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§ 37
Val av justerare
Beslut

Kommunstyrelsen utser Jaana Tilles (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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§ 38
Fastställande av dagordning
Beslut

Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

4 / 30

Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN
Kommunstyrelsen

2020-03-16

§ 39
Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning

Storstockholms brandförsvar
Förbundsdirektör Svante Borg blir ny direktör för kyrkogårdsförvaltningen och lämnar
därmed Storstockholms brandförsvar efter nära sex år som förbundsdirektör. Den nuvarande
Räddningschefen Peter Arnevall kommer att vara tillförordnad chef fram till dess att den nya
förbundsdirektören är på plats.
Kommunens åtgärder utifrån Coronaviruset
Folkhälsomyndigheten uppmanar alla i Stockholmsområdet att arbeta hemifrån om man har
möjlighet till det. Medarbetare som kan arbeta hemifrån utan inverkan på den samhällsviktiga
verksamheten ska göra det, eftersom minskat resande och färre möten bedöms ha en positiv
effekt på smittspridning. Förvaltningarna ser kontinuerligt över personalbehovet inom
respektive organisation och hur man kan omdisponera personalresurser för att säkerställa
samhällsviktig verksamhet. Samtal med SKR pågår kring eventuell aktivering av
krislägesavtalet.
Samverkansmöten på inriktande nivå sker inom regionen. Kommunledningskontoret har
upprättat en planering för vilka som kan tillförordnas som chefer om ordinarie chefer tas ur
tjänst på grund av sjukdom. I de fall det är möjligt att ha digitala möten eller möten över
telefon skal denna möjlighet användas i första hand. Ekonomiavdelningen har upprättat ett
särskilt projektkonto för extrakostnader relaterade till coronaviruset. Syftet är att enkelt kunna
ta fram hur stor påverkan extrakostnaderna haft på kommunen och att lätt kunna redovisa
dessa i de fall staten täcker kostnaderna i efterhand.
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§ 40
Nämndernas verksamhetsplaner 2020-2022 (KS 2019.391)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen om nämndernas
verksamhetsplaner.
Ärendebeskrivning

Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2020-2022 som grund har
nämnderna beslutat om verksamhetsplaner (VP) för perioden. Enligt styrdokumentet Policy
för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun (1.2.6.1
Kommunal författningssamling) ska nämndernas verksamhetsplaner innehålla:
- de kommungemensamma mål som berör nämnden,
-nämndspecifika mål,
-en övergripande fördelning av nämndens driftsbudget på avdelning, verksamhetsblock eller
liknande,
-en övergripande fördelning av nämndernas investeringsbudget på projekt.
Nämndernas planer bifogas ärendet.
Kommunledningskontoret bedömer att samtliga verksamhetsplaner visar god kvalitet och
följer de mål och den budget som beslutats i kommunplan 2020-2022.
Beslutsunderlag
 §20 Nämndernas verksamhetsplaner 2020-2022
 Nämndernas verksamhetsplaner 2020-2022
 Kommunstyrelsen, verksamhetsplan 2020-2022
 Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2020-2022
 Utbildningsnämnden, verksamhetsplan 2020-2022
 Socialnämnden, verksamhetsplan 2020-2022 Socialnämnden
 Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2020 - 2022
 Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2020 - 2022
 Bygg- och miljötillsynsnämnden, verksamhetsplan 2020-2022

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6 / 30

Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN
Kommunstyrelsen

2020-03-16

§ 41
Redovisning av statistik för inkomna synpunkter och klagomål (KS
2019.284)
Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendebeskrivning

Som en viktig del av kvalitetsutvecklingen för kund har kommunen från och med början av
2019 infört en samordnad process för hanteringen av synpunkter och klagomål som lämnas av
invånare. Dels genom att ha ett huvudsakligt system, Infracontrol, som man ska anmäla i och
dels genom gemensamma rutiner för den fortsatta hanteringen. Kontaktcenter är
systemförvaltare. Anmälan från invånarna görs antingen via kommunens webbplats, via
appen ”felanmälan” eller muntligt direkt till kontaktcenter eller personal inom kommunen.
Under 2020 sker en fortsatt övergång av de verksamheter som under 2019 inte gått över från
tidigare hantering till Infra Control. (Social förvaltningens hantering skedde 2019
huvudsakligen i Treserva och redovisas i bifogad nämndsrapport).
Enligt den rutin som kommunorganisationen nu följer ska en redovisning till respektive
nämnd ske halvårsvis i efterhand över ärendena som inkommit och hanterats. I rapporteringen
ska också framgå eventuella förbättringsåtgärder som vidtagits eller planeras utifrån analysen.
I denna uppföljning redovisas antal inkomna och av dem avslutade ärenden per
verksamhetsområde/förvaltning. Redovisningen innehåller också genomsnittliga svarstider
(ledtid). Sammantaget har det under första halvåret kommit in flest synpunkter och klagomål
inom: Gator, gång och cykelvägar samt klotter.
Längst genomsnittliga svarstider förekommer inom Bygga, bo miljö kategori ”övrigt” (85
dagar) och lägst svarsfrekvens förekommer inom Skog och natur (77 %).
Nämnderna och dess förvaltningar har i uppgift att utifrån rapporteringen vidta åtgärder för att
förbättra inom de områden som är mest väsentliga för att invånare och kunder ska vara nöjda
och erhålla god service. Socialförvaltningen arbetar vidare med att förenkla och göra den
interna processen för hantering och åtgärder enhetlig. Inom Samhällsbyggnadsförvaltningen
har man identifierat svarstid, snabbare återkoppling och utvecklar koncept med garantitider
samt även klarspråk, att uttrycka sig enkelt och lättbegripligt i så väl texter som tal. Även
inom Samhällsbyggnadsförvaltningen ses interna hanteringsprocessen över i syfte att korta
ledtider och att åtgärda rätt saker snabbare.
Övriga planerade och pågående åtgärder:
Riktade mallsvar på samtliga kategorier i systemet, det vill säga mallsvar som inte bara
innehåller ”tack för ditt ärende” utan ger ungefärliga handläggningstider. Detta kallas för
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servicegarantier och är ett projekt som drivs av Kontaktcenter i samverkan med respektive
förvaltning.
Fastighetsavdelningen har inte haft sin hantering i Infracontrol under 2019 men går över till
systemet från och med starten på 2020 vilket kommer göra statistiken tydligare då
medborgare lägger in synpunkter kopplade till fastighets ansvarsområde under såväl Fritid,
Barn och ungdom som bygglovsavdelningen.
Det är en ambition att få handläggare att skicka med ett extra mail som finns som funktion i
systemet för att tydliggöra för kund vad som händer med ärendet. Det innebär extra insats på
handläggarnivå och görs i regel inte hitintills. Detta har enligt analys påverkan på
kundnöjdheten.
I detta ärende redovisas det statistiska resultatet i en rapport (bilaga 2) samt nämndernas
enskilda rapporter (bilaga 2).
Beslutsunderlag
 §21 Redovisning av statistik för inkomna synpunkter och klagomål
 Uppföljning av Synpunkter och klagomålshanteringen första halvåret 2019
 Bilaga 1 Statistik InfraControl Q1-Q2 2019
 SN, Halvårsrapport synpunkter och klagomål 2019
 KS, Rapportering synpunkter och klagomål för samhällsbyggnadsförvaltningen
 BMN, Redovisning av synpunkter och klagomål
 FN, Redovisning av synpunkter och klagomål
 KN, Redovisning av synpunkter och klagomål
 BUN, Rapport från Infracontrol om synpunkter från 1 jan - 30 juni 2019
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§ 42
Svar på revisionsrapport granskning av investeringsprocessen (KS
2020.010)
Beslut

Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Revisorerna har genomfört en granskning i syfte att bedöma kommunstyrelsen och berörda
nämnders interna kontroll i investeringsprocessen.
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt yttrande till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Ordförande, 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 kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 §22 Svar på revisionsrapport granskning av investeringsprocessen
 Svar på revisionsrapport granskning av investeringsprocessen
 Revisionsrapport, Granskning av investeringsprocessen
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§ 43
Revisionsrapporter 2019 (KS 2019.092)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.
Ärendebeskrivning

Kommunens författningssamling anger hur revisionens granskningsrapporter ska
behandlas av nämnderna och hur nämnderna ska rapportera vilka åtgärder som har
vidtagits med anledning av det som framförs av revisionens granskningsrapporter.
Syftet är att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter
och allmänheten till känna, och dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska
rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och
rekommendationer som förts fram.
Yrkanden
Ordförande, 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 kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 §23 Revisionsrapporter 2019
 Revisionsrapporter 2019
 02 - Granskning av anläggningsredovisning
 03 - KS Svar - Granskning av anläggningsredovisning
 04 - Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner
 05 - KS Svar - Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner
 06 - Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten
 07 - SN Svar - Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten
 08 - Kontroll av handläggningstider och avtalstrohet i barn- och ungdomsärenden
 09 - SN Svar - Kontroll av handläggningstider & avtalstrohet i barn- och
ungdomsärenden
 10 - Likvärdiga förutsättningar inom förskolan
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§ 44
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen (KS 2020.026)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige fastställer Taxa för offentlig
kontroll inom livsmedelslagstiftningen enligt bilaga, samt att taxan gäller från och med 1 maj
2020 och ersätter nuvarande taxa.
Ärendebeskrivning

Förändrade taxor ska beslutas av kommunfullmäktige.
Den 21 januari 2020 §4 fattade bygg- och miljötillsynsnämnden beslut om att föreslå
kommunfullmäktige att fastställa Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
enligt bilaga.
Yrkanden
Ordförande, 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 kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 §24 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
 Bygg- och miljötillsynsnämnden, Taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelslagstiftningen
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§ 45
Internkontroll, helårsuppföljning 2019, kommunstyrelsen (KS 2019.015)
Beslut

Kommunstyrelsen godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen antog 2019-02-18 § 21 internkontrollplan 2019 för
kommunstyrelsen. Utifrån internkontrollplanen har granskning genomförts under
året. Resultatet av granskningen redovisas i en helårsrapport och lämnas till kommunstyrelsen
för godkännande.
Yrkanden
Ordförande, 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 kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 §25 Internkontroll, helårsuppföljning 2019, kommunstyrelsen
 Tjänsteskrivelse, 2020-01-14, Internkontroll, helårsuppföljning 2019 Kommunstyrelsen
 Helårsuppföljning internkontroll 2019, kommunstyrelsen
 Bilaga 1_Uppföljning av kommunstyrelsens och fullmäktiges beslut
 Internkontrollplan 2019, kommunstyrelsen
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§ 46
Överenskommelse om anmälan och uppföljning av Samhällsorientering
(KS 2020.048)
Beslut

Kommunstyrelsen antar förslaget till lokal överenskommelse om anmälan och uppföljning av
Samhällsorientering.
Ärendebeskrivning

I verksamhetsplanen för Centrum för samhällsorientering framgick att samtliga kommuner
skulle göra en lokal skriftlig överenskommelse om samhällsorienteringen med
Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen rör ansvar för anmälan och uppföljning av deltagare
som ingår/kommer att ingå i etableringsprogrammet. Överenskommelsen ska vara klar senast
den 1 mars 2020 och inkludera hantering av såväl egenbosatta som kommunanvisade personer
(inklusive kvotflyktingar).
Arbetsförmedlingen har lämnat ett förslag till lokal överenskommelse om anmälan och
uppföljning av samhällsorientering.
Yrkanden
Ordförande, 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 kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 §10 Namu Överenskommelse om anmälan och uppföljning av Samhällsorientering
 Överenskommelse om anmälan och uppföljning av Samhällsorientering
 Förslag från AF: Lokal överenskommelse SO Vallentuna
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§ 47
Revidering av utbildningsnämndens reglemente (KS 2019.408)
Beslut

Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige fastställer reviderat förslag till
utbildningsnämndens reglemente.
Ärendebeskrivning

Utbildningsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om följande revideringar
av utbildningsnämndens reglemente i kapitlet Nämndens huvudsakliga uppgifter:
- Arbetet med sommarjobb för ungdomar har flyttats från kommunledningskontoret till barnoch ungdomsförvaltningen. Som en konsekvens av detta bör ansvaret tas över formellt av
antingen barn- och ungdomsnämnden eller utbildningsnämnden. Eftersom
utbildningsnämnden redan ansvarar för aktivitetsansvar för ungdomar föreslår förvaltningen
att utbildningsnämnden tar över ansvaret för sommarjobb för ungdomar.
- Utbildning i svenska för invandrare har tagits bort från nämndens övergripande uppgifter.
Enligt den nuvarande skollagen är utbildning i svenska för invandrare en del av den
kommunala vuxenutbildningen. Det behöver därför inte specificeras att nämnden även
ansvarar för utbildning i svenska för invandrare.
- Bisatsen ”för ungdomar och vuxna” har tagits bort ur följande uppgift:
”- ansvara för den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet, för
ungdomar och vuxna, som bildar gymnasieskola.”
Bisatsen är inte nödvändig eftersom skollagen stipulerar vilka som har rätt att delta i
gymnasieskolors utbildning. Ordet ”bildar” har också byts ut mot ”utgör”.
- Följande mening har ändrats:
”Ersättare ska tjänstgöra i den ordning som fullmäktige bestämt i samband med valet.”
Meningen har ändrats till:
”Ersättare ska tjänstgöra i den ordning som fullmäktige bestämt.”
Detta för att alla beslut om ersättares inträdesordning inte nödvändigtvis fattas i samband med
valet. Reglementet Ersättares inträde, närvarorätt i nämnder m. m. kan till exempel revideras
vid andra tillfällen.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Justerandes sign
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Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 §26 Revidering av utbildningsnämndens reglemente
 Tjänsteskrivelse, 2020-02-03, Revidering av utbildningsnämndens reglemente
 Reviderat reglemente för utbildningsnämnden
 Utbildningsnämnden, Revidering av utbildningsnämndens reglemente
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§ 48
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (KS 2019.326)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att
1. Anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen
2. Godkänna bilaga till kommunstyrelsens delegationsordning gällande verkställighet samt
bilagda instruktioner till kommundirektör och upphandlingschef.
Reservationer
Jaana Tilles och Jerri Bergström (båda S), reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande.
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jaana Tilles (S) yrkande.
Ärendebeskrivning

Revisionen inlämnade en revisionsrapport 2018 som granskade kommunens
delegationshantering. I rapporten framkom synpunkter på hur nämndernas
delegationsordningar var utformade. Delegationsordningarna bedömdes vara långa och inte
helt tydliga. Nyttan med de delar som behandlade verkställighet samt utformningen av en
kommunövergripande del i delegationsordningarna ifrågasattes. Mot bakgrund av detta har en
kommunövergripande översyn av delegationsordningarna genomförts, där kansliet har arbetat
fram en struktur och utformning när det gäller exempelvis allmänna juridiska ärenden,
ekonomi, upphandling samt personalfrågor. Syftet har varit att både förenkla och förtydliga i
delegationsordningarna. Exempelvis har verkställighetsbeslut tagits bort från
delegationsordningarna och istället sammanställts i en bilaga för att ge vägledning när det
gäller bedömning av just verkställighetsbeslut.
Som ett led i översynen av delegationsordningarna har även fullmäktige fattat beslut om en
separat skrivelse gällande firmateckning. Den information som tidigare återfanns i
delegationsordningarna föreslås därmed utgå. Utöver ombearbetningen av
delegationsordningarna har kommunstyrelsens kansli tagit fram en övergripande rutin som
behandlar anmälan av delegationsbeslut, från fattat delegationsbeslut till anslaget
delegationsbeslut. Dessutom har information gällande definitioner av delegationsbeslut samt
verkställighetsbeslut tagits fram och finns nu tillgänglig på kommunens intranät.
Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2020-01-13 för ytterligare översyn. I det
förslag som nu föreligger har bland annat de beslutspunkter där beslutsfattare ska samråda
innan beslut fattas reviderats. Instruktion för kommundirektör och instruktion för
upphandlingschef bifogas i underlaget. En instruktion för förvaltningschefer är också
framtagen. Beslutet som ska samrådas gäller avgångsvederlag vid överenskommelse om
Justerandes sign
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avslut och förvaltningschef ska samråda med Personalchef/ förhandlingschef. Då det inte ska
samrådas med någon politisk instans/roll återfinns inte instruktionen i beslutsunderlaget.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Jaana Tilles (S) yrkar, med bifall från Jerri Bergström (S) och Nicklas Steorn (MP), att som
tillägg att i punkten 11.5 "Försäljning av bostäder" ska delegat ändras från Fastighetschef till
kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), föreslår att hon först ställer proposition på sitt
eget yrkande och sedan på Jaana Tilles (S) tilläggsyrkande. Beslutsgången godkänns av
kommunstyrelsen.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på Jaana Tilles (S) tilläggsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå det.
Beslutsunderlag
 §27 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
 Tjänsteskrivelse, Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
 Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen, 2020-01-29
 Bilaga till delegationsordning för kommunstyrelsen gällande verkställighet
 Instruktion för kommundirektören
 Instruktion för upphandlingschef
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§ 49
Strategi för internationalisering (KS 2019.088)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta strategin för internationalisering.
Reservationer
Martin Siltanen (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ärendebeskrivning

Världen knyts allt mer samman globalt, så väl genom ekonomi och handel som
kommunikationstekniskt människor emellan. Det innebär att även på lokal nivå påverkas vi i
direkt mening av vad som händer runt omkring oss, inte bara i vår nationella närhet utan över
hela jorden. Det lokala och Globala perspektivet behöver hanteras i samklang för att
utvecklingen ska ske långsiktigt hållbart. Vi behöver agera under förutsättningar där
omvärlden och omvärldsanalysen tar det globala perspektivet för den lokala utvecklingen ska
bli så god som möjligt. Det skapar möjligheter för Vallentuna kommun att både lära av, men
också att bidra till, samhällsutvecklingen i helt andra delar av världen än vår egen. För att
erhålla styrning och enhetlighet i målsättning och metod för arbetet föreslås kommunen anta
bilagda förslag till Strategi.
Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Martin Siltanen (SD) yrkar avslag till att kommunfullmäktige antar strategin för
internationalisering.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), föreslår att hennes eget yrkande ställs mot Martin
Siltanens (SD) yrkande. Beslutsgången godkänns av kommunstyrelsen.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer sitt eget yrkande mot Martin Siltanens
(SD) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförande Parisa
Liljestrands (M) yrkande.
Beslutsunderlag
 §28 Vallentuna kommun - Strategi för internationalisering
 Strategi för internationalisering
 Vallentuna kommun Strategi för internationalisering
 §49 KS Förslag till uppdrag att ta fram en strategi för internationalisering
Justerandes sign
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§ 50
Beredning av miljöstipendiat 2019 (KS 2020.013)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse ---------------till Vallentuna kommuns miljöstipendiat 2019
och att stipendiet som utdelas utgörs av 0,5 prisbasbelopp.
Ärendebeskrivning

Syftet med det årliga miljöstipendiet är att uppmärksamma och stimulera goda
insatser och engagemang som bidrar till en miljömässigt hållbar utveckling inom Vallentuna
kommun. Stipendiet ska användas för att genomföra ytterligare insatser för miljön. Föreslagna
stipendiater bedöms utifrån kriterierna miljöengagemang utöver det förväntade; miljöarbete
som är av brett intresse och till nytta för fler än enskilda hushåll; samt hur stipendiet kan bidra
till genomförande av ytterligare miljöåtgärder.
Fem fullständiga förslag har inkommit:
- Ole Utne, för uppstart av företaget Better Bites med veganskt och hållbart fika.
- Vallentuna Rödakorskrets, för återbruksverksamhet och modernisering av
återvinningsrum/sorteringsstationer.
- Kjell Eriksson, för kartläggning av fåglar runt om i kommunen bland annat vid
Angarnsjöängen och fortsatt inventerings- och miljöarbete.
- Lena Särenborg m.fl., för start av och genomförda insatser i nätverket Klimatsmart
Vallentuna och fortsatt påverkansarbete och arrangemang.
- Vallentuna Vävstugeförening, för bevarande av vävtekniker med återbruk av textilier och för
att lära nya tekniker, utbilda och föra traditionen med återbruk vidare.
De nominerade har lämnat medgivande för hantering av personuppgifter.
Kommunfullmäktige antog i september 2019 nya regler och kriterier för utdelning av
kommunens miljöstipendium (KS 2019.130). Reglerna anger att miljöstipendiet ska
annonseras så att förslag inkommer senast 1 okt och att kommunstyrelsen i november beslutar
om stipendiat och stipendiets storlek. För 2019 gjorde kommunens miljöstrateg en abrovink
och öppnade för ansökningar/nomineringar 5 nov-12 jan.
Plan- och miljöutskottet bereder förslag till stipendiat för Vallentuna kommuns
miljöstipendium 2019. Förslag föredras vid sammanträde 18 feb. Utskottet bedömer utifrån
kriterierna samt motiverar förslaget till stipendiat. Kommunstyrelsen beslutar vid
sammanträde 16 mars om stipendiat och stipendiets storlek. Det belopp som utdelas ska högst
motsvara ½ basbelopp. Medel för ändamålet disponeras ur det årliga anslaget till
kommunstyrelsens förfogande. Miljöstipendiet kan därefter delas ut i vid
kommunfullmäktiges sammanträde 30 mars.
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Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens plan- och miljöutskotts
förslag.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 §13 Planmu Beredning av miljöstipendiat 2019
 Beredning av miljöstipendiat 2019
 Förslag miljöstipendiater 2019 för bedömning PlanMU
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§ 51
Svar på motion (MP) om konstgräs utan mikroplaster (KS 2019.186)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.
Reservationer
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ärendebeskrivning

Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-03-15 föreslagit att kommunfullmäktige: •
Ger fritidsförvaltningen i uppdrag att se över hur mycket läckage av både miljögifter och
mikroplaster från kommunens fotbollsplaner som beräknas ske samt hur detta kan minimeras.
• Uppdrar åt fritidsförvaltningen att inför varje ny upphandling av konstgräs utvärdera nya
och mer miljövänliga alternativ. • Ger miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att
minimera användning av plast och gummibaserade granulat på lekplatser och skolgårdar.
BEDÖMNING
Frågan mikroplast och miljöpåverkan från konstgräs och lekplatsytor är aktuell och
angelägen. Fritids- och samhällsbyggnadsförvaltningarna har medarbetare med god
kompetens i frågan och arbetar i enlighet med förslagen i motionen med att i möjligaste mån
minska miljöpåverkan från befintliga och nya anläggningar.
Gummigranulat används enbart i tävlingsplaner. Alla skol-, lek- och spontanytor är
granulatsfria och har istället sandfyllning. Läckage av granulat förebyggs genom fällor i
dagvattenbrunnar vid alla kommunens tävlingsplaner och genomtänkt skötsel av ytorna.
Fritidsförvaltningen avser att vid IP sätta in ett större filter som även renar kemikalier i
dagvattnet. Det ger möjlighet att mäta läckaget av mikroplaster. I övrigt följer förvaltningen
forskning och undersökningar om miljöpåverkan från konstgräsplaner som utförs runt om i
landet.
Miljökrav ställs i upphandling, till exempel så kallat krullgräs utan granulat vid Hagaskolan.
Förvaltningarna strävar efter andra materiallösningar eller det mest miljövänliga alternativet
av konstgräs och gummiasfalt som finns på marknaden.
Utformning och materialval för lekplatser och skolgårdar väljs från fall till fall beroende på
funktion. Avvägningar görs då mellan olika frågor som miljöpåverkan, tillgänglighet, slitage,
driftskostnader etc. Kommunen ska enligt lag tillgodose tillgänglighet för människor med
olika funktionshinder till kommunala lekplatser och skolgårdar. Kommunen använder
gummigranulat och/eller konstgräs för att kunna tillgodose lekmöjlighet för alla.
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Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Nicklas Steorn (MP) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionens första och tredje attsatser och anser den andra att-satsen besvarad.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), föreslår att hennes eget yrkande ställs mot Nicklas
Steorns (MP) yrkande. Beslutsgången godkänns av kommunstyrelsen.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer sitt eget yrkande mot Nicklas
Steorns (MP) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförande
Parisa Liljestrands (M) yrkande.
Beslutsunderlag
 §29 Svar på motion (MP) om konstgräs utan mikroplaster
 Svar på motion (MP) om konstgräs utan mikroplaster - TJÄNSTESKRIVELSE
 Motion (MP) om konstgräs utan mikroplaster
 Fritidsnämndens yttrande, Motion (MP) om konstgräs utan mikroplaster
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§ 52
Svar på motion (MP) om kommunal återbruksverkstad (KS 2019.181)
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
Reservationer
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.
Ärendebeskrivning

Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-03-15 föreslagit att kommunledningskontoret får i uppdrag att se över hur en återbruksverkstad i kommunens regi skulle
kunna uppföras. Återbruksverkstaden kan kombineras med second hand-försäljning.
Information, verktyg och maskiner ska finnas tillgängliga för att reparera olika saker.
Miljöpartiet lyfter fram att det kan skapa arbetstillfällen, bidra till ökad trivsel, nya
kontaktytor och fler sociala möten samt nya lokala affärsmöjligheter.
BEDÖMNING
Under 2020 kommer SÖRAB etablera en ny returpark i Vallentuna, med insamling för
återbruk. SÖRAB har äganderätten till kommunalt avfall som kan förädlas och återbrukas
samt avtal med organisationer som avsätter produkter på en marknad. Runt om i Vallentuna
finns därtill flera second hand-affärer och sommarloppisar samt små- och egenföretagare som
erbjuder reparationstjänster. Kommunen har nyligen infört en webblösning för återbruk inom
de kommunala verksamheterna.
Längre livslängd på produkter och återanvändning är viktiga pusselbitar i det avfallsförebyggande arbetet. Såväl kommunens miljö- och klimatstrategi som avfallsplanen
(gemensam för SÖRAB-kommunerna, ny avfallsplan för 2021-2032 nu ute på remiss) innebär
bland annat att kommunen ska underlätta för invånare att konsumera hållbart och stimulera
återbruk. En del i det är att skapa förutsättningar för att dela, laga, byta och låna.
Returpunkten i Sundbyberg, som drivs av SÖRAB, är en pilotverksamhet där privatpersoner
kan lämna saker för återbruk och på plats reparera saker med hjälp av verktyg, snickarbänkar
och symaskiner.
Olika möjligheter, verksamheter och driftsformer för att underlätta återbruk och reparationer
för invånarna bör utredas. En utredning bör inte riktas in på kommunal regi, utan istället
beakta lösningar som kan främja hållbart företagande och utveckling av Vallentuna centrum.
SÖRAB är intresserade av att samarbeta i en sådan utredning.
Intressanta exempel att studera finns i flera kommuner, däribland ReTuna Återbruksgalleria,
som etablerats av Eskilstuna kommun.
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Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Nicklas Steorn (MP) yrkar att kommunfullmäktige bifaller motionen.
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), föreslår att hennes eget yrkande ställs mot Nicklas
Steorns (MP) yrkande. Beslutsgången godkänns av kommunstyrelsen.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer sitt eget yrkande mot Nicklas
Steorns (MP) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt ordförande
Parisa Liljestrands (M) yrkande.
Beslutsunderlag
 §30 Svar på motion (MP) om kommunal återbruksverkstad
 Svar på motion (MP) om kommunal återbruksverkstad - TJÄNSTESKRIVELSE
 Motion (MP) om kommunal återbruksverkstad
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§ 53
Anmälningar för kännedom
Beslut

Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan med anmälningar fram tills 2020-03-03 och
lägger dem till handlingarna.
Ärendebeskrivning

Varje möte tar kommunstyrelsen del av en lista med anmälda protokoll och skrivelser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott 2020-02-20
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2020-02-18
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2020-02-19
Yrkanden
Ordförande, 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 kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslutsunderlag







Cirkulär 20:07, Internränta för år 2021
Meddelande, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner
om äldreomsorg – teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus
Meddelande, Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner
om Strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025
Cirkulär 20:08, Budgetförutsättningar för åren 2020–2023
Cirkulär 20:10 Arbetsdomstolens dom 2020 nr 3 om direkt, indirekt diskriminering
och diskriminering genom bristande tillgänglighet
Överförmyndarnämnden, Verksamhetsberättelse 2019
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§ 54
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut

Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten fram tills 2020-03-03 och lägger dem till
handlingarna.
Ärendebeskrivning

Varje möte tar kommunstyrelsen del av en lista med anmälda delegationsbeslut.
Yrkanden
Ordförande, 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 kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslutsunderlag















KS 2020.007-1
Delegationsbeslut enligt 3.1, Fullmakt SLL 520
KS 2017.288-21
Överenskommelse om tillfällig nyttjanderätt mellan Vallentuna
kommun och Storstockholms lokaltrafik
KS 2017.288-22
Delegationsbeslut enligt 11.8, servitutsavtal med Storstockholms
lokaltrafik rörande mätarskåp och kablar i Lindholmen
KS 2017.288-23
Delegationsbeslut enligt 11.8, servitutsavtal med Storstockholms
lokaltrafik rörande slänter i Ormsta
KS 2017.288-24
Delegationsbeslut enligt 11.8, servitutsavtal med Storstockholms
lokaltrafik rörande serviceväg i Vedalund
KS 2017.288-25
Delegationsbeslut enligt 11.8, servitutsavtal med Storstockholms
lokaltrafik rörande kabelrör och kabelbrunnar vid Åbygatan
KS 2017.288-26
Delegationsbeslut enligt 11.8, servitutsavtal med Storstockholms
lokaltrafik rörande Bällsta 4:1 och Bällsta 2:789
KS 2017.288-27
Delegationsbeslut enligt 11.9, avtal om nyttjanderätt för grundvattenrör,
Ormsta 1:415 och Vallentuna-Mörby 1:297
KS 2017.288-28
Delegationsbeslut enligt 11.8, överenskommelse och ansökan om
fastighetsreglering med Storstockholms lokaltrafik rörande åtgärder på Roslagsbanan i
närheten av Ormsta, Molnby och Lindholmen
KS 2017.288-29
Delegationsbeslut enligt 11.8, överenskommelse och ansökan om
fastighetsreglering med Storstockholms lokaltrafik avseende mark för järnvägsändamål norr
om Bällsta station
KS 2017.288-31
Delegationsbeslut enligt 11.9, överenskommelse med Storstockholms
lokaltrafik om tillfällig nyttjanderätt rörande Vallentuna Prästgård 1:163
KS 2020.028-2
Delegationsbeslut enligt 5.14, Tillförordnad kommundirketör
AVT 2018.077-2
Delegationsbeslut enligt 3.26, förlängning av ramavtal avseende
skogsvård och skötsel av bebyggelsenära natur
KS 2020.057-2
Delegationsbeslut enligt 1.4, Avslag på begäran om att ta del av handling

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

27 / 30

Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN
Kommunstyrelsen







2020-03-16

KS 2020.028-3
Delegationsbeslut enligt 5.14, Tillförordnad kommundirektör
KS 2020.020-2
Delegationsbeslut enligt KS 3.10, Godkännande av
upphandlingsdokument avseende drift och underhåll av offentlig belysning
KS 2020.079-1
Delegationsbeslut enligt 5.15, Tillförordnad förvaltningschef för kulturoch fritidsförvaltningen
KS 2020.089-1
Delegationsbeslut enligt 1.1, Ordförandebeslut utifrån smittorisk
AVT 2015.100-21
Förlängning av avtal avseende E-arkiv som tjänst, Formpipe Software
AB
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§ 55
Ändring av detaljplan B701106 Sundby (KS 2018.268)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att sända ut förslag till ändring av detaljplan B701106 Sundby,
omfattande fastigheterna Sundby 2:4 m.fl. på samråd enligt 5 kap 6§ Plan- och bygglagen
(2010:900).
Ärendebeskrivning

Planområdet ligger i Brottby. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
ändrad detaljplan som syftar till att ändra huvudmannaskapet för vägarna, från enskilt till
kommunalt. Detta görs genom ett tillägg till planbeskrivningen och plankartan. Ändringen
leder inte till några fysiska förändringar utan är rent administrativ. Vid laga kraftvunnen plan
görs tilläggen i plankartan.
Yrkanden
Ordförande, 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 kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-11, Ändring av detaljplan B701106 Sundby
 Ändring av detaljplan B701106 Sundby - Tillägg till Planbeskrivning
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§ 56
Ändring av detaljplaner B580305, 890707 och B731105 (KS 2013.257)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att sända ut förslag till ändring av detaljplanerna 890707,
omfattande fastigheterna Kårsta-Rickeby 1:1 samt 1:15-1:18 m.fl., Backa B580305,
omfattande fastigheterna Backa 1:1 m.fl. och B731105 Backa 9:1, Backatomten 2:1, 3:1 m.fl.
omfattande fastigheterna Backa 9:1 m.fl. på samråd enligt 5 kap 6§ Plan- och bygglagen
(2010:900).
Ärendebeskrivning

Planområdena ligger i Kårsta. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till
ändrad detaljplan för de tre detaljplanerna som syftar till att ändra huvudmannaskapet för
allmän plats, från enskilt till kommunalt. Detta görs genom ett tillägg till vardera
planbeskrivning och plankarta. Ändringen leder inte till några fysiska förändringar utan är
rent administrativ. Vid laga kraftvunnen plan görs tilläggen i plankartan.
Yrkanden
Ordförande, 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 kommunstyrelsen beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-11, Ändring av detaljplaner B580305, 890707 och B731105
 Ändring av detaljplan B731105 - Tillägg till Planbeskrivning
 Ändring av detaljplan 890707 - Tillägg till Planbeskrivning
 Ändring av detaljplan Backa B580305 - Tillägg till Planbeskrivning

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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