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§ 112
Val av justerare
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Jerri Bergström (S) att justera protokollet jämte
ordförande.
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§ 113
Fastställande av dagordning
Beslut

Dagordningen fastställs med följande ändringar:



Ärende "Hemställan om investeringsanslag Lindholmsvägen för den del som ägs av
Vallentuna kommun" flyttas upp till nummer 7 i dagordningen.
Ärende "Förslag till verksamhetsområde för Kårsta-Rickeby 1" flyttas upp till nummer 8 i
dagordningen.

Dagordningen fastställs i övrigt i enlighet med utskick.
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§ 114
Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning

Kommundirektören, Victor Kilén, informerar om Riksintresseprecisering för Stockholm Arlanda flygplats.
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Justerandes sign
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§ 115
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2020 (KS
2020.178)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.
Ärendebeskrivning

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.
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.
Enligt 16 kap. § 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Rapportering
ska ske en gång per kvartal.
SoL
Socialförvaltningen har 15 avbrott i verkställigheten av beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2020. Samtliga beslut
gäller äldre och avbrott i verkställigheten av insatsen dagverksamhet. Detta till följd av beslut
om stängning av dagverksamhet från 2020-03-19- 2020-09-30 på grund av Covid- 19.
Socialförvaltningen rapporterar även 2 icke verkställda beslut gällande särskilt boende.
LSS
Socialförvaltningen har 2 icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 7 och 9 LSS att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2020.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-17,
 Socialnämnden, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2020
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§ 116
Rapport, heltid som norm (KS 2020.251)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Ärendebeskrivning

Inom ramen för 2016 års avtalsrörelse träffade de centrala parter en överenskommelse som
innebär att alla arbetsgivare inom kommun/landstingssektorn ska utarbeta en plan för att öka
andelen heltidsarbetande fram till 2021. Målet med arbetet under de följande åren ska vara att
anställa på heltid som norm. Mot bakgrund av den överenskommelsen har Vallentuna
kommun och Kommunal formulerat en plan för hur det arbetet ska organiseras under
tidsperioden. Förutom förberedelser samt nulägesanalys skapades ett pilotprojekt med syfte
att implementera planen i verksamheten. De särskilda boendena (SÄBO) Korallen och
Väsbygården utsågs till pilotverksamheter.
Pilotverksamheterna förbereddes med gemensamma workshops för samtliga medarbetare i
syfte att belysa farhågor med förändrat arbetssätt, förändrade arbetsscheman samt bilden av
kvinnodominerade yrken inom vård- och omsorgssektorn. Särskilt lades vikt på
jämställdhetsfrågan ut perspektivet att kunna vara självständig i sin försörjning samt trygga
sin pension genom att arbeta heltid.
Projektet som helhet har en stark koppling till kompetensförsörjning där förmågan att
attrahera och rekrytera genom att kunna erbjuda attraktiva heltidsanställningar med goda
arbetsvillkor. Genom att hitta bra former förheltidsanställningar kommer det vara en
betydande del i strategin att rekrytera och behålla kärnkompetens.
Beslutsunderlag
 Rapport, heltid som norm
 Plan för heltidsarbetande organisation

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 117
Rehabilitering och statistik över långtidssjukskrivna 2020 (KS 2020.266)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen har tidigare givit kommundirektören i uppdrag att årligen
informera om kommunens arbete med rehabiliteringsprocessen och redovisa antal
rehabiliteringsärenden. Utöver det informeras vilka rehabiliteringsärenden som under senaste
året avslutats och där personer återgått delvis eller helt till arbete eller avslutat sin anställning.
HR-avdelningen arbetar med att styra rehabiliteringsprocessen och i den stödja kommunens
chefer i olika rehabiliteringsärenden och rehabiliteringssamtal, vilket närmaste chef ansvarar
för att genomföra med medarbetare som behöver. Syftet med rehabiliteringsarbetet är att
förebygga sjukfrånvaro och underlätta återgång till arbetet. Det är av stor vikt att
medarbetaren medverkar till sin egen rehabilitering. Målet är att den anställde återgår i arbete
och arbetskapaciteten behålls så långt det är möjligt.
HR-stöd som ges kan till exempel vara att medverka till att upprätta skriftliga
rehabiliteringsplaner med åtgärder för medarbetare vars arbetsförmåga varit nedsatt i 30
dagar, eller om medarbetare har en upprepad korttidsfrånvaro. Rehabiliteringsutredning ska
även göras om eller när en medarbetare visar tecken på att må dåligt, eller inte klarar av att
utföra arbetsuppgifter som medarbetaren tidigare klarat av. Aktiva anpassningar som
tidsbestäms följs upp och utvärderas, vilket är en omfattande del i rehabiliteringen.
Bilagt finns kommunens rutin för arbete med rehabilitering och arbetsanpassning
(utdrag från intranätet).
Nedan redovisas statistik över antal långtidssjukskrivna personer, hel- eller deltid
som varit sjukskrivna i 30 dagar eller mer per den 31 augusti 2020.
Antal personer i aktiv rehabilitering den 31 augusti 2020 var totalt i kommunen 66
personer (70 personer den 31 augusti 2019).
Fördelning per nämnd, och jämförelse med föregående års mättidpunkt inom parentes:
Barn- och ungdomsnämnden: 23 personer (27 personer)
Bygg- och miljötillsynsnämnden: 3 personer (3 personer)
Fritidsnämnden: 0 personer (1 personer)
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen: 9 personer (7 personer)
Kulturnämnden: 0 personer (1 personer)
Socialnämnden: 28 personer (28 personer)
Utbildningsnämnden: 3 personer (3 personer)
Av de 70 personer som per 31 augusti 2019 redovisades som pågående rehabiliteringsärenden
har flera vid mättillfället 31 augusti 2020 återgått helt- eller delvis i arbete, avlidit, slutat sin
anställning av egen begäran eller pensionsavgång och blivit föräldralediga. Redovisning per
nämnd enligt nedan :
Barn- och ungdomsnämnden (27 ärenden): 22 personer har avslutad rehabilitering helt eller
delvis. Dessa fördelas i 11 personer som återgått helt eller delvis i arbete, två personer som nu
är helt föräldralediga, en person har avlidit, åtta har slutat sin anställning i kommunen (av
dessa har fyra gått i pension). De som återgått deltid i arbete ingår i sammanställningen per 31
augusti 2020 som fortsatt i aktiv i rehabilitering tillsammans med de fem personer som är
fortsatt heltidssjukskrivna.
Bygg- och miljötillsynsnämnden (tre ärenden): Tre personer har avslutad rehabilitering helt
eller delvis. Dessa fördelas i en person som återgått deltid i arbete, och två som slutat sin
anställning. Den som återgått deltid i arbete ingår i sammanställningen per 31 augusti 2020
som fortsatt i aktiv i rehabilitering.
Fritidsnämnden: (En person): En person har återgått helt i arbete och rehabiliteringen är
avslutad.
Kommunstyrelsen: (Sju personer): Fyra personer har avslutad rehabilitering helt eller delvis.
Dessa fördelas i en person som återgått delvis i arbete, en person är helt föräldraledig, två
personer har slutat sin anställning. Den som återgått deltid i arbete ingår i sammanställningen
per 31 augusti 2020 som fortsatt i aktiv i rehabilitering tillsammans med de tre personer som
är fortsatt heltidssjukskrivna.
Kulturnämnden: (En person):En person har återgått helt i arbete och rehabiliteringen är
avslutad.
Socialnämnden: (28 personer): 18 personer har avslutad rehabilitering helt eller delvis. Dessa
fördelas i 12 personer som återgått helt eller delvis i arbete, två personer som är
föräldralediga, två avlidna personer, två som slutat sin anställning (av dessa två har en gått i
pension). De som återgått deltid i arbete ingår i sammanställningen per 31 augusti 2020 som
fortsatt i aktiv i rehabilitering. tillsammans med de tio personer som är fortsatt
heltidssjukskrivna.
Utbildningsnämnden: (Tre personer) ): En person har helt avslutad rehabilitering och gått i
pension. Två personer är fortsatt helt sjukskrivna och ingår i 31 augusti 2020 års
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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sammanställning som aktiva i rehabilitering.
Under perioden 1 september 2019 till 31 augusti 2020 finns det också personer som varit
långtidssjukskrivna men tillfrisknat och kommit åter helt i arbete, slutat sin anställning eller
av annan anledning blivit avslutade i rehabiliteringen. Dessa personer är inte med i redovisad
statistik.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Rehabilitering och statistik över långtidssjukskrivningar 2020
 Rutin för arbetet med rehabilitering 2020

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 118
Hemställan om investeringsanslag Lindholmsvägen för del som ägs av
Vallentuna Kommun (KS 2020.145)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
1. fastställer investeringsanslag om 1 miljon kronor för utredning av en breddning av
Lindholmsvägen, del som Vallentuna Kommun äger, samt förbättrade korsningspunkter
utifrån de fastställda målen i rapporten Åtgärdsvalsstudie Lindholmsvägen.
2. beslutar om genomförande av en breddning av del av Lindholmsvägen, del som Vallentuna
Kommun äger, samt förbättrade korsningspunkter för resterande 5 miljoner kronor i
kommunplanen.
Ärendebeskrivning

Teknik- och fastighetsutskottet fattade 2020-05-27 beslut om föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om hemställan av investeringsanslag
om sex miljoner som finns reserverat i investeringsplanen i kommunplan 2020 – 2022, §31.
I kommunplanen har totalt 6 miljoner kronor reserverats för åtgärder på Lindholmsvägen, för
den del som kommunen äger, efter åtgärdsvalsstudien som genomfördes under 2018 och
2019. Åtgärdsvalsstudien fastslogs i kommunstyrelsens plan- och miljöutskott i september år
2019, § 77 (KS 2018.219).
I kommunplanens investeringsplan för 2018 – 2029 finns totalt 15 miljoner kronor
reserverade för åtgärder på Lindholmsvägen, för den del som kommunen äger, fördelade på
”åtgärder på Lindholmsvägen efter åtgärdsvalsstudien” med 6 miljoner kronor samt
”Upphandling och utbyggnad cirkulationsplats Lindholmsvägen” med 9 miljoner kronor.
Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då den är förenlig med kommunplan
2020 – 2022.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
 Hemställan om investeringsanslag Lindholmsvägen
 §31 Tefau Hemställan om investeringsmedel Lindholmsvägen
 §95 Hemställan om investeringsanslag Lindholmsvägen
 Tjänsteskrivelse, 2020-04-27, Hemställan om investeringsmedel Lindholmsvägen
 Rapport Åtgärdsvalstudie Lindholmsvägen 2019

Justerandes sign
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§ 119
Förslag till verksamhetsområde för Kårsta-Rickeby 1 (KS 2020.267)
Beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att verksamhetsområde för
dricksvatten, spillvatten, dagvattenfastighet och dagvattengata för fastigheterna inom KårstaRickeby 1 fastställs enligt kartbilaga i Roslagsvattens tjänsteskrivelse.
Ärendebeskrivning

Detaljplanen för Kårsta-Rickeby 1 vann laga kraft år 2016 och ett av syftena med planen är att
förse befintliga och tillkommande fastigheter i området med kommunal vatten- och
avloppsförsörjning. I planarbetet gjordes bedömningen att dagvatten inte fullt ut kan tas om
hand lokalt utan att en allmän dagvattenhantering krävs. Dagvatten från merparten av
fastigheterna och från gatorna leds till den allmänna dagvattenanläggningen. Ett antal
fastigheter avrinner inte naturligt mot den allmänna dagvattenanläggningen och föreslås
därför undantas från verksamhetsområdet för dagvattenfastighet.
Vallentunavattens styrelse föreslår att verksamhetsområdet för dricksvatten, spillvatten,
dagvattenfastighet och dagvattengata utökas enligt bilaga.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-23
 Roslagsvatten, förslag till verksamhetsområde för Kårsta-Rickeby 1

Justerandes sign
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§ 120
Internkontroll, halvårsuppföljning2020 - kommunstyrelsen (KS 2020.004)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollen.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen antog § 26 2020-02-17 internkontrollplan 2020 för
kommunstyrelsen. Utifrån internkontrollplanen har granskning genomförts under det
första halvåret. Resultatet av granskningen redovisas i en halvårsrapport och lämnas
till kommunstyrelsen för godkännande.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-28, delårsuppföljning internkontroll
 Halvårsuppföljning 2020 internkontroll, kommunstyrelsen
 Internkontrollplan 2020, kommunstyrelsen (reviderad efter KSAU)
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§ 121
Delårsrapport januari-augusti 2020 kommunstyrelsen (KS 2020.232)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner delårsrapporten.
Ärendebeskrivning

Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är totalt sett enligt budget.
Ett mindre överskott redovisas inom räddningstjänst på 0,1 miljon kronor. Prognosen
innehåller ett underskott inom egen försörjning som täcks genom omfattande effektiviseringar
som genomförts inom kommunledningskontoret inför 2020 och ytterligare åtgärder under
2020.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-09-22, Delårsrapport januari-augusti 2020, kommunstyrelsen
 Delårsrapport januari - augusti 2020, kommunstyrelsen

Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 122
Delårsrapport januari-augusti 2020, Vallentuna kommun (KS 2020.253)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner rapporten.
Ärendebeskrivning

Vallentuna kommun redovisar delårsbokslut efter åtta månader. Kommunfullmäktige har i
kommunplanen lagt fast att ett av kommunens strategiska områden är god ekonomisk
hushållning. Målet är att verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt. Positivt ekonomiskt
resultat är uppnått i delårsbokslutet och prognosen visar också ett positivt ekonomiskt resultat
för hela 2020.
Det bokförda resultatet för perioden januari-augusti är ett positivt resultat om 152,2 miljoner
kronor (152,2 miljoner kronor enligt balanskravsresultatet).
• Prognosen för 2020 är ett resultat på 135,3 miljoner kronor. Det är 110,5 miljoner kronor
högre än budget.
• Nämndernas prognos visar, i jämförelse med budget, ett överskott på 3,4 miljoner kronor för
år 2020.
• Investeringar under perioden januari-augusti uppgår till 44,8 miljoner kronor. Helårsprognos
för investeringar är 149,9 miljoner kronor.
Helårsprognosen är betydligt bättre än den som visades i föregående uppföljning och det beror
på en ny prognos för skatteintäkter från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).
Skatteintäkterna för Vallentuna kommun 2020 beräknas minska med 22,9 miljoner kronor i
förhållande till budget. Det är en avsevärd förbättring i förhållande till föregående prognos då
de beräknades minska med 64,6 miljoner kronor. Pandemin och lågkonjunkturen påverkar
förutsättningarna kring beräkning av skatteunderlaget och det råder stora svårigheter att
bedöma utvecklingen. Kommunens prognos är därför mycket osäker.
Prognosen för 2020 visar ett positivt resultat på 135,3 miljoner kronor. I förhållande till
budget är det 110,5 miljoner kronor bättre. De största avvikelserna mot budget är:
• Nämndernas resultat är positivt med 3,4 miljoner kronor.
• Exploateringsintäkter ger ett positivt resultat på 12,9 miljoner kronor.
• Exploateringsersättningar och gatukostnadsersättningar ger överskott med 23,0 miljoner
kronor.
• Skatteintäkterna minskar med -22,9 miljoner kronor.
• Generella statsbidrag och utjämning bidrar positivt med 92,1 miljoner kronor, varav 61,8
miljoner kronor avser förstärkning av generella statsbidrag.
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• Lägre räntekostnader ger ett positivt resultat på 13,1 miljoner kronor.
Coronapandemin medför att arbetslösheten stiger och skatteintäkterna minskar. Detta
påverkar kommunernas skatteintäkter under flera år framöver och effekterna förväntas bli
värre. Det är därför viktigt att Vallentuna kommun så långt möjligt under 2020 kan stärka det
ekonomiska resultatet och öka soliditeten för att kunna hantera stora osäkerheter och
svängningar i framtiden.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Delårsrapport januari-augusti 2020, Vallentuna kommun
 Delårsrapport januari-augusti 2020, Vallentuna kommun, version 2 till KSAU
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§ 123
Kommunplan 2021-2023 (KS 2020.201)
Handlingar kommer senare.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande.
Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till kommunplan 2021-2023.
Innehållet i kommunplan följer kommunallagens krav på budget och mål samt det
som kommunfullmäktige har fastställt i ”Policy för styrning och uppföljning av
ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun”. Enligt kommunens finanspolicy
ska även borgensavgift fastställas årligen i kommunplanen. Den tillämpas vid
eventuella framtida borgensåtaganden.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
lämna 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
 Kommunplan 2021-2023
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§ 124
Budgetunderlag för överförmyndarnämnden i Norrort 2021 - 2023 (KS
2020.120)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner budgetunderlag för överförmyndarnämnden i Norrort 2021 –
2023.
Ärendebeskrivning

Överförmyndarnämnden i Norrort har skickat över ett budgetunderlag för godkännande till
samtliga medlemskommuners kommunstyrelser.
I budgetunderlaget redovisas utvecklingstendenser och prioriterade områden för
överförmyndarnämnden. Antalet ärenden som rör ensamkommande barn
väntas minska medan antalet ärenden i övrigt väntas öka något.
Överförmyndarverksamheten har identifierat två viktiga områden där ökade
medel behövs. Dessa avser ett fortsatt arbete med digitalisering av
verksamheten där fokus framgent kommer läggas på att utveckla e-tjänster.
Det andra prioriterade området avser rekrytering av ställföreträdare.
Budget för 2021 – 2023 är oförändrad.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Budgetunderlag för överförmyndarnämnden i Norrort 2021 - 2023
 Budgetunderlag för överförmyndarnämnden i Norrort 2021 - 2023
 Protokollsutdrag - ÖFN, 2020-03-19, § 22
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§ 125
Höjning av VA-taxa (KS 2020.190)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige
fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa,
beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 2021-01-01 eller snarast efter
kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut,
delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Vallentunavatten AB styrelse.
Ärendebeskrivning

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter, vilka regleras i
VA-taxan. Som VA-huvudman är Vallentunavatten skyldig att se över VA-taxan så att den
speglar de utgifter som föreligger både för att bygga ut den allmänna VA-anläggningen och
för att på ett säkert sätt sköta och underhålla den.
För att bättre uppnå detta behöver VA-taxan justeras. Förslaget innebär att
anläggningsavgiften höjs med 9 % och brukningsavgiften med 6 %. Ändringen föreslås gälla
från och med 1 januari 2021.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Hemställan om ny VA-taxa
 Förslag till beslut om ändring av VA-taxan i Vallentuna kommun, Vallentunavatten
AB
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§ 126
Revisionsrapporter 2020 (KS 2020.022)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
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), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande på revisionsrapport: Likvärdiga
förutsättningar inom förskolan
 Kommunstyrelsen yttrande på revisionsrapport: Granskning av pensionshantering
och pensionsredovisning
 Kommunstyrelsens yttrande på revisionsrapport: granskning av
investeringsprocessen
 Revisionsrapport, granskning av pensionshantering och pensionsredovisning
 Revisionsrapport, Granskning av investeringsprocessen
 Revisionsrapporter 2020
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§ 127
Behovsbaserad taxa inom miljöbalkens område (KS 2020.262)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna taxan och föreslår för kommunfullmäktige att
fastställa behovsbaserad taxa inom miljöbalkens område enligt bilagor.
Kommunstyrelsen beslutar vidare att föreslå för Kommunfullmäktige att nuvarande taxa, taxa
inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning, fastställd av
Kommunfullmäktige 2009-11-09, § 80, reviderad av kommunfullmäktige 2017-12-11, § 180
ska upphöra i samband med att ny taxa antas.
Ärendebeskrivning

Bygg- och miljötillsynsnämnden har godkänt ”Behovsbaserad taxa inom miljöbalkens
område” (BMN 2020.046), 2020-09-15, §72 (bifogas).
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en helt ny modell för taxa inom
miljöbalkens område. Den behovsstyrda taxemodellen gör det möjligt för kommunerna att
prioritera tillsyn där behovet är som störst.
Kommunernas tillsyn ska åstadkomma god miljö. För att detta ska uppnås är det viktigt att
prioritera tillsyn där riskerna är störst. Den behovsstyrda taxemodellen ger kommunerna
verktyg att bedöma vilket tillsynsbehov som finns för en viss verksamhet och tydligare koppla
avgiften till behovet.
Den nya taxemodellen består av flera olika delar.
1: Taxebestämmelser, juridiskt underlag.
2: Bilaga 1, med avgiftsnivåer (avgifter för prövning mm)
3: Bilaga 2. Verksamheter som föreslås ha fasta avgifter.
4: Bilaga 3: Verksamheter som föreslås ha timavgifter med planerade tillsynsintervall.
5:Bilaga 4: Verksamheter som föreslås ha timavgifter med sporadisk tillsyn.
Utöver dessa delar så finns också bilagor som är meny och dataflikar som är en redovisning
av hur taxan är uppbyggd. Dessa meny- och dataflikar skapar bilagorna 2-4
Under ett års tid har miljösamverkan Stockholms län (MSL) arbetat med modellen för att hitta
en samsyn i länet över hur mycket olika typer av verksamheter bör betala för avgift, både för
tillsyn och i prövnings och anmälningsärenden. Ex. en fotvårdare som bedriver verksamheter
borde ha samma avgift oavsett vilken kommun den bedriver avgift inom eftersom behovet av
tillsyn och vad vi ska kontrollera hos dessa verksamheter är detsamma överallt. Det kan finnas
lokala skillnader inom vissa verksamheter pga. känslig natur, vattenskyddsområden och
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dylikt.
Till skillnad från den tidigare taxemodellen (risk- och erfarenhetsbaserade modellen) som
Vallentuna kommun har använt sig av, har den nya behovsstyrda taxan fokus på övergripande
processer och tillvägagångssätt, till exempel hur behovsutredning, tillsynsplanering och
tillsynsfinansiering hör ihop.
Den nya behovsstyrda taxemodellen är:
Gemensam: Den kopplar samman statlig och kommunal taxekonstruktion
Integrerad: Den tar ett helhetsgrepp och kopplar tillsynsplanering med finansiering
Lika: Det är tillsynsbehovet som styr, den likriktar och ger färre valmöjligheter
Lättanvänd: Den är i Excel, följer statens angivna koder och kopplas till lagstiftningen
Annorlunda: Den innebär ett nytänk, är styrd, jämförbar och har viss flexibilitet.
I nya behovsstyrda taxemodellen är det tillsynsbehovet som styr taxan. Det finns en tydligare
koppling till behovsutredningen. Riskbedömningen sker i behovsutredningen, inte i taxan. Det
är det samlade tillsynsbehovet för branschen som ska bedömas. Tillsynsbehovet bör inte skilja
sig åt beroende på om en bransch har kommunal eller statlig tillsynsmyndighet.
Tillsynsbehovet anges på branschnivå i bilaga 2 och 3.
I bilaga 2 skapar kommunen sin taxa för branscher med årligt tillsynsbehov och fasta årliga
avgifter. Här sker förskottsbetalning. Kommunens behovsutredning är ett viktigt underlag för
att fylla i Excel bladet och skapa taxebilaga 2. I Vallenuna kommun föreslås årlig avgift på
flertalet verksamheter då det skapar en god planering och stabil budget för den tillsyn som
kommunen har ansvar för att utföra.
Idag betalar huvudverksamheten 100 % årlig avgift och 25 % av årsavgiften för varje extra
verksamhet som bedrivs på ett objekt. För de verksamheter som klassas in med timavgift så
ska timavgift tas ut de gånger man bedriver tillsyn på just den verksamheten på objektet.
Detta har varit väldigt svår för verksamhetsutövarna att förstå. Istället föreslås att taxan för
huvudbranschen på objektet justeras upp till 125 % av årsavgiften där det finns en eller fler
delverksamheter, oavsett om de klassas in med timavgift eller årsavgift. Detta för att
tillsynsbehovet är större än huvudbranschens tillsynsbehov på grund av att det finns
delverksamheter. Oavsett hur många extra verksamheter de har så betalar de 125 % av
huvudbranschens årsavgift. Detta kommer vara lättare för verksamhetsutövarna att förstå och
även lättare att förklara. Det finns även fortsättningsvis en möjlighet om nedsättning på
objektsnivå om tillsynsbehovet i enskilda fallet är lägre än schablonen.
Det går också att tillfälligt höja avgiften om behovet för ett objekt har varit större än
schablonen.
Taxebilaga 3 - timavgifter
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Bilaga 3 skapas genom att fylla i tillsynsbehov för vissa branscher i Excel bladet. För
verksamheter i bilaga 3 sker efterskottsbetalning, det vill säga timavgift. Kommunens
behovsutredning är ett viktigt underlag för att fylla i Excel bladet för bilaga 3.
I taxan finns också en bilaga som reglerar verksamheter med sporadiskt tillsynsbehov. Det är
verksamheter som är inklassade att betala en timavgift efter genomförd tillsyn och där
behovet av tillsyn är sp0radiskt (mindre behov än vart tredje år eller tillsyn vid behov).
I samband med att Kommunfullmäktiga fattar beslut om ny taxemodell räknas även timtaxan
ut i enlighet med SKR:s beräkningsmodell gånger PKV-värdet för 2020 som är 1,9%. Den
befintliga timavgiften är 1230 kr/timme och den nya beräkningen visar att avgiften ska vara
1300 kr/timme.
Som en jämförelse redovisas några kommuners timtaxa inom miljöbalkens område för 2020
nedan, de flesta kommuner höjer dessa avgifter med PKV värdet för 2020 inför 2021 som är
1,9%:
Timavgifter för några kommuner i länet 2020. Norrtälje – 1270 kr Sollentuna – 1400 kr
Upplands-Väsby – 1223 kr Upplands-Bro – 1280 kr Österåker – 1275 kr
Taxemodellen är byggd i excel för att lätt kunna sortera och välja olika valbara möjligheter.
Respektive flik i taxemodellen är omgjord till pdf för att kunna läsas i nämnd, KS och KF.
Det som kommer visas utåt mot kund är taxebestämmelser, taxebilaga 1, taxebilaga 2,
taxebilaga 3 och sporadisk tillsyn. De övriga dokumenten är den modell som skapar dessa
bilagor.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - behovsbaserad taxa inom miljöbalkens
 §72 BMN Behovsbaserad taxa inom miljöbalkens område
 Taxebestämmelser Vallentuna kommun
 Taxebilaga 1 Vallentuna
 Taxebilaga 2 Vallentuna
 Taxebilaga sporadisk tillsyn Vallentuna
 Taxebilaga 3 Vallentuna
 Taxebilaga 1 -menyfliken Vallentuna
 Taxebilaga 2,3 och sporadisk tillsyn - menyfliken Vallentuna
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Taxebilaga 1 - datafliken Vallentuna
Taxebilaga 2,3 och sporadisk tillsyn - datafliken Vallentuna

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 8651SE

26 / 49

Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-10-08

§ 128
Taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område (KS
2020.261)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
1.Kommunstyrelsen beslutar att godkänna taxan och föreslår för kommunfullmäktige att
fastställa taxa för strålskyddslagens område enligt bilaga.
2. Kommunstyrelsen beslutar vidare att föreslå för Kommunfullmäktige att nuvarande taxa,
Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område, fastställd av kommunfullmäktige 2013-0617, § 85, ska upphöra i samband med att ny taxa antas.
Ärendebeskrivning

Bygg- och miljötillsynsnämnden har godkänt ” Taxa för prövning och tillsyn enligt
strålskyddslagen (BMN 2020.047), 2020-09-15, §71 (bifogas).
Bygg- och miljötillsynsnämnden har tillsynsansvar för delar av strålskyddslagen. Det finns
behov av att uppdatera denna taxa i samband med att taxa för miljöbalkens område uppdateras
så att dessa är synkade med varandra. I taxebestämmelserna prövning och tillsyn enligt
strålskyddslagen framgår att timtaxan ska vara den samma och följa timtaxan för miljöbalkens
tillsynsområde.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagens område
 §71 BMN Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
 Taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område
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§ 129
Revidering av taxa för bygglovsverksamhet (KS 2020.260)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna taxan och föreslår att
kommunfullmäktige fastställer revidering av bygglovsverksamhetens taxa att gälla från och
med den första januari 2021.
Ärendebeskrivning

Översyn av taxan ska ske årligen. Bygglovsavdelningen har nu genomfört denna översyn och
bedömt att en större revidering behöver göras avseende justering av den genomsnittliga
handläggningstyper för en- och tvåbostadshus. Nuvarande taxa beslutades av fullmäktige
2017-12-11 § 181. Därefter har endast få och små redaktionella justeringar gjorts. Den nya
handläggningskostnaden för 2021 är 1300 kronor.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-09-23
 Underlag till tjänsteskrivelse 2020-09-22
 Bilaga Med markerade förändringar i rött
 Förslag Reviderad Bygglovstaxa 2021 inkl tidsuppskattning
 §73 BMN Revidering av bygglovsenhetens taxa
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§ 130
Revidering av Program för uppföljning och insyn av verksamhet som
utförs av privata utförare (KS 2020.256)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar det reviderade Programmet för
uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare.
Ärendebeskrivning

Fullmäktige ska varje mandatperiod anta eller revidera befintligt program med mål och
riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare, enligt 5 kap 3 § Lagstiftarens mål är
att:
•förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare
•öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet
•stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.
Det reviderade programmet innehåller förtydliganden och uppdateringar utifrån den nya
kommunallagen.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-28
 Revidering Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata
utförare
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§ 131
Upphävande av beslut om F-9-inriktning (KS 2020.164)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver följande beslut från
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2008 5 §:
”Kommunens strävansmål att samtliga skolor på sikt skall, där underlag finns, bli 1 - 9 skolor
står fast. (1 - 9 skolor - var begreppet i skolplan 1995 -1998 - dessa kallas i dag för F – 9
skolor.)”
Anteckning

Jerri Bergström (S) deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning

Den 17 december 2019 gav barn-och ungdomsnämnden i uppdrag till barn-och
ungdomsförvaltningen att lämna ett organisationsförslag för samtliga kommunala skolor som
ska gälla från höstterminen 2021. Barn- och ungdomsförvaltningen har under våren utrett
ärendet med utgångspunkten att Vallentunas skolor inte behöver ha en F-9-struktur. Detta mot
bakgrund av att barn- och ungdomsnämnden tidigare har upphävt ett beslut om F-9-inriktning
från 2000 som fattades i grundskolenämnden. Grundskolenämnden hade fastställt att
”Framtida skolor i Vallentuna skall byggas om som F-9-skolor” och att ”Nuvarande skolor
skall, om elevunderlaget medger detta, byggas om till F-9-skolor”. I utredningen av
skolorganisationen under våren 2020 fann dock barn- och ungdomsförvaltningen att
kommunfullmäktige 2008 beslutade att F-9-inriktningen stod fast. Barn- och
ungdomsnämnden föreslog därför att kommunfullmäktige skulle upphäva beslutet. Förslaget
återremitterades genom minoritetsåterremiss den 8 juni 2020. Efter återremissen har
underlaget kompletterats med information från barn- och ungdomsförvaltningens utredning
om skolorganisation.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
Justerandes sign
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Tjänsteskrivelse, 2020-08-18, Upphävande av beslut om F-9-inriktning
Förslag om upphävande av beslut om F-9-inriktning
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§ 132
Förtjänsttecken 2020 (KS 2020.239)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att dela ut Vallentuna kommuns förtjänsttecken för
2020, i enlighet med kommunledningskontorets förslag.
Ärendebeskrivning

Vallentuna kommuns förtjänsttecken kan, enligt ”Regler för utdelning av förtjänsttecken”
utdelas till de förtroendevalda och anställda som varit verksamma inom Vallentuna kommuns
förvaltning under 20 år. Beslut om utdelning fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunledningskontoret föreslår att förtjänsttecknet 2020 tilldelas anställda och
förtroendevalda enligt bifogad lista.
Förtjänsttecken/gåva kommer i år pga. av rådande pandemi att tilldelas via rekommenderad
försändelse och den traditionella middagen kommer att skjutas fram till våren 2021.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Förtjänsttecken 2020
 Tilldelas förtjänsttecken 2020
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§ 133
Säkerhetsprövning av kommunstyrelsens arbetsutskott (KS 2020.257)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar att
-Förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott, vilka även utgör krisledningsnämnden,
ska säkerhetsprövas utifrån sina uppdrag för Vallentuna kommun.
- säkerhetsprövning av ovanstående utförs av extern konsult.
Ärendebeskrivning

Den nya säkerhetsskyddslagen (2018:585) trädde i kraft den 1 april 2019.
Enligt 3 kap. 1§ av denna lag framgår att säkerhetsprövning ska göras gällande
”den som genom en anställning eller på något annat sätt ska delta i
säkerhetskänslig verksamhet”.
Kommunen ska även utifrån överenskommelsen om civilt försvar vidta nödvändiga
förberedelser för att i arbetet med beredskapsförberedelser, enligt 3 kap. 1-5§ LEH på ett
säkert sätt kunna hantera frågor som är av vikt för Sveriges säkerhet.
För att kunna fatta informerade beslut behöver krisledningsnämnden tillgång till information.
Information relevant vid kris/höjd beredskap kan omfattas av säkerhetsskydd.
Säkerhetsprövning syftar till att klarlägga om en person kan antas vara lojal
mot de intressen som skyddas genom säkerhetsskyddslagstiftningen och i
övrigt pålitlig från säkerhetssynpunkt. Vid säkerhetsprövningen ska sådana
omständigheter beaktas som kan antas innebära sårbarheter i säkerhetshänseende.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Säkerhetsprövning av kommunstyrelsens arbetsutskott
 2018-03-22 Säkerhetspolisen PM säkerhetsprövning av förtroendevalda (002)
 Information inför säkerhetsprövningsintervju Vallentuna kommun
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§ 134
Förslag till styrdokument för minoritetspolitiskt arbete (KS 2020.241)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta ”Mål och riktlinjer för Vallentuna
kommuns minoritetspolitiska arbete”.
Ärendebeskrivning

Den 25 november 2019 godkände Kommunstyrelsen Uppföljning av förvaltningarnas arbete
utifrån minoritetslagstiftningen (KS 2019.157) . Från och med 2019 skall alla Sveriges
kommuner och regioner skriva mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.
Kommunstyrelsen beslutade kring uppdraget att det ska tas fram förslag till hur mål och
riktlinjer, i enlighet med lagkraven, kan hanteras.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag efter dialog med berörda förvaltningar.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Uppföljning nationella minoriteter
 Mål och riktlinjer nationella minoriteter
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§ 135
Kommunövergripande gemensamma riktlinjer för föreningsbidrag (KS
2020.240)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att
Kommunfullmäktige antar förslaget till Gemensamma riktlinjer för bidrag till föreningar inom
Vallentuna kommun.
Kommunfullmäktige uppdrar åt berörda nämnder att inarbeta riktlinjer för föreningsstöd i
enlighet med Gemensamma riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vallentuna kommun .
Ärendebeskrivning

Vallentuna kommun är i behov av en gemensam grundstruktur gällande riktlinjer för
föreningsbidrag, oavsett vilken nämnd som handlägger och beslutar om respektive bidrag.
Fördelningen av medel behöver utvecklas genom krav som går i linje med kommunens
värdegrundsarbete inom områden som jämställdhet, demokrati, integration och
våldsbejakande extremism.
För att säkerställa att de bidrag som kommunen betalar ut går till verksamhet som
överensstämmer med kommunens värderingar så har ett förslag på gemensamma
övergripande riktlinjer tagits fram. De övergripande riktlinjerna beskriver de punkter som
samtliga föreningar som tar del av kommunens bidrag behöver uppfylla.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Gemensamma riktlinjer föreningsstöd
 riktlinjer föreningsstöd
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§ 136
Antagande av överenskommelse: samverkan kring ungdomsmottagningar
(KS 2020.181)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen antar överenskommelsen mellan kommunerna i Stockholms län och
Region Stockholm om uppdrag och samverkan kring ungdomsmottagningarna i länet.
Ärendebeskrivning

En länsgemensam överenskommelse om ungdomsmottagningens uppdrag och samverkan har
tagits fram. Syftet med överenskommelsen är att skapa förutsättningar för en likvärdig,
jämställd och jämlik ungdomsmottagningsverksamhet för länets ungdomar, samt att vara ett
stöd för ungdomsmottagningarna i organiseringen och utförandet av verksamheten. En
juridisk granskning har visat att driften av en ungdomsmottagning bör ske i samverkan mellan
kommunen och regionen.
Storstockholm har skickat ut rekommendation om att anta överenskommelse om samverkan
kring ungdomsmottagningarna. Beslut om antagande ska vara Storstockholm tillhanda senast
30 november.
Förslaget har skickats på remiss till berörda nämnder. Utifrån nämndernas svar föreslås
kommunstyrelsen besluta om antagande. Den föreslagna överenskommelsen om uppdrag och
samverkan för Ungdomsmottagningarna i länet är enligt Barn- och ungdomsnämnden helt i
linje med hur Vallentuna kommun har bedrivit verksamheten sedan 2005 i kommunen.
Socialnämnden ser att det är önskvärt att överenskommelsen kompletteras med lokal
överenskommelse mellan det lokala arbetet inom kommunen och delar av regionen som berör
målgruppen.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Antagande av överenskommelse om samverkan kring ungdomsmottagningar
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Rekommendation, Rekommendation om att anta överenskommelse mellan
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om Uppdrag och samverkan
avseende ungdomsmottagningarna i länet
Barn- och ungdomsnämndens yttrande, Rekommendation om att anta
överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om
Uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna i länet
Socialnämndens yttrande, remiss angående att anta överenskommelse mellan
kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om Uppdrag och samverkan
avseende ungdomsmottagningarna
Utbildningsnämndens yttrande, Remiss angående rekommendation om att anta
överenskommelse om Uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna
Fritidsnämndens yttrande, remiss angående rekommendation om att anta
överenskommelse om uppdrag och samverkan avseende ungdomsmottagningarna i
länet
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§ 137
Återrapport: ökat invånarinflytande (KS 2020.025)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att
- säkerställa systematik/helhetssyn gällande invånardialog samt synliggöra denna
- inkludera digitala omröstningar som ett centralt verktyg i metodstöd för invånardialog och i
”dialogplaner”
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade under våren 2020 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att
utreda hur ökat invånarinflytande kan möjliggöras. Kommunledningskontoret har kartlagt hur
arbetet ser ut idag och konstaterat att Vallentuna kommun har redan idag en mångfald av
processer som kan ses som en del av medborgar- eller invånardialog. Det är dock spretigt och
sannolikt delvis otydligt för invånarna vad syftet är och vilka resultat de olika
kommunikationsvägarna leder till. Insatser för ökad delaktighet kan upplevas som
punktinsatser där det inte är tydligt för invånarna hur resultatet används och vilka effekter det
får för beslut eller i utveckling av verksamheterna. Dialogen riskerar att uppfattas som ad hoc
eller reaktiv för att fixa till något som är på väg att gå snett, istället för som en planerad del av
processen där dialog redan initialt funnits med som ett arbetssätt.
Pro
Sveriges kommuner och regioner har en rad olika koncept från kommunsektorn samlade i en
databas.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag med revideringen
att att-satsen "utreda införande av e-petitioner" stryks.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Åtgärder för ökat invånarinflytande
 KARTLÄGGNING invånarnas möjlighet att påverka PM 200918
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§ 138
Ansökan till Glokala Sverige (KS 2018.029)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Vallentuna
kommun ska ansöka.
Ärendebeskrivning

Glokala Sverige är ett kommunikations- och utbildningsprojekt som syftar till att stärka
kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i kommuner
och regioner. Projektet är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR) och finansieras av Sida.
Deltagande i Glokala Sverige innebär bland annat anpassade utbildningsinsatser för
förtroendevalda och medarbetare, regionala träffar och årlig nationell konferens för
erfarenhetsutbyte, kommunikationsmaterial och stöd till kommunikatörer. Deltagande ska
vara förankrat i organisationen både politiskt och inom förvaltningar. Kommunen åtar sig
bland annat att utse en politiker till talesperson för medverkan i projektet, avsätta arbetstid för
kontaktperson för planeringen och för utbildningsdeltagare, delta med representant i årlig
konferens och regionala träffar, dela erfarenheter och exempel med andra kommuner, samt
bidra till utvärdering av projektet. Kommunen bekostar egen arbetstid samt eventuella lokaler,
resa och logi för konferens. Deltagande är i övrigt gratis.
Glokala Sverige startade 2018 har haft två ansökningsomgångar. I nuläget deltar 130
kommuner och 16 regioner i projektet, däribland Täby, Norrtälje, Sigtuna, Vaxholm och
Österåker. Det blir sannolikt en ansökningsomgång hösten 2020. I första hand bereds plats till
de kommuner och regioner som tidigare anmält sig men inte fått plats. Vallentuna kan i år i
första hand beredas plats som reserv. Vallentuna kommun bedöms ha de förutsättningar på
plats som krävs för deltagande i Glokala Sverige och går in med en ansökan om deltagande så
snart möjlighet ges.
Glokala Sveriges arbete hittills har följts upp och utvärderats inom projektet och ingår även i
Statskontorets analys ”Agenda 2030 i myndigheter, kommuner och regioner”. Resultaten är
positiva. Statskontoret rekommenderar regeringen att fortsatt stödja projektet samt att
projektet framgent bör fokusera på att utveckla metodstöd för kommuner och regioner.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Ansökan Glokala Sverige tjskr
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§ 139
Kartläggning av insatser psykisk hälsa bland barn och unga (KS
2019.339)
Beslut

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

Utefter de resultat och förslag som framkom av rapporten Psykisk hälsa och ohälsa bland
unga i Vallentuna kommun fick kommunledningskontoret i uppdrag att kartlägga kommunens
befintliga insatser inom psykisk hälsa, skyddsfaktorer som påverkar den psykiska hälsan hos
unga och bidrar till välbefinnande och hur kommunen arbetar med dessa, ge förslag till hur
kommunen tidigare kan fånga upp signaler på psykisk ohälsa och arbeta med självskattning
och öppenhet kring psykisk ohälsa samt ge förslag på plattform för att öka kunskapen om hur
psykisk ohälsa kan hanteras. Kartläggningen visar att Vallentuna kommun har flera
verksamheter och aktiviteter som främjar, förebygger och åtgärdar invånarnas fysiska,
psykiska och sociala välmående. Insatserna riktas även mot olika målgrupper som barn och
unga, föräldrar och personal som arbetar med dessa frågor. Några av de skyddsfaktorer för
psykisk hälsa som Vallentuna arbetar med är en nära vuxen, fysisk aktivitet, skolan som
arena, upplevelse och känsla av sammanhang, öppenhet med sitt mående och söka hjälp samt
en god samverkan mellan verksamheter inom kommunen. Kartläggningen visar även på en
del utvecklingsområden för Vallentuna för att förbättra den psykiska hälsan.
I samband med kartläggningen genomfördes en benchmarking rapport med syfte att se vilka
kommuner i Sverige som har låg andel psykisk ohälsa bland barn och unga, ålder 10 – 24, och
hur har de åstadkommit detta. Rapporten utgår från statistiken kopplat till andelen barn och
unga vuxna som hade minst ett vårdtillfälle inom slutenvård på grund av någon psykiatrisk
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diagnos, eller med minst ett uttag av något psykofarmaka. I de kommuner och regioner som
har låg andel med psykiska ohälsa finns det metoder och insatser som används som
förebyggande och/eller åtgärdande, vilka redovisas i rapporten.
De förslag som båda rapporterna ger för att förbättra den psykiska hälsan hos barn och unga i
Vallentuna kommun är bland annat att införa plattformen SAGA, vilket står för Samarbete
och Gemensamt Ansvar för barn och ungas psykiska hälsa och metoden Youth Aware of
Mental health (YAM) samt att satsa på suicidprevention.
Rapporterna informerar även på olika sätt om vikten av sociala medier och föräldrarnas roll i
barn och ungas mående.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Kartläggning av insatser psykisk hälsa bland barn och unga
 Psykisk hälsa bland barn och unga
 Återrapportering – kartläggning av kommunens befintliga insatser psykisk hälsa
 Kartläggning av befintliga insatser verksamheter psykisk hälsa Vallentuna kommun
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§ 140
Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning (KS 2019.398)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.
Ärendebeskrivning

Jerri Bergström (S) och Jaana Tilles (S) väckte 2019-12-16 en motion om att utreda införande
av resultatutjämningsreserv.
Motionärerna framför att kommunen med en resultatutjämningsreserv kan utjämna normala
svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln, för att skapa större stabilitet för
verksamheterna.
Kommunledningskontoret utredde frågan 2013 och kan konstatera att de bedömningar som då
gjordes i huvudsak kvarstår. Begränsat med information kan tillföras i ärendet.
Yrkanden

Jerri Bergström (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning
 Motion (S) om att utveckla möjligheten till bättre ekonomisk hushållning
 Användning-av-medel-ur-RUR - cirkulär från SKR 2018
 Resultatutjämningsreserv, rapport 2013
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§ 141
Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst (KS 2019.013)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.
Ärendebeskrivning

Jerri Bergström (S) väckte 2019-01-14 en motion om att Vallentuna kommun ska utreda
möjligheten att öppna upp för verksamhet med vårdhund inom kommunens verksamhet.
Motionären framhåller att ett certifierat vårdhundsteam kan vara en kvalificerad hjälp inom
vård, skola och omsorg och berika livet för brukaren samtidigt som kommunen kan spara
pengar.
Motionen har skickats på remiss till Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden,
Utbildningsnämnden, kommunala funktionshinderrådet och kommunala pensionärsrådet.
Samtliga nämnder lyfter fram att allergi hos elever, brukare eller personal kan göra det svårt
att använda sig av vårdhundsteam. Socialnämnden framhåller behovet av att klargöra de
ekonomiska förutsättningarna för ett vårdhundsteam samt vilken driftsform som kan vara
lämpligast. Initialt bedöms att det inte är aktuellt att bedriva vårdhundsteam i egen regi. Av
Barn- och ungdomsnämndens och Utbildningsnämndens yttranden framgår att man anser att
kommunen bör avvakta det nationella vägledningsdokument som Socialstyrelsen förväntas ge
ut om ”Pedagoghund i skolan” innan kommunen går vidare och tar beslut om att införa en
verksamhet med vårdhund som omfattar aktivitet i skolan.
Sammanfattningsvis är det enbart inom Socialnämndens verksamhet vårdhund skulle kunna
vara aktuellt idag. Om Socialnämnden skulle införa vårdhundar förknippas detta med en
kostnad för nämnden. Vilka kostnader detta kan innebära är dock inte klarlagt, och det kan
därför vara befogat att utreda frågan närmare.
Yrkanden

Jerri Bergström (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 Motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 Socialnämndens yttrande, motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Utbildningsnämndens yttrande, motion om hund i Vallentuna kommuns tjänst
Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion om hund i Vallentuna kommuns
tjänst
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§ 142
Svar på motion (SD) om besöksinformation och skyltar vid E18 (KS
2019.012)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige anser den första och andra att-satserna
besvarade samt avslår motionens tredje att-sats.
Ärendebeskrivning

Fredrik Lindahl (SD) väckte 2019-11-13 en motion om att kommunstyrelsen ska få i uppdrag
(1) att utreda möjligheten att sätta upp ”Välkommen till Vallentuna”-skyltar på lämpliga
platser utefter E18 inom kommunen.
(2) att utreda möjligheten att bygga en plats för besöksinformation i/vid Karby/Brottby
trafikplats
(3) samt att kommunen ska verka för att sätta upp nya Vallentuna-skyltar med kommunvapnet
vid gränserna till Vallentuna utefter E18.
Motionären vill att gamla skyltar ses över samt att behovet av nya skyltar utreds.
Kommunikations- och marknadsavdelningen har påbörjat en inventering av alla skyltar i
offentliga miljöer i syfte att ta fram ett kommungemensamt skyltprogram. Syftet med
skyltprogrammet är att säkerställa den löpande driften av skyltarna, alltså deras aktualitet och
att de följer Vallentuna kommuns grafiska profil.
Utifrån planen kan kommunen sedan göra en bedömning om vilka ytterligare skyltar som bör
prioriteras, för att generera största möjliga kommunikativa genomslag och samhällsnytta för
avsatta medel.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-23, motion om skyltning vid E18
 Motion (SD) om besöksinformationen och annan skyltning vid E18
Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 143
Svar på motion (S), en infartsparkering vid Ormsta station (KS 2019.193)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser att motionen anses besvarad.
Ärendebeskrivning

Socialdemokraterna väckte 2019-05-06 en motion om att kommunstyrelsen ska få i uppdrag
att i samråd med kollektivtrafikhuvudmannen (SL) undersöka möjligheterna att anlägga
infartsparkeringar för bilar och cyklar på båda sidorna av Ormsta station på delar av
kommunens fastigheter.
Motionärerna framhåller att behovet av nya infartsparkeringar är stort i kommunen och att
bilister, på grund av fulla infartsparkeringar, annars riskerar att inte se något annat alternativ
än att köra bil till arbetet.
I Vallentuna kommun finns både en övergripande parkeringsstrategi och en inriktad
parkeringsstrategi för centrala Vallentuna där infartsparkeringar behandlas. Syftet med
parkeringsstrategin är att ge en övergripande vägledning för planering av parkeringar för olika
ändamål samt uppfylla målen i kommunens trafikstrategi.
I parkeringsstrategin för centrala Vallentuna lyfts både behovet av en helt ny infartsparkering
vid Vallentuna station fram samt behovet av att infartsparkeringarna vid Ormsta och
Kragstalund byggs ut. Teknik- och fastighetsutskottet har därför i uppdrag att initiera en
förstudie för vilken arbete pågår på teknik- och fastighetsförvaltningen.
Behovet av en utbyggnad av infartsparkeringen vid Ormsta station har således redan
konstaterats och teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar med frågan varför
frågeställningen i motionen föreslås anses vara besvarad.
Yrkanden

Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
Justerandes sign

Justerandes sign
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Tjänsteskrivelse, 2020-09-21, motionssvar
Motion (S) om en infartsparkering vid Ormsta station
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