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Val av justerare
Fastställande av dagordning
Kommundirektören informerar
Utdelning från K G Zetterlunds stipendiefond
Kartläggning av kommunens arbete med Agenda 2030
Kartläggning föreningsbidrag
Information om åtgärder utifrån Länsstyrelsens inspektion av
Överförmyndarnämnden i Norrort 2020
Månadsuppföljning januari-oktober 2020, kommunstyrelsen
Månadsuppföljning januari-oktober, Vallentuna kommun
1.2.6.2 Finanspolicy uppdatering
Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet
Kapitalisering av Kommuninvest och medlemmars insatser
Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2021
Revidering av policy för inköp och upphandling
Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
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Revidering av riktlinjer Tryggare Vallentuna
Redovisning av obesvarade motioner 2020
Förberedelser inför deltagande i Leader
Förslag till medborgarlöfte 2021-2022
Beslut om krigsplacering av personal anställd i Vallentuna kommun
Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun 2021 - 2022
Uppdrag att utreda samlokalisering av centrala förvaltningskontor och Vallentuna
gymnasium
Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
Revidering av Krisledningsnämndens reglemente
Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna näringarna
Svar på motion (SD) om partiers representation i Valnämnden
Svar på motion (SD) om att bilda en egen bostadskö
Hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021
Avgifter för socialnämnden 2021
Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden
Information om risk för negativ avvikelse från bygg- och miljötillsynsnämndens
driftbudget
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§ 144
Val av justerare
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Jerri Bergström (S) att justera protokollet jämte
ordförande.
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§ 145
Fastställande av dagordning
Beslut

Dagordningen fastställs med följande ändringar:
Ärende "Utdelning från K G Zetterlunds stipendiefond (KS 2020.247)" flyttas upp till
nummer 4 i dagordningen.
Dagordningen fastställs i övrigt i enlighet med utskick.
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§ 146
Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning

Kommundirektör, Victor Kilén, informerar om coronaläget. Smittan stiger och vi har en
oroväckande utveckling.
Socialchef, David Gyllenstråle, berättar om coronaläget och hur socialförvaltningen hanterar
smittspridningen.
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§ 147
Utdelning från K G Zetterlunds stipendiefond (KS 2020.247)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om utdelning från K G Zetterlunds stipendiefond
enligt förslag. Utdelningen omfattar stipendiefondens samtliga tillgångar och delas lika
mellan stipendiaterna.
Ärendebeskrivning

K G Zetterlunds stipendiefond sköts av Vallentuna kommun. Donatorns vilja är att utdelning
ska ske enligt följande: ”en årlig utdelning till en eller flera duktiga och ordentliga ungdomar
inom Vallentuna kommun”. Donatorns vilja är att utdelning ska ske till ungdomar och
Vallentuna kommuns tolkning är att det avser unga i åldern 13 - 18 år.
Annons om möjligheten att söka stipendier ur K G Zetterlunds stipendiefond har annonserats
bland annat via kommunens webbsida. Sista ansökningsdag var 5 oktober 2020. 21
ansökningar har inkommit.
Vallentuna kommun avser att avsluta fonden och dela ut återstående tillgångar. Länsstyrelsen
i Stockholms län har beslutat att ge tillstånd till att Stiftelsen K.G. Zetterlunds stipendiefonds
tillgångar förbrukas för det ursprungliga ändamålet enligt stiftelsens föreskrifter, d.v.s.
förbruka hela stiftelsens tillgångar genom att utdelas till en eller flera duktiga och ordentliga
ungdomar inom Vallentuna kommun.
Enligt bokslut för 2019 uppgår fondens kapital till 28 696 kronor.
Kommunledningskontoret föreslår att utdelning sker till samtliga sökande som uppfyller
donatorns vilja samt att beloppet delas lika mellan stipendiaterna.

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, 2020-10-29, Utdelning från K G Zetterlunds stipendiefond
Justerandes sign

Justerandes sign
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§ 148
Kartläggning av kommunens arbete med Agenda 2030 (KS 2018.029)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendebeskrivning

Kommunledningskontorets stab har på kommunstyrelsens uppdrag kartlagt hur kommunens
verksamhet bidrar till att uppfylla Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen.
Kartläggningen ska ge underlag till arbetet med kommunplanens mål om hållbar utveckling
och förbereda Vallentuna kommun på ökade krav och förväntningar från omvärlden kopplat
till Agenda 2030. I arbetet med Sveriges kvalitetskommun har också uppmärksammats att
hållbarhetsarbetet kan bidra.
För att förankra och kvalitetssäkra kartläggningen har kommunstyrelsens arbetsutskott
tidigare behandlat ett utkast, som återremitterades. De delar som rör eventuell utveckling av
verksamheterna med ledning av agendan har utelämnats. Vidare har medarbetare i alla
kommunens verksamheter under våren använt utkast till kartläggning i en
hållbarhetsutbildning. Med utgångspunkt i de 17 globala hållbarhetsmålen, kommunplanens
mål om hållbar utveckling och nämndernas mål i verksamhetsplanerna för 2020 har
medarbetare i grupp diskuterat hur verksamheten arbetar med hållbarhet och hur arbetet kan
utvecklas för att nå kommunens mål.
Kartläggningen innehåller inledningsvis en schematisk sammanfattning av Vallentuna
kommuns arbete med hållbar utveckling och målen i Agenda 2030. Därefter följer
kartläggningen för vart och ett av de globala hållbarhetsmålen. Kommunens arbete beskrivs
mycket kortfattat och viktiga styrdokument, som vägleder kommunens verksamheter i linje
med målet, är markerade med understruken text. De citat som anges under några mål kommer
från medarbetarna. Situationen för uppfyllelse av målet i Sverige och i Vallentuna beskrivs
med stöd av nyckeltal från RKA:s urval, som publiceras i Kolada. Notera att
färgmarkeringarna endast pekar på hur Vallentuna kommun ligger till relativt andra
kommuner..
Kartläggningen är tänkt att publiceras på vallentuna.se, kommuniceras internt samt användas i
kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige när tillfälle ges för Vallentuna
kommun att delta. Kartläggningen ska kunna uppdateras och kompletteras vid behov.
Beslutsunderlag
 Kartläggning av kommunens arbete med Agenda 2030
Justerandes sign
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Agenda 2030 kartläggning OKT 2020 word
Agenda 2030 kartläggning OKT 2020 pdf
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§ 149
Kartläggning föreningsbidrag (KS 2020.296)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har kartlagt kommunens föreningsbidrag. Bidrag till föreningar
delas ut från Fritidsnämnden, kulturnämnden, Socialnämnden och Kommunstyrelsen. Utöver
ekonomiska bidrag ges i vissa fall annat stöd till föreningar.
Beslutsunderlag
 Kartläggning föreningsbidrag
 Kartläggning föreningsbidrag, bilaga till TJ
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§ 150
Information om åtgärder utifrån Länsstyrelsens inspektion av
Överförmyndarnämnden i Norrort 2020 (KS 2020.195)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendebeskrivning

Vallentuna kommun ingår i samarbetet Överförmyndarnämnden Norrort som den 9 mars 2020
granskats av Länsstyrelsen. Enligt rapporten har Länsstyrelsen valt att rikta kritik mot
nämnden i ett ärende. Länsstyrelsen har även haft synpunkter kring brister i nämndens
diarieföring, bevakning av arvskifte och register över ställföreträdarskap utan att rikta formell
kritik.
I samband med att kommunstyrelsen informerades om inspektionsrapporten 2020-09-21 så
gavs ett uppdrag att återrapportera om de åtgärder som vidtas på de områden där synpunkter
eller kritik riktats mot överförmyndaren.
Här bifogas en redovisning av åtgärder utifrån Länsstyrelsens inspektion av
Överförmyndarnämnden i Norrort 2020.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Information om åtgärder utifrån Länsstyrelsens inspektion av
Överförmyndarnämnden i Norrort 2020
 Redovisning av åtgärder utifrån Länsstyrelsens inspektion av
Överförmyndarnämnden i Norrort 2020
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§ 151
Månadsuppföljning januari-oktober 2020, kommunstyrelsen (KS
2020.056)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen.
Ärendebeskrivning

Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett överskott på 6,5
miljoner kronor. Prognosen baseras på att det inte kommer att beviljas medel från
kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter som uppgår till 5,0 miljoner kronor.
Prognosen innehåller också ett överskott med 1,5 miljoner kronor inom
kommunledningskontoret. Helårsprognosen för samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikoch fastighetsförvaltningen är att verksamheterna kommer att bedrivas enligt budget.
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 2020-10-21. Månadsuppföljning januari-oktober 2020,
kommunstyrelsen
 Månadsuppföljning januari-oktober 2020 kommunstyrelsen
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§ 152
Månadsuppföljning januari-oktober, Vallentuna kommun (KS 2020.093)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen.
Ärendebeskrivning

Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 31 oktober är 153,3 miljoner kronor,
(153,3 miljoner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande period förra året var
77,1 miljoner kronor (eller 74,6 miljoner kronor enligt balanskravet).
Årsprognosen för 2020 är ett resultat om 115,3 miljoner kronor (115,3 miljoner kronor enligt
balanskravet). Budgeten för 2020 innehåller ett resultat på 24,8 miljoner kronor enligt
kommunplan 2020-2022. Prognosen för 2020 visar således ett överskott på 90,5 miljoner
kronor jämfört med budget.
Coronapandemin medför att arbetslösheten stiger och skatteintäkterna minskar. Detta
påverkar kommunens 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.
Skatteintäkterna för Vallentuna kommun 2020 beräknas minska med 29,9 miljoner kronor i
förhållande till budget. Det är sämre än prognosen i delårsbokslutet som visade 22,9 miljoner
kronor men fortfarande en förbättring i förhållande till prognosen efter april och juni då
skatteintäkterna beräknades minska med 64,6 miljoner kronor.
Samtidigt har staten i flera omgångar beslutat om förstärkning av de generella statsbidragen
för att kompensera för minskade skatteintäkter under 2020. Generella statsbidrag och
utjämning beräknas ge ett överskott på 92,1 miljoner kronor, varav 61,8 miljoner kronor avser
förstärkning av generella statsbidrag.
Nämnderna prognostiserar tillsammans ett överskott om 12,4 miljoner kronor. Prognosen för
nämnderna är beroende av vilka medel kommunen tilldelas i det riktade statsbidraget för
merkostnader till följd av pandemin.
Till följd av de stora svängningarna i skatteintäkterna samt osäkerheter kring det riktade
statsbidraget från Socialstyrelsen är kommunens prognos för 2020 fortfarande osäker.
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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
 Månadsuppföljning januari-oktober, Vallentuna kommun
 Månadsuppföljning jan-okt Vallentuna kommun
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§ 153
1.2.6.2 Finanspolicy uppdatering (KS 2020.292)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 1.2.6.2 Finanspolicy.
Ärendebeskrivning

Denna finanspolicy uppdaterar Finanspolicy beslutad 2018-12-10.
Förändringarna är framför allt:
* en anpassning till koncern
* förtydligande om ansvaret för styrelsen i helägda bolag
* förändring om hur kapitalbindningen sprids över tid
* ändrad skrivning om förvaltning av pensionsmedel
Ändringar är markerat med gult i förslaget.
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, 2020-10-21, Ändring 1.2.6.2 Finanspolicy
 1.2.6.2 Finanspolicy förslag
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§ 154
Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamhet (KS 2020.293)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 1.2.6.1 Policy för styrning och
uppföljning av ekonomi och verksamhet.
Reservationer

Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Ärendebeskrivning

Denna policy uppdaterar Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet
beslutad 2019-02-11.
Förändringar är framför allt:
* Ny bild planeringsprocessen
* Anpassning till koncern
* Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
* Strategi för hållbar utveckling
Förändringar från föregående policy är markerade i gult.
Yrkanden

Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg i policyn:
 2. Planeringsprocessen - Yrkande: "Kommunens planeringsprocess innebär att
kommunfullmäktige under november månad fastställer kommunplanen (KP) för
efterföljande tre år.
 6.1.2 Städ - Yrkande: Städning ska utföras i kommunal regi om inte särskilda skäl
föreligger.
 6.7.2 Nämnds åtgärder vid avvikelse - Yrkande: Sista meningen första stycket med
tillägget - eller äska om tilläggsmedel om beslutad verksamhetsomfattning inte kan
bibehållas inom beslutad budget.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande. Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Justerandes sign

Justerandes sign
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Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande
"2. Planeringsprocessen - Yrkande: "Kommunens planeringsprocess innebär att
kommunfullmäktige under november månad fastställer kommunplanen (KP) för efterföljande
tre år" och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå detsamma.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande
"6.1.2 Städ - Yrkande: Städning ska utföras i kommunal regi om inte särskilda skäl
föreligger" och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå detsamma.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande
"6.7.2 Nämnds åtgärder vid avvikelse - Yrkande: Sista meningen första stycket med tillägget eller äska om tilläggsmedel om beslutad verksamhetsomfattning inte kan bibehållas inom
beslutad budget" och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå detsamma.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-21, Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av
ekonomi och verksamheter
 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter förslag
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§ 155
Kapitalisering av Kommuninvest och medlemmars insatser (KS 2020.233)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Vallentuna kommun till
Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 12 787
600 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med
anledning av inbetalningen.
Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren
2021, 2022, 2023 och 2024 upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300kr per invånare.
Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för kommunstyrelsens
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.
Vallentuna kommun ska tillse att protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet
enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid
förfrågan.
Ärendebeskrivning

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en
tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den
nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare
för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren
enligt följande:

År Kapitalinsats (kr/invånare) (kommun)
2020 900
2021 1 000
2022 1 100
Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Comfact Signature Referensnummer: 9439SE

18 / 51

Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-11-12

2023 1 200
2024 1 300
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst
uppgår till ovan angivna belopp. För Vallentuna kommun innebär det att 3 196 900 kronor ska
betalas senast i juni respektive år. Beloppet kommer att räknas om efter aktuellt antal invånare
i kommunen
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en
insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande
1 800 kronor per invånare för kommuner.
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, 2020-10-14, Kapitalisering av Kommuninvest och medlemmars
insatser
 Kapitaliseringen av Kommuninvest
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§ 156
Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2021 (KS 2020.278)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen fastställer tidplan 2021 för planeringsprocessen styrning och
uppföljning.
Bokslutsgenomgång torsdag 18 mars kl. 9-12, digitalt.
Kommunplanedag måndag 12 april kl. 9-12, digitalt.
Budgetberedning (KSAU) i samband med ordinarie KSAU 29 april.
Förslag till kommunplan behandlas av kommunstyrelsen 17 maj.
Kommunplanen fastställs av kommunfullmäktige 7 juni.
Delårsuppföljning och mål inför nämndernas VP torsdag 23 september kl. 9-16.
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samtliga budgetförslag ska
beredas i kommunstyrelsen innan de presenteras i kommunfullmäktige.
Anteckning

Kommunstyrelsens reglemente uppdateras med punkten att samtliga budgetförslag ska
beredas i kommunstyrelsen innan de presenteras i kommunfullmäktige.
Reservationer

Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Ärendebeskrivning

Kommunallagen 11 kap. Ekonomisk förvaltning anger att budgeten fastställs av
fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i
hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Kommunallagen anger
även att förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.
Vallentuna kommuns regler för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter i Vallentuna kommun anger hur planeringsprocessen genomförs i
Vallentuna kommun. Kommunens planeringsprocess innebär att kommunfullmäktige
under juni månad fastställer kommunplanen, KP, för efterföljande tre år.
Med utgångspunkt från kommunallagen och Vallentuna kommuns regler för styrning
och uppföljning av ekonomi och verksamheter föreslår kommunledningskontoret att
tidplan för planeringsprocessen styrning och uppföljning fastställs. Tidplanen
innehåller bland annat datum för bokslutsgenomgång, kommunplanedag och
målstyrning inför nämndernas verksamhetsplaner (VP).
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Yrkanden

Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringarna:
att Budgetberedning (KSAU) i samband med ordinarie KSAU 30 september.
att Förslag till kommunplan behandlas av kommunstyrelsen 18 oktober.
att Kommunplanen fastställs av kommunfullmäktige 8 november.
att förvaltningen ges i uppdrag att till nästa möte föreslå lämpligt datum för
"Delårsuppföljning och mål inför nämndernas VP".
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget
att samtliga budgetförslag ska beredas i kommunstyrelsen innan de presenteras i
kommunfullmäktige.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jerri Bergströms (S) yrkande mot sitt eget yrkande.
Ordförande finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Parisa Liljestrands (M)
yrkande.
Beslutsunderlag
 Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2020
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§ 157
Revidering av policy för inköp och upphandling (KS 2020.279)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer policy för inköp och
upphandling för Vallentuna kommun.
Reservationer

Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Ärendebeskrivning

För de varor och tjänster som finns upplagda i kommunens beställningssystem ska inköp i
första hand ske genom systemet.
Kommunen ska sträva efter att ställa mer cirkulära krav i upphandlingar.
Vid inköp ska återbruk beaktas för att minska kommunens miljöpåverkan.
Vallentuna kommun ska beakta krisberedskapsaspekter vid upphandlingar som berör
samhällsviktig verksamhet.
Yrkanden

Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg under avsnitt
7.2:
- Vallentuna kommun ska tillämpa särskilda arbetsrättsliga villkor i enlighet med lag
(2016:1145) om offentlig upphandling kap. 17 §§ 2–5 (2017:347), i syfte att säkerställa att
leverantören/entreprenören samt dess underleverantörer har villkor som minst motsvarar de
lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på
motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jerri Bergströms (S) yrkande mot sitt eget yrkande.
Ordförande finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Parisa Liljestrands
(M) yrkande.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-10-20 Revidering av policy för inköp och upphandling
 Policy för inköp och upphandling
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§ 158
Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021 (KS 2020.301)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer skolpengen per år från och med
1 januari 2021:
Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 000 kr
Fritidshem: 37 000 kr
Reservationer

Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och
ungdomsnämnden.
Kommunplan 2021-2023 innehåller en omfattande satsning på höjning av skolpengen. Redan
i budgeten inför 2019 höjdes skolpengen för elever i grundskolan årskurs 6-9 och inför 2020
höjdes pengen inom förskolan med 1000 kronor per barn. Nu genomförs ytterligare en
satsning på höjd skolpeng för både förskolan och elever i årskurs 6-9. Utöver
indexuppräkningen för lön och pris med knappt en procent så höjs skolpengen med 2300
kronor per barn i förskolan och 6000 kronor per elev i grundskolan årskurs 6-9. Satsningen på
förskola ska möjliggöra mindre barngrupper.
Barn- och ungdomsnämnden har den 10 november tagit beslut om att föreslå skolpeng per år
från och med 1 januari 2021:
Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 100 kr
Fritidshem: 37 000 kr
Justerandes sign
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Skolpengen anges i kronor per elev och år. Vid utbetalning tillkommer momskompensation
med 6 procent till fristående aktörer.
Kommunledningskontoret tillstyrker barn- och ungdomsnämndens förslag då det är förenligt
med kommunplan 2021-2023.
Yrkanden

Jerri Bergström (S), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att kommunfullmäktige fastställer skolpeng enligt protokollsbilaga 1 - Skolpeng
fr.o.m. 1 januari 2021 - Jerri Bergströms (S) yrkande.
Per Forssberg (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Per Forssbergs (KD) yrkande och
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) yrkande och
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå detsamma.
Beslutsunderlag
 Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 §58 BUN AU Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021(244315) (0)_TMP
 Barn- och ungdomsnämnden, Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021
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§ 159
Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2021 (KS 2020.277)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige
- antar STORSTHLM:s rekommendation ”Förslag till uppräkning av programpriser och
strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2021”
- fastställer att ersättning för elev inom gymnasiesärskola följer riksprislistan.
- fastställer programpriser för de gymnasieprogram som inte finns listade i STORSTHLM:s
rekommendation:
International Baccalaureate IB: 108 900 kr
Yrkesintroduktion IMY: 172 000 kr
Individuellt alternativ IMA: 172 000 kr
Språkintroduktion IMS: 154 000 kr
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fastställer årligen gymnasieskolpengen utifrån förslag från
utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden beslutade § 55, 2020-10-08 gymnasieskolpeng
2021 att:
- föreslå fullmäktige att anta STORSTHLM:s rekommendation till programpriser och
strukturtillägg 2021 för nationella program i gymnasieskolan.
- föreslå fullmäktige att anta riksprislistan som beslutas av Skolverket i januari 2021 gällande
gymnasiesärskolan.
- föreslå fullmäktige att räkna upp programpriser för de gymnasieprogram som står utanför
som inte finns listade i STORSTHLM:s rekommendation med noll procent.
International Baccalaureate IB: 108 900 kr
Yrkesintroduktion IMY: 172 000 kr
Individuellt alternativ IMA: 172 000 kr
Språkintroduktion IMS: 154 000 kr
Till alla fristående huvudmän tillkommer momskompensation om 6,0 procent.
Kommunerna i Stockholms län har ett samverkansavtal om en gemensam gymnasieregion och
i detta ingår en gemensam prislista. STORSTHLM har antagit en rekommendation om
uppräkning av programpriser med noll procent för 2021. Utbildningsnämndens förslag till
beslut innebär att Vallentuna kommun följer
STORSTHLM:s rekommendation. Utbildningsnämndens förslag innebär också att de program
som inte finns listade i rekommendationen räknas upp med noll procent, i likhet med
rekommendationen.
Ersättning för elev inom gymnasiesärskolan följer riksprislistan. Riksprislistan fastställs av
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Skolverket och den gäller när en elev har antagits till en utbildning som hemkommunen inte
erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.
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
 Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 Utbildningsnämnden, Gymnasieskolpeng 2021
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§ 160
Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen (KS 2020.255)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta prissättningen för
kulturrummet, teatern och traversen enligt bilaga med kolumn märkt 2020. Priserna ska gälla
från och med 1 januari 2021.
Ärendebeskrivning

Kulturnämnden fattade 2020-09-15 § 36 beslut om att föreslå kommunfullmäktige att besluta
om ny prissättning enligt bilaga och priser i kolumn märkt 2020. Syftet med prisrevideringen
är att få en rimlig och marknadsanpassad prissättning, samt för att kunna underhålla lokalerna.
Uthyrningspriserna för kulturrummet i Kulturhuset, Vallentuna teater och traversen
har inte prisjusterats på 5 år. Förslaget innebär endast höjda priser för externa hyresgäster.
Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget med tillägg om att de nya priserna 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
 Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen
 Kulturnämnden, Priser kulturrum, teater och traversen 2020
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§ 161
Revidering av riktlinjer Tryggare Vallentuna (KS 2020.298)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen fastställer de nya riktlinjerna för Tryggare Vallentuna.
Ärendebeskrivning

Vallentuna ska vara en socialt hållbar kommun som skapar samhälleliga förutsättningar för
invånare och företag att uppleva god hälsa och trygghet. Tryggare Vallentuna har sedan ett
par år varit ett fungerande samverkans forum för de trygghetsfrämjande- och
brottsförebyggande frågorna inom kommunen. Då flera risk och skyddsfaktorer inom dessa
två områden, även kan vara samma faktorer som grundar sig i ANDT-problematik och
psykisk hälsa, är förslaget att Tryggare Vallentunas nya riktlinjer riktar sig till ett mer
övergripande preventionsarbete med syfte att
• kontinuerligt skapa en gemensam lägesbild, samt genomföra analys av orsaker och lokala
utvecklingsbehov som inriktar sig på att förebygga, främja eller åtgärda faktorer kopplat till
trygghet och hälsans bestämningsfaktorer.
• utveckla och skapa samordning kring det övergripande preventionsarbetet inom kommunens
verksamhetsområden som omfattar det förebyggande arbetet mot ANDTS, brott och våld
samt det främjande arbetet med psykisk hälsa, fysisk hälsa, trygga och attraktiva miljöer.
• skapa samordning mellan kommunens förvaltningar, myndigheter, näringsliv, externa
organisationer och civilsamhället inom ramen för det övergripande preventionsarbetet.
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, 2020-10-21 Revidering av riktlinjer Tryggare Vallentuna
 Riktlinjer för Tryggare Vallentuna 2021
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§ 162
Redovisning av obesvarade motioner 2020 (KS 2020.297)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen av obesvarade motioner till fullmäktige
för godkännande.
Ärendebeskrivning

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen till fullmäktiges
ordinarie sammanträde i december årligen redovisa de motioner som ännu inte har
beretts färdigt.
Motioner bör enligt kommunallagen beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom
ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid
skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige.
Fullmäktige får då enligt kommunallagen avskriva motionen från vidare
handläggning.
Vid tillfället för sammanställningen, 2020-10-21, fanns 28 obesvarade motioner.
Av dessa bedöms 18 motioner vid årsskiftet ha en längre beredningstid än ett år.

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
 Redovisning av obesvarade motioner 2020
 Obesvarade motioner
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§ 163
Förberedelser inför deltagande i Leader (KS 2020.158)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar att anmäla intresse att delta i Upplandsbygds Leader-samarbete
samt ansöka om medlemskap inför 2023. Kommunstyrelsen utser XX att delta i arbetet med
framtagande av strategi.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen uppdrog 2020-09-21 till kommundirektören att fortsätta undersöka
förutsättningarna och förbereda kommunen att delta i Leader.
Den nuvarande programperioden förlängs med två år. Ny period bedöms i nuläget påbörjas
2023. Möjligheten att gå med under pågående period är inte säkerställd. Inför 2023 kan dock
Leaderområden ombildas. Förberedelserna inför samarbetet kommande programperiod
kommer dock pågå redan under 2021. I varje leaderområde finns en utvecklingsstrategi, som
ligger till grund för utvecklingen i området. Strategin beskriver vad som behöver göras för att
exempelvis öka sysselsättningen, få fler nya företag och hur området kan bli attraktivt och
konkurrenskraftigt. I utvecklingsstrategin finns också en budget som bestämmer hur mycket
stöd som de som bor och är verksamma i området kan söka. Strategin styr också vilka projekt
som kan få stöd i leaderområdet.
Inom Upplandsbygd påbörjas arbetet med att skriva strategi under våren 2021. Detta inför ett
antagande av strategi under oktober 2021.
Kommunen bör officiellt förmedla intresse att delta i Upplandsbygds Leader-samarbete, för
att kunna bidra i arbetet med framtagande av strategin. I arbetet med strategin finns möjlighet
att förmedla de behov kommunen ser i samarbetet.
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
 Förberedelser inför deltagande i Leader
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§ 164
Förslag till medborgarlöfte 2021-2022 (AVT 2019.007)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen fastställer Medborgarlöfte 2021- 2022 mellan Vallentuna kommun och
Lokalpolisområde Täby.
Ärendebeskrivning

Lokalpolisområde Täby och Vallentuna kommun har en samverkansöverenskommelse AVT
2019.007
Samverkansöverenskommelsen övergripande mål är att genom minskad brottslighet och ökad
trygghet ska Vallentuna vara en trygg och attraktiv kommun för människor och företag att bo,
leva och växa. Som en del till samverkansöverenskommelsen finns ett medborgarlöfte som
reglerar villkor och åtaganden för samverkan mellan Lokalpolisområde Täby och Vallentuna
kommun. Löftet gäller för 2021-2022 och nedan följer de konkreta åtaganden som skall
genomföras under de två nästkommande åren;
o Polisen ska genomföra punktinsatser mot otrygga eller brottsutsatta platser i Vallentuna
kommun utifrån underrättelsebaserad information
o Kommunen ska kontinuerligt verka för att genomföra åtgärder och förändringar i den
fysiska miljön genom bland annat belysning, siktröjning, och klottersanering
o Kommun och polis ska tillsammans arbeta för att främja goda förutsättningar som stärker
barn och ungas psykiska hälsa samt förebygger användandet av alkohol och narkotika
o Kommun och polis ska tillsammans öka invånarnas och lokalsamhällets medvetenhet om
och delaktighet i det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet

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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Medborgarlöfte 2021-2022
Medborgarlöfte lokalpolisområde Täby och Vallentuna kommun 2021-2022
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§ 165
Beslut om krigsplacering av personal anställd i Vallentuna kommun (KS
2020.273)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar att alla personer som är tillsvidareanställda och framöver
tillsvidareanställs inom Vallentuna kommun som grundprincip ska krigsplaceras inom
kommunorganisationen.
Ärendebeskrivning

Den kommunala verksamheten är en viktig del av det civila försvaret. För att verksamheten
ska fungera även vid höjd beredskap måste kommunen planera sin beredskap. En prioriterad
åtgärd är att planera för vilken organisation kommunen ska ha för sin verksamhet under höjd
beredskap, det vill säga en krigsorganisation, inklusive dess bemanning.
En fungerande krigsorganisation handlar ytterst om att kommunen ska bidra till ett
fungerande samhälle vid höjd beredskap och målet för det civila försvaret, nämligen att:
• skydda civilbefolkningen,
• säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna,
• bidra till Försvarsmaktens förmåga att möta ett väpnat angrepp.
För att Vallentuna kommun ska kunna fullfölja sitt uppdrag och hålla samhällsviktig
verksamhet igång även under höjd beredskap och krig är tillgången till personal av helt
avgörande betydelse. Vallentuna kommun kan, men måste inte, välja att förtydliga den
tjänsteplikt som automatiskt råder för anställda under krigsförhållanden genom att
krigsplacera personalen som arbetar i organisationen.
Vid höjd beredskap kan arbetsskyldighetens ram utvidgas i samband med att arbetsrättslig
beredskapslag (1987:1262) och kollektivavtal för krigs och beredskapstillstånd aktualiseras.
Detta medför bland annat utvidgade möjligheter att tillfälligt omplacera medarbetare.
Fördelen med att krigsplacera personalen är att kommunen vet vilken personal man
disponerar över. Personer som inte är krigsplacerade kan annars vara, eller komma att bli,
krigsplacerade hos någon annan aktör. Därmed finns risken att de inte finns tillgängliga om
beredskapen höjs. Det kan också uppstå konflikter om personen har två anställningar och inte
är krigsplacerad när regeringen föreskriver om allmän tjänsteplikt.
Förslaget som nu läggs fram i och med denna tjänsteskrivelse är att samtlig tillsvidareanställd
personal i kommunen också erhåller sin krigsplacering i Vallentuna kommun. Beslutet ska
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vara ett så kallat principbeslut vilket innebär att arbetsgivaren Vallentuna kommuns
grundregel är att krigsplacera varje nuvarande tillsvidareanställd samt de personer som
tillsvidareanställs efter att detta beslut är fattat. Detta principbeslut utgör inte i sig själva
krigsplaceringsbeslutet för var och en. Det tas i praktiken löpande inom
kommunorganisationen, med principbeslutet som grund, genom en framställan till pliktverket.
Det gör att inga särskilda eller enskilda politiska beslut vidare behöver fattas om
krigsplacering. Kommunledningskontoret utformar och säkerställer personaladministrativa
rutiner samt information till organisationen och medarbetarna för genomförandet. Undantag
från grundregeln kan göras, till exempel om personen i fråga inte står till totalförsvarets
förfogande.
De flesta kommer under höjd beredskap eller krig att tjänstgöra inom sin ordinarie befattning
medan andra kommer att disponeras där de bäst behövs utifrån situation och behov.

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
 Krigsplacering av anställda i Vallentuna kommun
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§ 166
Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun 2021 - 2022 (KS
2020.219)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta styrdokumentet Plan för krisarbete och
krisledning i Vallentuna kommun 2021 – 2022. Planen ersätter Krisledningsplan för
Vallentuna kommun 2019 – 2022.
Ärendebeskrivning

Förslaget till Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun 2021 - 2022 utgör ett
övergripande styrdokument för hur kommunen ska organisera och bedriva krisarbete och
ledningsarbetet vid en samhällsstörning, kris, extraordinär händelse samt under höjd
beredskap då ordinarie ledningsstrukturer behöver anpassas så att nödvändig krisledning kan
uppnås. Kommunen är ålagd att ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap
enligt den överenskommelse träffats om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL). Denna plan ersätter även dokumentet Krisledningsplan Vallentuna kommun
2019 – 2022 (KS 2018.344-3). Samtliga delar och innehåll i nämnda plan, antagen av
fullmäktige 2019, ingår även i den nu föreslagna planen för krisarbete och krisledning i
Vallentuna kommun 2021-2022 men har kompletterats med de delar som överenskommelsen
efterfrågar. Huvudsakligen gäller det övergripande inriktning för arbete med risk- och
sårbarhetsanalys, geografiskt områdesansvar, samordning och styrning inom koncernen
Vallentuna kommun samt vissa prioriterade förbättrings- och utvecklingsområden under
perioden.
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
 Styrdokument/Plan för krisarbete och krisberedskap i Vallentuna kommun 20212022
 Förslag till Plan för krisarbete och krisledning för Vallentuna kommun 2021- 2022
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§ 167
Uppdrag att utreda samlokalisering av centrala förvaltningskontor och
Vallentuna gymnasium (KS 2016.373)
Beslut

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

De nuvarande kontorslokalerna för de centrala förvaltningarnas verksamheter har sedan flera
år bedömts vara icke ändamålsenliga och de är därför inte en långsiktigt optimal eller hållbar
lösning. Redan för fem år sedan, 2015, initierades ett projekt att påbörja en konkret planering
för ett nytt kommunhus i centrala Vallentuna. De centrala förvaltningarnas verksamheter är
idag inhysta i lokaler hyrda av Fast Partner samt i delar av Kulturhuset. De inhyrda lokalerna
är belägna i fastigheterna som benämns Kommunalhuset, Tärningen samt Tunahuset.
Kommunens hyreskontrakt med Fast Partner går ut 2021-12-31. Därefter följer två års
automatisk förlängning om partnerna inte avtalar något annat (till och med 2023-12-31)
Arbetslivets förutsättningar har sedan kommunadministrationen flyttade in i nuvarande
lokaler i slutet av 1980-talet utvecklats avsevärt. En modernare syn på vad en arbetsplats är
och hur arbetstiden används samt var den förläggs har gjort att vad som kunde tyckas var en
funktionell, god och kostnadseffektiv kontorsmiljö då, skiljer sig avsevärt mot nu och ännu
mer framåt i tiden.
Förutom synsättet på arbete och vad en arbetsplats är har den tekniska utvecklingen med en
allt högre grad av digitalisering möjliggjort helt andra former att bedriva arbetet på. Det har
gjort oss allt mer platsoberoende och flexibla. Enskilt arbete kan bedrivas från nästan vilken
plats som helst och samarbeten eller möten kan också se ut och genomföras på betydligt
många fler sätt än i de arbetsplatser vi utformade för 30-40 år sedan. Denna, redan påbörjade
utveckling, har fått en snabbskjuts framåt (nästan över en natt) under Covid-19 pandemins
åtgärder, som inneburit att vi behöver och också kan genomföra våra uppdrag med väldigt
lite, eller till och med helt utan, fysisk närvaro på en traditionell kontorsarbetsplats.
Kommunadministrationen och de verksamheter som bedrivs i de centrala fastigheterna
behöver framöver funktionella, inspirerande och hälsofrämjande gemensamma arbetsplatser.
Kommunen behöver skapa en arbetsmiljö i en ny lokalisering som är lockande och attraktiv
för de människor vi vill ska arbeta för Vallentuna kommun framöver, arbetsorganisation
behöver främja flexibilitet och förutsättningar som gör att helhetssynen på ett hållbart
arbetsliv i samklang med privatliv och fritid stärker såväl arbetstagare som arbetsgivare. Det
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ger förutsättningar för en hög kvalitet och service till invånarna.
Kommunorganisationen förfogar över ett tämligen stort fastighetsbestånd och
lokaleffektiviteten (kostnadseffektiviteten) behöver vara i starkt fokus för att nyttja de
samlade resurserna på bästa sätt. Då kan mer resurser styras mot kärnverksamheterna och
leveransen till invånarna hålla hög nivå under lång tid framöver. Det tidigare uppdraget att
projektera ett helt nytt fristående kommunhus anses därför inte vara det mest lämpliga att
arbeta vidare med. Istället bör vi konkret utreda hur de centrala förvaltningskontorens
verksamhet kan samlokaliseras med Vallentuna gymnasium i gymnasiets nuvarande fastighet.
Gymnasiefastigheten är centralt belägen, vilket i stort sett är en förutsättning för placeringen
av kommunadministrationen då vår dagnärvaro i centrum är av mycket stor betydelse.
Omfattningen på gymnasieverksamheten har under mycket lång tid varit under hälften
volymmässigt mot vad gymnasiet byggts för (ca 300-350 elever jämfört med ca 700-800
elever). Gymnasiet skulle också utvecklas positivt genom en modernisering av sina lokaler,
även om totalytan för gymnasieverksamheten minskas. Den totala omfattningen av lokalytor i
fastigheten bör kunna rymma så väl en modern och attraktiv arbetsplats, med olika typer av
ytor, för kommunens verksamhet så väl som nuvarande Gymnasieverksamhet.
Den utredning som nu föreslås ska avse lokal- och ytmässiga aspekter, fastighetstekniska
förutsättningar, förslag på nya sätt att utforma arbetsplatser och funktioner som den centrala
verksamheten behöver för ett moderniserat arbetssätt, samt ändamålsenliga och attraktivt
utformade lokalytor för gymnasiets verksamhet. Övriga konsekvenser för andra hyresgäster så
som Vallentuna friskola och de föreningar som också hyr lokaler ska även belysas.
Utredningen ska ta fram en beräknad investerings- och kostnadskalkyl samt en tidsmässig
genomförandeplan. Vidare ska utredningen ha en utgångspunkt i långsiktig
hållbarhet/miljöaspekter. Den ska även innehålla bedömda konsekvenser ur
arbetsmiljöperspektiv.
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
 Uppdrag att utreda samlokalisering av centrala förvaltningskontor med Vallentuna
gymnasium
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§ 168
Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
(KS 2020.275)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar bifogat reviderat förslag till
riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering.
Ärendebeskrivning

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig
förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de
personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. Varje myndighet är
personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom dess område varför det i
kommunsammahang innebär att nämnderna/styrelsen är personuppgiftsansvariga för sina
respektive verksamhetsområden.
I dataskyddförordningens artikel 33 beskrivs personuppgiftsansvarigas ansvar i att anmäla
personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten. Dataskyddsförordningen ställer också krav
på personuppgiftsansvariga att arbeta förebyggande med både tekniska och organisatoriska
skyddsåtgärder (rutiner och styrdokument) för att förebygga att personuppgiftsincidenter
inträffar.
Under året har tre olika personuppgiftsincidenter rapporterats som handlar om att uppgifter
publicerats på ett felaktigt sätt på kommunens webbplats. I samtliga fall handlar det om
nämndshandlingar där personuppgifter om enskilda funnits i löpande text i underlag.
Dataskyddsombudet rekommenderar med anledning av de inträffade incidenterna detta
förslag till tydliggörande av ansvar i riktlinjer för hantering av personuppgifter vid
webbpublicering. Som en ytterligare åtgärd har kommunstyrelsens kansli tagit fram en
förtydligande rutin för webbpublicering av nämndshandlingar innehållande personuppgifter
som rör myndighetsutövning mot enskilda.
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.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-08, revidering
 Förslag till riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
 Rutin för publicering av nämndhandlingar innehållande personuppgifter som rör
myndighetsutövning mot enskilda
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§ 169
Revidering av Krisledningsnämndens reglemente (KS 2020.289)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsens föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogat förslag till
reviderat reglemente för krisledningsnämnden, med ändringen att de stycken som nämner
gruppledare tas bort.
Ärendebeskrivning

Reviderat förslag till Krisledningsnämndens reglemente innehåller främst ett förtydligande att
det är Kommunfullmäktige som ska välja ledamöter och ersättare till Krisledningsnämnden.
Principen att nämnden ska bestå av förtroendevalda från kommunstyrelsens arbetsutskott är
däremot oförändrad.
Reglementet har också fått en tydligare rubriksättning och några smärre ändringar gällande
ersättare för ordföranden för att bättre stämma överens med övriga nämnders reglementen
samt de roller som finns i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen att
de stycken som nämner gruppledare tas bort.
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, Revidering av Krisledningsnämndens reglemente
 Förslag till reglemente för Krisledningsnämnd
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§ 170
Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna
näringarna (KS 2019.322)
Beslut

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

Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-09-30 föreslagit att
kommunledningskontoret ges i uppdrag att se över på vilka sätt kommunen kan stödja de
gröna näringarna i Vallentuna. Miljöpartiet förordar att kommunen undersöker på vilka sätt
kommunen kan stödja de gröna näringarna att bli mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbara genom att t.ex. erbjuda speciellt anpassad rådgivning, se över regelverk eller att på
annat sätt tillgodose behoven inom de lokala gröna näringarna, och att utifrån det göra en plan
för ett ökat stöd.
BEDÖMNING
Förslaget i motionen motsvaras av det rådgivningsarbete som redan bedrivs av kommunen, av
möjligheterna till dialog genom Näringslivsråd och andra samarbeten, samt genom det
landsbygdsprogram som ska tas fram. Näringslivs- och arbetsmark-nadsutskottet bildades
2019 och har identifierat lantbruket som en viktig målgrupp för kommunen. Kommunens
Näringslivsråd får en nystart 2020 och har representant med från Lantbrukarnas Riksförbund.
Kommunen har även gjort en nystart i vattenvårdsarbetet och samverkar med lantbrukare med
sikte på att främja såväl livsmedelsproduktion som vattenkvalitet. Vallentuna gymnasium har
startat Naturbruksprogram. Vad gäller regelverk styrs de gröna näringarna huvudsakligen av
nationell lagstiftning som kommunen inte har rådighet över. I egenskap av tillsynsmyndighet
för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedels-lagstiftningen, stödjer kommunen
verksamhetsutövare att följa lagstiftningen och ger råd och information för förebyggande
arbete. Kommunen erbjuder även vägledning till företag via kommunens Företagslots, samt
energi- och klimatrådgivning.
Utvecklingen av landsbygdens näringar är beroende av möjligheterna att bo, leva och verka
på landsbygden vilket förutsätter att service, kommunikationer, skolor och arbetstillfällen
fungerar. I enlighet med kommunens Översiktsplan 2040 ska ett landsbygdsprogram tas fram,
med en övergripande strategi och handlingsplan för utveckling i kommunens landsbygd som
omfattar frågor kring kollektivtrafik, service, arbetsplatser och näringsliv.
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
 Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna näringarna
 Motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna näringarna
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§ 171
Svar på motion (SD) om partiers representation i Valnämnden (KS
2019.323)
Beslut

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

Fredrik Lindahl (SD) väckte 2019-10-14 en motion om att samtliga partier invalda i
Vallentuna kommunfullmäktige ska vara representerade i valnämnden.
Motionären konstaterar att valnämnden har en viktig funktion och anför man kan förhindra
misstankar om fel och försummelser genom att alla partier i fullmäktige finns representerade i
valnämnden.
Kommunfullmäktige kan inte frånta befintliga ledamöter och ersättare deras uppdrag, förutom
i särskilda fall. Möjligheten är ej tillämplig i detta fall. Möjlighet att välja in nya
representanter finns bara vid avsägelser. Inval av representanter från andra partier än de
tidigare medför en ändrad mandatfördelning.
Om fullmäktige önskar bredda representationen i Valnämnden utan att ändra den befintliga
mandatfördelningen, kan fullmäktige ändra antal ledamöter och ersättare i nämnden.
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
 Svar på motion (SD) om representation i valnämnden
 Motion (SD) om partiers representation i valnämnden

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 172
Svar på motion (SD) om att bilda en egen bostadskö (KS 2019.233)
Beslut

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

Sverigedemokraterna har väckt en motion med förslag om att kommunstyrelsen ska utreda
möjligheten att bilda en egen bostadskö, där Vallentunas invånare premieras.
Sverigedemokraterna anser att den tid som den enskilde har varit folkbokförd i kommunen
ska vara meriterande.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. Detta då kommunen har ett litet
lägenhetsbestånd och införande av en egen kö kan förväntas vara kostnadsdrivande – antingen
för skattekollektivet eller för den enskilde.
Möjligheten att premiera ungdomar eller folkbokförda i kommunen finns även utan att skapa
en egen kö. Fastighetsägaren kan ställa upp villkor, så som förtur för Vallentunabor, även vid
användning av Stockholms bostadsförmedling.
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
 Svar på motion (SD) om egen bostadskö
 Motion (SD) om Vallentunas bostäder främst till Vallentunas invånare

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 173
Hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021 (KS 2020.315)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande.
Ärendebeskrivning

Socialnämnden har tagit beslut om förslag till hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021.
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nivån på hemtjänstpengen fr.o.m.
1 januari 2021 är densamma som under 2020.
Socialförvaltningen arbetar enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Från
och med den 1 januari 2010 kan externa leverantörer ansöka om att bli godkända som utförare
av biståndsbedömda hemtjänstinsatser avseende såväl service som omvårdnad. Både
kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts med en peng per beviljad timme.
Ersättningen skiljer sig något beroende på om det gäller service eller omvårdnad. För externa
leverantörer utgår en momskompensation
på ca 4 %, vilket förklarar skillnaden i ersättningsnivåer.
Uppräkningen av hemtjänstpengen sker i enlighet med kommunplanen. Inför 2021 innehåller
kommunplanen ingen uppräkning av ersättningsnivåer. Detta innebär att nivån på
hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.
Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget då det är i enlighet med budgeten i
kommunplanen.
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
 Hemtjänstpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 05. Uppräkning av hemtjänstpeng 2021

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 174
Avgifter för socialnämnden 2021 (KS 2020.313)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige fastställer avgifter för socialnämnden 2021.
kommunfullmäktige ger i uppdrag till socialnämnden att justera avgifterna för
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen med KPI för oktober månad.
Reservationer

Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Ärendebeskrivning

Socialnämnden har tagit fram förslag till avgifter 2021. Med anledning av att KPI för oktober
månad ännu inte är fastställd föreslår socialnämnden att nämnden få i uppdrag att justera
avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen med KPI för oktober månad.
Avgifterna som föreslås för 2021 avser socialnämndens verksamhetsområde och baseras på en
analys och förslag till riktlinjer för avgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Yrkanden

Jerri Bergström (S), yrkar avslag till förvaltningens förslag.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på Jerri Bergströms (S) avslagsyrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår detsamma.
Beslutsunderlag
 Avgifter för socialnämnden 2021
 Socialnämnden, Avgifter för socialnämnden

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 175
Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden (KS 2020.312)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige fastställer riktlinje om avgifter för socialnämnden. kommunfullmäktige
ger socialnämnden i uppdrag att fastställa årliga avgifter för socialnämnden, utifrån fastställd
riktlinje om avgifter för socialnämnden.
Reservationer

Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet att fatta beslut på sammanträdet till förmån för
sitt eget återremissyrkande.
Anteckning

Jerri Bergström (S) deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning

Socialnämnden har föreslagit att Vallentuna kommun ska införa en riktlinje för avgifter inom
socialnämndens verksamhetsområde. Det finns inte någon sådan gemensam riktlinje för
socialnämndens verksamheter sedan tidigare.
Enligt kommunallagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
är utgångspunkten att det är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut om kommunala
avgifter. En nämnd kan dock fatta beslut om den årliga avgiften, om fullmäktige har antagit
riktlinjer för avgifterna och om det inte råder någon otydlighet om vilka avgifter som
nämnden får ta ut och till vilka nivåer.

Yrkanden

Jerri Bergström (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen:
Det saknas konsekvensbeskrivning vid införande av de nya riktlinjerna. Vilka konsekvenser,
organisatorisk och ekonomiska, får beslutet för personal respektive hemtjänsttagarna?
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S)
återremissyrkande mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Ordförande finner att beslut ska
fattas på sammanträdet.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på Jerri Bergströms (S) avslagsyrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår detsamma.
Beslutsunderlag
 Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden
 Socialnämnden, Riktlinje om avgifter för Socialnämnden

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 176
Information om risk för negativ avvikelse från bygg- och
miljötillsynsnämndens driftbudget (KS 2020.324)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen noterar information och uppmanar bygg- och miljötillsynsnämnden att så
långt möjligt vidta åtgärder för att bedriva verksamheten inom beslutad budgetram.
Reservationer

Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
Ärendebeskrivning

Bygg- och miljötillsynsnämnden har skickat information om risk för negativ avvikelse från
bygg- och miljötillsynsnämndens driftbudget.
I enlighet med kapitel 5.7.1 i ”Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter i Vallentuna kommun” ska nämnd rapportera negativ avvikelse från driftbudget
till kommunstyrelsen snarast.
Bygg- och miljötillsynsnämnden skickar information till kommunstyrelsen om ett
prognosticerat underskott om 0,5 miljoner kronor inom verksamheten bostadsanpassning.
Underskottet beror på höga kostnader i utbetalda bidrag för bostadsanpassningar.
Bostadsanpassningar är ett område där trenden ökade kostnader varit uppåtgående sedan
oktober 2018. Uppgången har delvis samband med införandet av en ny lag som infördes inom
området i juli 2018 men förklaras också av de grupper som är berättigade till
bostadsanpassning ökar i samhället. Under 2020 upplevde verksamheten bostadsanpassning
initialt en nedgång i ärendeinflöde på grund av coronapandemin då många av de
bidragsansökande tillhör riskgrupper. Detta mönster förändrades dock under perioden augusti
till oktober varpå ärendemängden återigen ökade, vilket får till följd att kostnaderna nu
prognosticeras överstiga budget med 0,5 miljoner kronor.
Bygg- och miljötillsynsnämnden gör bedömningen att de har små möjligheter att hantera
dessa avvikelser inom befintlig ram. Nämnden hänvisar också till att förslag till Kommunplan
2021-2023 innehåller en utökning av budgeten för bygg- och miljötillsynsnämnden för att
täcka de ökade kostnaderna för bostadsanpassning.
Kommunledningskontoret tillför att Kommunplan 2021-2023 har fastställts av
kommunfullmäktige 2020-11-09. Budgeten för bygg- och miljötillsynsnämnden utökas från
2021 för åtgärder kring bostadsanpassning.

Justerandes sign

Justerandes sign
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Comfact Signature Referensnummer: 9439SE

50 / 51

Sammanträdesprotokoll

VALLENTUNA KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2020-11-12

Yrkanden

Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med kursiverat tillägg:
Kommunstyrelsen noterar information och uppmanar bygg- och miljötillsynsnämnden att så
långt möjligt vidta åtgärder för att bedriva verksamheten inom beslutad budgetram eller äska
om tilläggsmedel om beslutad verksamhetsomfattning inte kan bibehållas inom beslutad
budget.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår detsamma.
Beslutsunderlag
 Information om risk för negativ avvikelse från bygg- och miljötillsynsnämndens
driftbudget
 Information om risk för negativ avvikelse från bygg- och miljötillsynsnämndens
driftbudget

Justerandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Protokollsbilaga 1 - Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021 - Jerri Bergströms (S) yrkande.

Yrkande

Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021
För Socialdemokraterna handlar det om en likvärdig skola för alla Vallentunas barn.
Att alla barn får chansen att lyckas betyder allt för både individen och samhället.
Socialdemokraternas budget innebär 26 miljoner i ökad skolpeng direkt till våra
skolor. En höjning av förskolepengen med 525 kr per månad och barn. För en
förskola med 80 barn möjliggör det minst en till anställd som kan avlasta våra hårt
belastade pedagoger i förskolan.
12,5 miljoner extra till grundskolans peng innebär att 17 nya lärare kan anställas på
Vallentunas skolor.
Socialdemokraternas budget innebär också 15 miljoner extra till BUN:s centrala
resursfördelning. Det innebär att vi bland annat kan satsa 3,5 miljoner, eller 5 %
högre skolpeng i form av lokaliseringsersättning till våra landsbygdsskolor.
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