och investeringar. Det totala
samlade resultatet för kommunstyrelsens verksamheter inklusive resultatenheter är ett överskott på
20,5 miljoner kronor. Resultatet för kommunledningskontorets verksamheter, inklusive
kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter (KSOF), visar ett överskott på 4,8 miljoner kronor.
En stor del av överskottet har skapats genom åtgärder och en stram budgethållning. Resultatet för
samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive resultatenheterna är ett underskott på 0,5 miljoner kronor.
Förvaltningen har haft vakanta tjänster under året. Förvaltningen har verksamheter där konkurrensen
om personal är stor. Effekten av rörligheten har bland annat påverkat debitering på
samhällsbyggnadsprojekt negativt. Resultatenheten inom fastighetsavdelningen ger ett överskott på
16,2 mnkr. Under året har fastighetsavdelningen börjat tillämpa komponentavskrivning. Enkelt
förklarat är att byggnaden delas in i komponenter enligt livslängd och kapitaltjänstkostnaden
(avskrivning) fördelas både på fler och färre år vilket inledningsvis ger ett lägre utfall än budget. Större
delen av det planerade underhållet hanteras inom investering vilket också ger ett lägre utfall mot
budget.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till verksamhetsberättelse för år 2017.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

51. Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2017
52. Verksamhetsberättelse (Kommunstyrelsen) (7)

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-02-01

Expedieras till
Akten Kommundirektör Ekonomichef Personalchef Utvecklings- och näringslivschef Kanslichef
Stabschef Kommunikations- och marknadschef IT-chef Samhällsbyggnadschef Mark- och
exploateringschef Fastighetschef Planchef

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-02-01

§ 30
Ny vision för Vallentuna kommun (KS 2017.484)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande.
Ärendebeskrivning
Med utgångspunkt i den, av kommunfullmäktige antagna, nya riktningen för Vallentuna ska en ny
vision tas fram. Utifrån den nya riktningen och en öppen dialog med medarbetare, vallentunabor,
näringsliv och föreningsliv har kommunikations- och marknadsavdelningen arbetat fram ett
visionsförslag där förhoppningen är att väcka starka känslor av hopp, engagemang, motivation och
stolthet. En vision som fungerar och inspirerar både internt och externt, verksamhet och invånare och
som genomsyrar Vallentuna som plats att bo och verka i.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan
eget ställningstagande.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

53. Tjänsteskrivelse, 2018-01-17, Ny vision för Vallentuna kommun
54. Bilaga, 2018-01-22, Ny vision för Vallentuna kommun
Expedieras till
Akten

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-02-01

§ 31
Byte av videoplattform för webbsändning av fullmäktiges sammanträden
(KS 2018.034)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att en ny videoplattform ska införas som
ersätter dagens lösning för att webbsända och tillhandahålla kommunfullmäktiges sammanträden på
webben. - Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören tillser att byte av videoplattform
genomförs och att det fortsättningsvis finns en fungerade videoplattform för att webbsända och
tillhandahålla kommunfullmäktiges sammanträden på webben.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges sammanträden webbsänds idag via videoplattformen Bambuser. Leverantören
av videoplattformen, Bambuser AB, har meddelat att de kommer upphöra att tillhandahålla
videoplattformen under våren 2018. Den nuvarande tekniska lösningen som används för att hantera
och tillgängliggöra webbsändningar behöver därmed bytas ut och ersättas av en ny lösning.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att en ny videoplattform ska införas som
ersätter dagens lösning för att webbsända och tillhandahålla kommunfullmäktiges sammanträden på
webben. - Kommunstyrelsen beslutar att kommundirektören tillser att byte av videoplattform
genomförs och att det fortsättningsvis finns en fungerade videoplattform för att webbsända och
tillhandahålla kommunfullmäktiges sammanträden på webben.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

55. Tjänsteskrivelse, 2018-01-17, Byte av videoplattform för webbsändning av
fullmäktiges sammanträden
Expedieras till
Akten

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-02-01

§ 32
SCBs Medborgarenkät (KS 2017.533)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen noterar informationen. Med tillägget att marknadsavdelningen tar fram nyckeltal
från andra relevanta kommuner.
Ärendebeskrivning
Resultatet för Vallentuna framgår i den rapport med bilagor som levereras av SCB. Årets resultat är i
sin helhet i linje med genomsnittet för de 131 kommuner som deltagit i 2017 års undersökning.
Svarsfrekvensen blev 41% vilket är i linje med snittet på 40% för deltagande kommuner, men lägre än
när kommunen började med Medborgarundersökningar för drygt tio år sedan. Vallentuna får
statistiskt säkerställt högre betyg än genomsnittet vad gäller bostäder, räddningstjänsten, idrotts- och
motionsanläggningar och kultur. Vallentuna får statistiskt säkerställt lägre betyg för fritidsmöjligheter,
kommersiellt utbud, bemötande och tillgänglighet, gymnasieskolan, miljöarbete, renhållning och
sophämtning samt kontakt och påverkan.
De öppna svaren innehåller dels allmänna synpunkter om Vallentuna och kommunen från de som valt
att svara på denna fråga. Här finns åsikter om allt möjligt men flera berör bland annat brister i vägcykelvägnätet och dess underhåll, äldreomsorg samt utbudet av bostäder. När det gäller den öppna
frågan om vad man saknar i Vallentuna centrum är spridningen också stor på svarens innehåll men
återkommande berörs affärsutbudet, avsaknad av lekplats och trygghetsfrågor.
Enkätens svar och resultat utgör ett viktigt underlag för den planering och uppföljning som sker såväl
övergripande som på nämnds- och verksamhetsnivå i kommunen.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen noterar informationen. Med tillägget att marknadsavdelningen tar fram nyckeltal
från andra relevanta kommuner.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

56.
57.
58.
59.
60.

SCBs Medborgarenkät 2017 resultat
Medborgarunders. Rapport-Vallentuna-2017
Medborgarunders. Tabell- och diagrambilaga-Vallentuna-2017
Tilläggsfrågor Vallentuna
Öppna svar, postenkät - Synpunkter

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-02-01

61. Öppna svar, postenkät - Vad som saknas i Vallentuna
62. Vallentuna_Öppna svar webbenkät
Expedieras till
Akten

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-02-01

§ 33
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS 2017, kvartal 3 (KS
2017.246)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen. Med tillägget att
socialförvaltningen uppdras att återkoppla senare i vår med arbetet kring kontaktpersoner.
Ärendebeskrivning
SoL Socialförvaltningen har tio (10) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att rapportera till
Inspektionen för vård och omsorg för tredje kvartalet 2017. Socialförvaltningen rapporterar till
Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts
inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten
om beslutet inte har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt 16 kap. § 6
h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. LSS Socialförvaltningen har elva (11)
icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS att rapportera till Inspektionen för vård och
omsorg för tredje kvartalet 2017. Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och
omsorg de gynnande beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader
från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte
har verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen. Med tillägget att
socialförvaltningen uppdras att återkoppla senare i vår med arbetet kring kontaktpersoner.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

63. Tjänsteskrivelse, 2018-01-08, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS 2017,
kvartal 3
64. § 166 Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS 2017, socialnämnden
Expedieras till
Akten Socialnämnden

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-02-01

§ 34
Risk- och konsekvensanalys inför valet 2018 (KS 2018.032)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendebeskrivning
Erfarenheter i Stockholms län från valet 2014 visar på en utökad hotbild som även kan komma att
omfatta Vallentuna kommun. Som en förebyggande åtgärd av ovanstående har valkansliet tagit fram
en risk- och konsekvensanalys. Valkansliet arbetar redan nu med omvärldsbevakning från nationella
instanser, främst Länsstyrelsen och MSB, gällande rekommendationer för genomförande av val i
kommunerna. Se bilaga ”riskinventering val 2018”. Valkansliet består av kanslichef, valsamordnare,
kommunjurist samt kommunsekreterare. Valkansliet bistås politiskt av Valnämnden samt av IT
avdelning och kommunikationsavdelning. Bemanningen för valet 2018 har således utökats jämfört
med föregående val.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen noterar informationen.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag

65. Tjänsteskrivelse, 2018-01-17
66. Riskinventering val 2018
Expedieras till
Akten Kommunikationschef Digitaliseringschef Säkerhetssamordnare

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

