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Plats och tid Digitalt sammanträde kl. 15:00-16:50

Beslutande 
närvarande

Bengt-Åke Grip (M) (ordförande), Ylva Mozis (L) (vice ordförande), 
Monique Nilsfors (S) (2:e vice ordförande), Torbjörn Einarsson (C)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Ewa Thorin (M), Jerri Bergström  (S)

Övriga närvarande Magnus Isberg (Näringslivsstrateg), Henrik Kelfve 
(Kommunikationschef), Göran Westerlund (Enhetschef för Vallentuna 
Arbetscoaching och Sysselsättning) §§48-51, Håkan Mossberg (Grafisk 
Produktion och näringslivsutvecklare), Cecilia Lindelöf 
(Integrationssamordnare), Ann Wahlström (Miljöstrateg)

Paragrafer §§48-54

Justerande Monique Nilsfors

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Fanny Lundqvist

Ordförande _______________________
Bengt-Åke Grip

Justerande _______________________ 
Monique Nilsfors
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§50 Verksamheterna informerar
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§54 Lokal överenskommelse mellan arbetsförmedlingen och Vallentuna kommun
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§ 48
Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott utser Monique Nilsfors (S) att 
justera protokollet jämte ordförande.
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§ 49
Fastställande av dagordning
Beslut
Följande informationspunkt under verksamheten informerar, senareläggs på dagordningen:
 
- Åby Livs - lärdomar och framåtblick.
 
Dagordningen fastställs i övrigt i enlighet med utskick.
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§ 50
Verksamheterna informerar
Ärendebeskrivning
 

 Göran Westerlund, Enhetschef för Vallentuna Arbetscoaching och Sysselsättning, 
informerar om arbetet på VAC. Vallentuna kommun har en ny kontakt på 
arbetsförmedlingen. 
 

 Magnus Isberg, näringslivsstrateg, informerar om:
- Arbetslöshetsnivån 
- Smidigare bokning av torgplatser antaget av KF.
- Inspektion av belysning i Centrum.
- Ny taxa Roslagsvatten avseende lager- och förrådsutrymmen samt sporthallar
- Detta innebär en reduktion av lägenhetsavgiften för denna typ av byggnader med 50 
%. Denna beräknas tas upp för beslut under nästa år och börja gälla 2022.
- Fram till dess har vi beslutat att rutinmässigt ändå ge denna reduktion. Det innebär 
ett avsteg från taxan, men eftersom det baseras på juridisk praxis har vi möjlighet att 
göra det utan beslut i KF.
- Näringslivsråd ska träffas i början av nästa år ang. näringslivsplan.
 

 Björn Stafbom, samhällsbyggnadschef, och Olle Nordberg, projektchef
centrala Vallentuna, informerar om Åby Livs, en närbutik i Åby ängar, som öppnade i 
slutet av augusti 2020.
 

Området Åby ängar har sedan i mars 2020 haft en pågående entreprenad där kommunens 
entreprenör Svevia färdigställer delar av gator och annan allmän plats i området, där ibland 
torg- och gatuområde utanför butiken Åby livs.
Åby livs nyttjade lokaler i bottenvåningen på befintligt hyreshus intill korsningen Åby 
allé/Smidesvägen, adress Åby allé 2A. Lokalen hyrdes ut av hyresvärden Riksbyggen efter att 
produktionsplanering gjorts.
Den 30e oktober 2020 skrev Vallentuna Nya att butiken Åby livs tvingas stänga på grund av 
uteblivna intäkter.
 
Projektet fick kännedom om att butikens existens 2020-09-25 och att det fanns svårigheter vid 
leveranser till butiken på grund av saknad lastplats. I dialog med butiksägaren togs förslag 
fram på lastplatsens lokalisering, storlek och under vilka tider butiken var i behov av 
lastplatsen.
2020-10-16 placerades skyltning för lastplats till förmån för butiken ut. Observera att lastplats 
endast gällen mellan 9-12 på vardagar, övrig tid 3-timmars parkering.
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I dialogen med projektet handlade frågeställningen om avsaknaden av lastplats och inte 
primärt det pågående vägarbetet.
Näringslivsstrateg hade en parallell dialog där andra frågor lyftes avseende minskad kundkrets 
såsom önskemål om ekonomisk kompensation, reklambanderoller etc.
Dessa dialoger jämfördes inte utan Projektet hade anledning att tro att alla frågor var 
utklarade iom. de anpassningar projektet gjorde.
I och med pågående entreprenad så togs en direktkontakt med entreprenören för att minska 
arbetsområdet och korta aktiva byggtiden framför butiken. Entreprenören garanterade i 
samband med detta att hålla bästa möjliga ”access” till butiken.
Från det att projektet fick kännedom om butiksägarens problematik har kontakt med 
butiksägaren skett. Dock så fokuserades det på att lösa butiksägarens problem med lastplats. 
Att butiksägaren hade problem med en minskande kundkrets efter sommaren var information 
som kom senare och då hade det tyvärr redan påverkat hans affär. Projektet hade, på samma 
sätt som med butiksägaren, dialog med entreprenör Svevia om att de under byggtiden skulle 
säkerställa att kunder kunde nå butiken. Vilket garanterades av Svevia.
 
2020-10-30 blev det för projektgruppen känt att butiken tvingas stänga. Kontakt togs då med 
hyresvärden, Riksbyggen, för att be dem att meddela kommunen när lokalen förväntas hyras 
ut till ny verksamhet, detta för att i framtiden ha bättre framförhållning gällande 
verksamhetens behov och säkerställa dialog direkt med näringsidkare.
”Lärdom”: Begär ännu tydligare kontaktuppgifter till ev. kommande hyresgäster i tomma 
lokaler i anslutning till arbeten
”Lärdom 2”: När det är fastighetsägare som inte är kommersiella aktörer nischade på 
handel/centrumändamål behöver planering av produktion och samråd ske direkt med 
näringsidkare och inte bara gå genom hyresvärd.
”Lärdom 3”: Efter det här hände så hade Projektchef en sittning med Näringslivsstrateg där 
konsensusen var att om det i framtiden kommer klagomål och pågår parallella dialoger så ska 
alla samlas i samma ”rum” så att det inte blir två olika spår och en fråga missas.
 

6 / 13

Comfact Signature Referensnummer: 10122SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott

2020-12-10

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 51
Näringslivsplan 2021 (KS 2020.373)
Beslut
Kommunstyrelsens Näringslivs-och arbetsmarknadsutskott noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Arbetet med näringslivsplanen 2021 är påbörjat och har sin utgångpunkt i kommunplanen 
samt återkoppling från näringslivet.
Syftet ned näringslivsplanen är att förbättra kommunens företagsklimat och kommunicera 
vilka aktiviteter som är tänkta att genomföras.
De aktiviteter som i dagsläget är planerade är:
-        Frukostklubb samt politikerfrukost.  Dessa tillfällen erbjuder företagare att nätverka 
sinsemellan samt med politiker och tjänstemän. Digitala träffar kommer genomföras med 
olika teman initialt.
-        Nyhetsbrev. Dessa sänds regelbundet ut men i och med rådande pandemi kommer en 
mängd extra brev behöva sändas ut.                          
-        Välkomstutskick samt träffar med nystartade företag. Regelbundna utskick kommer att 
sändas till nyregistrerade företag i kommunen. Även träffar planeras in. Under Q1 2021 
planeras en digital träff för nystartade företag.
-        Vallentunas erbjudande av verksamhetsmark paketeras i samband med att planarbetet 
påbörjats. 
-        En lokal jobbmässa planeras under 2021 förutsatt att det är möjligt att genomföra . Detta 
är extra viktigt då vi ser en ökad arbetslöshet i takt med att konjunkturen försämrats. Ett 
fortsatt samarbete med Vallentuna arbetscoachning kommer att fortlöpa under 2021.
-        Företagsbesök kommer ske när det åter är möjligt. Vallentuna kommun får under 2021 
en ny kommundirektör och det är av stor vikt att den personen får en god relation med vårat 
lokala näringsliv.
-        Anbudsskolan har varit uppskattad och kommer fortsätta. Vid behov äger den rum 
digitalt.
-        Kommunen arbetar mycket med service och bemötande, ett ämne som bland annat tas 
upp i det nystartade medarbetarprogrammet.  I Svenskt Näringslivs enkät om företagsklimat 
har kommunen dock låga siffror inom kategorin ”tjänstemännens attityd”. För att ytterligare 
fokusera på service och bemötande planeras att tillsammans med HR ta fram ett fördjupande 
pass inom ämnet för de tjänstemän som arbetar i kundnära miljöer.
-        Företagscenter har varit stängt till stor del under året och en ombyggnation tillsammans 
med entrén var planerad innan pandemins utbrott. Troligen kommer ingen ombyggnation ske 
då kommunen tittar på nya lokaler. Därför kommer fokus under 2021 vara att stötta den 
utredning som pågår om eventuell flytt till gymnasiet för att få till en bra lösning anpassad till 
möjlighet för möten och träffar med företag. 
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-        Ung Företagsamhet (UF). Fortsatt samarbeta med gymnasiet genom att delta i deras 
arbete med Ung Företagsamhet.  Under 2021 ska samarbetet med kommunens grundskolor 
intensifieras.
-        Under 2021 ska arbetet med besöksnäring intensifieras. En separat plan med aktiviteter 
kommer att tas fram. En första skiss bifogas.
-        Årets företagare/Näringslivsgala. Årets företagare utses varje år, så även 2021. En 
näringslivsgala planers under hösten 2021.

Beslutsunderlag
 Input till Näringslivsplan 2021
 Program för besöksnäring 0.11
 Näringslivsplan 2021
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§ 52
Koncept för samverkan om hållbarhet (KS 2020.355)
Beslut
Kommunstyrelsens Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att utforma förslag till koncept för 
hållbarhetslöften som en grund för samverkan mellan lokala företag och med kommunen.

Ärendebeskrivning
I maj 2019 väckte det nybildade Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet frågan om 
samarbete inom det lokala näringslivet och med kommunen i syfte att bidra till en hållbar 
utveckling. Kommunens miljö- och klimatstrategi, som antogs av fullmäktige i oktober 2019, 
anger bland annat att kommunen ska prioritera miljö som en del i att öka attraktiviteten för 
företag samt ta initiativ till rådgivning och samverkan med företagare och organisationer. 
Kommunledningskontoret har utrett ett initiativ om att utfärda miljöbevis för lantbrukare som 
går längre än vad lagen kräver för att minska övergödningen. Därtill har det kommit till 
kommunens kännedom Länsstyrelsen i Uppsala län erbjuder organisationer, myndigheter och 
företag i länet att teckna hållbarhetslöften. Syftet är att stärka fokus, samverkan och öka 
åtgärdstakten för att nå de nationella miljömålen och den ekologiska dimensionen i FN:s 
globala hållbarhetsmål. Hålbarhetslöftet är en frivillig avsiktsförklaring. Det formas med 
ledning av en ”färdplan för ett hållbart län” och fyra tematiska åtgärdsprogram där 
prioriterade åtgärder för länets aktörer lyfts fram i olika tidsperioder. Se 
www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/miljomal/atgardsprogram-inom-miljomal.html

I Vallentuna finns flera företag som ligger långt fram i hållbarhetsarbetet i sina branscher. 
Vallentuna har även många en- eller fåmansföretag, som kan ha svårare att finna tid och 
resurser till ett strukturerat hållbarhetsarbete. Det finns sannolikt en stor potential för 
Vallentunas företagare att lära av varandra och samarbeta kring hållbarhetsfrågor. Kommunen 
kan stödja samverkan genom forum som Näringlivsrådet och eventuellt även erbjuda verktyg 
eller metodstöd med ett koncept motsvarande hållbarhetslöften. Hållbarhetslöfte bedöms vara 
ett fördelaktigt koncept utifrån kommunens ambitioner om förbättrat näringslivsklimat. 
Liksom i Uppsala län kan samverkan fokusera på olika teman över tid, eventuellt i ett första 
steg på fossilfrihet med stöd av det regionala projektet Fossilfritt 2030, som Vallentuna 
kommun ingår i. Utöver kommunens styrdokument finns material framtaget av den nationella 
miljömålssamordnaren för näringslivet, se www.sverigesmiljomal.se/stod-och-rad-i-
miljoarbetet. Såväl konceptutveckling som ett eventuellt fortsatt arbete bör ske i dialog med 
Näringslivsrådet.
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Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Bengt-Åke Grip (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Koncept för samverkan om hållbarhet - Hållbarhetslöften TJSKR
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§ 53
Förslag till verksamhetsplan för samhällsorientering 2021 (KS 2020.358)
Beslut
Kommunstyrelsens Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott antar förslaget till 
verksamhetsplan för samhällsorienteringen 2021.

Ärendebeskrivning

Centrum för samhällsorientering (nedan benämnt CSO) har lagt fram ett förslag till 
verksamhetsplan 2021 för de samverkande kommunerna. Centrum för samhällsorientering i 
Stockholms län ansvarar på uppdrag av de 26 samverkande kommunerna för 
samhällsorienteringen. Uppdraget är beskrivet i samverkansöverenskommelsen mellan 
kommunerna. Centrum för samhällsorientering arrangerar utbildningar i samhällsorientering 
för nyanlända invandrare. Samhällsorientering är en lagstadgad utbildning och syftet med den 
samordnande utbildningen är att ge nyanlända kunskaper om hur samhället fungerar.

Under verksamhetsåret 2021 ska CSO även arbeta särskilt med dessa två målområden:
• att stödja kommunerna i deras arbete att nå och motivera personer ur målgruppen att delta i 
samhällsorienteringen
• att fortsätta utveckla kvaliteten
Därutöver har CSO beviljats §37-medel till en förstudie för en omvärldsanalys av digitala 
kurser med nationellt intag.

Yrkanden
Ordförande, Bengt-Åke Grip (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Bengt-Åke Grip (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Verksamhetsplan för samhällsorientering 2021
 VP signering 2021
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§ 54
Lokal överenskommelse mellan arbetsförmedlingen och Vallentuna 
kommun (KS 2020.360)
Beslut
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott
antar förslaget till lokal överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och Vallentuna 
kommun.
 
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott begär en uppföljning med utfall 
och eventuella förslag till förändringar till hösten 2021.

Ärendebeskrivning
En lokal överenskommelse föreslås mellan Arbetsförmedlingen och Vallentuna kommun. Den 
syftar till att stärka samarbetet mellan parterna för att de arbetssökandes kompetenser ska 
kunna tillvaratas och utvecklas samtidigt som parternas samordnade arbete blir effektivare.
Den lokala överenskommelsen ska utveckla och bidra till en gemensam behovsbild och 
gemensam målsättning för att nå uppsatta mål. De olika parterna har ansvar för att förankra 
överenskommelse i den egna organisationen efter att den fastställts.
Arbetsförmedlingen ska vara stödjande och pådrivande i förhållande till andra berörda parter i 
arbetet med nyanländas etablering. Arbetsförmedlingen har samordningsansvaret och ansvarar 
därmed för att överenskommelsen kommer till stånd.

Den lokala överenskommelse som föreslås är en revidering/utökning av den tidigare gällande 
överenskommelsen från 2016, som enbart omfattade nyanlända.

Överenskommelsen gäller tills vidare eller tills någon av parterna säger upp 
överenskommelsen. Innehållet i samverkansöverenskommelsen ses årligen över av parterna 
och revideras vid behov. Deltagande parter ansvarar båda för att lyfta fram potentiella 
förbättringsområden.

Yrkanden
Ordförande, Bengt-Åke Grip (M), med bifall från Ylva Mozis (L), yrkar bifall till 
förvaltningens förslag med tillägget:
att kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott begär en uppföljning med utfall 
och eventuella förslag till förändringar till hösten 2021.
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Beslutsgång
Ordförande, Bengt-Åke Grip (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Lokal överenskommelse mellan kommun och Arbetsförmedlingen
 LÖK VALLENTUNA AF
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