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§ 64
Val av justerare
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Jerri Bergström (S) att justera protokollet jämte
ordförande.
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§ 65
Fastställande av dagordning
Beslut

Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
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§ 66
Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning

Kommundirektör, Annika Hellberg, informerar om:


Vallentuna kommun använder Kommunkompassen som utvärderingsverktyg för att
bedriva en verksamhet av hög kvalitet. SKR har nu presenterat 2021 års utvärdering
och den visar ett mycket bra resultat för Vallentuna kommun och en stark utveckling.
SKR lyfter fram Vallentuna som ett gott nationellt exempel.

Nyheten och rapporten publiceras på webben.


Trafikverket har tagit beslut om Riksintresseprecisering Stockholm Arlanda Airport.
Beslutet innebär att befintlig riksintresseprecisering blir något mindre, men samtidigt
införs en ny riksintresseprecisering kopplat till lågfartsflyg. Beslutet får direkt
påverkan på möjligheten att bygga bostäder i Vallentuna kommun. Inom ramen för
Sverigeförhandlingen ska Vallentuna kommun medverka till uppförandet av totalt 5
650 nya stationsnära bostäder.
Beslutet om riksintresseprecisering har en direkt påverkan på 1 250 av dessa
stationsnära bostäder.
Vallentuna kommun har tagit fram förslag till brev angående hanteringen av
effekterna.
Vallentuna kommuns påverkan av beslutet om riksintressepreciseringen och hur
kommunen kan arbeta vidare kommer att tas upp igen på KSAU 27 maj.
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§ 67
Upphandling Livsmedel Djupfryst, kolonial, mejeri och charkprodukter (KS
2021.122)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Ärendebeskrivning

Stockholm Nordost samt Sollentuna kommun och Upplands Väsby kommun har tagit fram ett
underlag för gemensam ny livsmedelsupphandling. Norrtälje kommun och TioHundra deltar
inte i den samordnade upphandlingen. Österåker är samordnande kommun.
Nuvarande avtal med leverantören löper ut 2022-03-31.
Upphandlingen omfattar ett ramavtal avseende leverans av livsmedel i form av djupfryst,
kolonialvaror, mejeriprodukter och vissa charkprodukter.
Upphandlingen är en samordnad upphandling för nedanstående deltagande kommuner samt
vissa kommunala bolag.
Upphandlingen avser att resultera i avtal med en leverantör.
Deltagande kommuner:
•Österåker kommun
•Sollentuna kommun
•Vallentuna kommun
•Täby kommun
•Vaxholms Stad
•Danderyd kommun
•Upplands Väsby kommun
Respektive kommun ingår ett separat avtal som de sedan själva förvaltar med vinnande
leverantör.
Avtalstiden är 2 år med möjlig förlängning med upp till 2 år på i övrigt oförändrade villkor
(totalt 4 år).
Utvärderingsmodell är vid stoppdatum inte fastställd, men högst sannolikt blir det en modell
utifrån bästa förhållande mellan pris och kvalitet.
I upphandlingen kravställs att leverantören ska ha en krisberedskapsplan och kontinuitetsplan.
Detta har diskuterats i dialog med leverantörerna på marknaden inför upphandlingen.
Kommunerna ställer kvalitéts- och miljökrav på produkterna, som lägst i enligt med
Upphandlingsmyndighetens baskrav och där det är möjligt med bidrag till uppfyllelse av
hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
Beslutsunderlag
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Tjänsteskrivelse 20210406 Upphandling Livsmedel Djupfryst, kolonial, mejeri och
charkprodukter
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§ 68
Statistik Kontaktcenter 2020 (KS 2021.100)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet.
Motivering till återremiss

Det önskas att ärendet kompletteras med pågående förbättringsarbete.
Ärendebeskrivning

Antal inkomna ärenden 20 629 stycken, från fem kanaler, telefon, mail, besök, chatt och
Facebook. Kontaktcenter har själva hanterat, besvarat och avslutat 13 434 stycken av dessa.
Det motsvarar en total lösningsgrad om 65 procent. Totalt har inkomna ärenden till
kommunen ökat med 10 procent under andra halvan av 2020.
Samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik och fastighetsförvaltningen, ca 5800 ärenden, ca
50 procent hanteras och avslutas av kontaktcenter.
Barn och ungdomsförvaltningen, ca 2700 ärenden, ca 76 procent hanteras och avslutas av
kontaktcenter.
Kommunledningskontoret ca 2600 ärenden, ca 50 procent hanteras och avslutas av
kontaktcenter.
Socialförvaltningen, ca 4000 ärenden, ca 70 procent hanterats och avslutas av kontaktcenter
Kulturförvaltningen, 300 stycken och till fritidsförvaltningen ca 1400 ärenden, ca 75 procent
hanterats och avslutas av kontaktcenter.
Chatt och Facebook är kontaktcenters minsta kanaler. Dock är signalvärdet stort, det är lätt att
komma i kontakt med kommunen genom flera olika vägar. Chatten är den som prioriteras bort
först vid bristfällig bemanning och frånvaro. Under år 2020 tog kontaktcenter emot och
hanterade knappt 400 stycken chattar. Kontaktcenter har en hög lösningsgrad på chattar, ca 90
procent. Via Facebook har det inkommit 46 stycken ärenden.
Synpunkter och felanmälan – InfraControl, är kontaktcenter systemförvaltare för. Totalt, har
det under år 2020 inkommit nästan 5000 stycken felanmälningar/synpunkter. Av dessa så
ligger majoriteten (2770 st) under ”Bygga, bo och miljö”-kategorin. Därefter ”Trafik och
resor” (1800 st). Fritid och kultur (260 st), förskola och skola (68 st), och Omsorg och hjälp”
(10 st). Handläggningstiden är mellan 2-140 dygn att hantera dessa. Den långa
handläggningstiden har åtgärdats genom att fler har fått ansvaret att hantera inkomna ärenden
per avdelningsnivå.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att det
önskas att ärendet kompletteras med pågående förbättringsarbete.
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, statistik helår 2020
 Statistik HT 2020
 Statistik VT 2020
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§ 69
Information och delavstämning av utredningen Samordning av centrala
förvaltningskontor med Vallentuna Gymnasium (KS 2021.135)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Ärendebeskrivning

Vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-11-23 uppdrogs till kommundirektören att utreda
möjligheten att samlokalisera de centrala förvaltningskontoren med Vallentuna Gymnasium i
gymnasiets byggnad. Kommundirektörens ledningsstöd, Magnus Sjögren, föredrar muntligt
på detta arbetsutskott utredningens resultat och förslag hitintills. Presentationsmaterial
kommer att visas under föredragningen på mötet.
Beslutsunderlag
 Information angående utredning Samlokalisering av centrala förvaltningskontor med
Vallentuna Gymnasium
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§ 70
Månadsuppföljning januari-februari 2021, kommunstyrelsen (KS
2021.019)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna månadsuppföljningen.
Ärendebeskrivning

Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är en positiv avvikelse om
15,2 miljoner kronor i förhållande till budgeterat resultat. Det prognostiserade överskottet
redovisas inom samhällsbyggnadsförvaltningen och förklaras av att det inkommit
exploateringsintäkter samt markförsäljning som inte ingår i budgeten. Redovisningen har
förändrats i enlighet med den nya lagen om kommunal bokföring och redovisning.
Exempelvis redovisas nu planintäkter och plankostnader direkt på driften istället för att som
tidigare bokföras inom exploatering i balansen.
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, 2021-03-17, Månadsuppföljning januari-februari 2021,
kommunstyrelsen
 Manadsuppfoljning januari-februari 2021 Kommunstyrelsen
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§ 71
Månadsuppföljning januari-februari 2021, Vallentuna kommun (KS
2021.095)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen
Anteckning

Jerri Bergström (S) önskar lägga till följande protokollsanteckning:
Då regeringen kompenserar för kostnader till följd av covid-19 genom de generella
statsbidragen så är det en felaktig beskrivning att kommunen inte blir kompenserade för
kostnader som kan hänföras till covid-19

Ärendebeskrivning

Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 28 februari är 50,2 miljoner kronor (50,2
miljoner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande period förra året var 22,8
miljoner kronor (22,8 miljoner kronor enligt balanskravet).
Resultatprognosen för helåret är 95,1 miljoner kronor (95,1 miljoner kronor enligt
balanskravet) vilken ska jämföras med det budgeterade resultatet på 69,8 miljoner kronor i
kommunplanen 2021-2023. Kommunen prognosticerar med ett överskott på 25,3 miljoner
kronor.
Överskottet beror främst på att skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag
sammantaget har ökat sedan budgeten upprättades. Prognosen för skatteunderlaget har
förbättrats sedan i höstas och väntas ge ett överskott på 15,4 miljoner kronor.
Nämnderna prognosticerar ett överskott på 11,2 miljoner kronor vilket huvudsakligen
härstammar från kommunstyrelsens markförsäljningsintäkter. Socialnämndens prognos visar
underskott till följd av extraordinära kostnader på grund av covid-19. Övriga nämnder räknar
med en budget i balans vid årets slut.
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, 2021-04-12, Månadsuppföljning januari-februari 2021, Vallentuna
kommun
 Månadsuppföljning januari-februari 2021, Vallentuna kommun
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§ 72
Resultatöverföring från 2020 års bokslut (KS 2021.096)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige överför underskott från 2020 års bokslut
till nämndernas andel av eget kapital, se tabell 1 och 2, samt att nämnderna tar med överskott
för investeringsprojekt med undantag för årliga anslag.
Ärendebeskrivning

I bokslut 2020 redovisar nämnderna avvikelser mot driftbudget. Enligt kommunens policy för
styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter (Kommunal författningssamling
1.2.6.1) ska nämndernas över- respektive underskott specificeras i eget kapital för att kunna
användas eller arbetas av vid senare budgetår.
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till belopp som ska överföras och
specificeras i nämndernas andel av eget kapital.
Kommunledningskontoret föreslår vidare att nämnderna tar med överskott för
investeringsprojekt med undantag för årliga anslag.
Detta genomförs då investeringsprojekt löper över flera år och totalbudgeten fastställs av
kommunfullmäktige.
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, 2021-04-13, Resultatöverföring från 2020 års bokslut
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§ 73
Kommunplan 2022-2024 (KS 2021.131)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande.
Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till kommunplan 2022-2024. 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 lämnar ärendet
utan eget ställningstagande.
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, 2021-04-14, Kommunplan 2022-2024
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§ 74
Reviderade bidragsnormer för fritidsnämndens föreningsbidrag (KS
2020.401)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade bidragsnormer
för fritidsnämndens föreningsbidrag och att de börjar gälla från och med 2021-07-01.
Ärendebeskrivning

Fritidsförvaltningen har under många år upplevt ett behov av att uppdatera befintliga
dokument och riktlinjer som används både vid bidragshantering och fördelning av
tider i kommunens lokaler och anläggningar. På grund av detta behov har fritidsförvaltningen
tidigare arbetat fram ett förslag till reviderade bidragsnormer.
Detta ärende återremitterades av kommunstyrelsen till fritidsnämnden den 15 mars 2021 med
motiveringen att fritidsförvaltningen behövde se över frågor som rör personer med
funktionsnedsättning.
Fritidsnämnden har därefter sett över och gjort ändringar i kapitel 7 ”Verksamhetsbidrag till
funktionshindersföreningar”. Ärendet har skickats på remiss till det kommunala
funktionshinderrådet som i sin tur har behandlat detta vid deras sammanträde den 15 april
2021. Deras yttrande på remissen lyder: ”Kommunala funktionshinderrådet finner att kapitel 7
är välskrivet och välfungerande och ser ingen orsak att föreslå förändringar i det”.
Fritidsnämnden har vid sitt sammanträde 2021-04-27 beslutat att föreslå kommunfullmäktige
att anta de reviderade bidragsnormerna med dessa föreslagna ändringar i kapitel 7 och att de
börjar gälla från och med 2021-07-01.
Kommunledningskontoret tillstyrker detta förslag.
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, 2021-04-27, Reviderade bidragsnormer för fritidsnämndens
föreningsbidrag
 Fritidsnämnden, reviderade bidragsnormer för fritidsnämndens föreningsbidrag
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§ 75
Taxor och avgifter år 2021 för Disponentvillan (KS 2021.116)
Beslut

Kommunstyrelsen arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige antar taxan för Disponentvillan
för år 2021.
Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret tillstyrker kulturnämndens förslag att hyra ut vissa rum i
Disponentvillan till kulturföreningar, enskilda kulturaktörer och studieförbund som riktar sin
verksamhet till boende i Vallentuna kommun för 20 kronor per timme.
Villan möjliggör möten mellan människor med olika bakgrund och blir också genom bland
annat studieförbundens verksamheter en plats för bildning och nyfikenhet. Det är därför
viktigt att taxan ligger på en låg nivå.
Föreslagen taxa följer fritidsnämndens taxor för möteslokaler.
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, 2021-04-13, Taxor och avgifter för Disponentvillan
 Kulturnämnden, Taxor och avgifter för Disponentvillan
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§ 76
Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten (KS
2021.118)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå att kommunfullmäktige beviljar en utökad låneram för
kommunalförbundet Norrvattens med 800 mnkr.
Ärendebeskrivning

Norrvatten är i ett skede med behov att investera för att rusta upp och bygga ut vattenverk och
ledningsnät. Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens
snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste utöka
kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunernas befolkningsökning och
tillväxt.
I september 2020 fattade förbundsstyrelsen för kommunalförbundet Norrvatten
inriktningsbeslut för utbyggnad av Norrvattens framtida vattenproduktion. Inriktningsbeslutet
innebär en etappvis utbyggnad av ett nytt kompletterande vattenverk med en tidigt bedömd
investeringsram om 1800-2400 mnkr. För att kunna genomföra utbyggnaden av
dricksvattenproduktionen behöver Norrvattens låneram i ett första steg utökas från dagens
1300 mnkr till 2100 mnkr.
Norrvattens förbundsfullmäktige fattade på sammanträdet 10 mars 2021 att hemställa till
medlemskommunerna att medge en utökad låneram med 800 mnkr.
För att Norrvatten ska kunna fullfölja sina åtagande enligt fastlagd verksamhetsplan och
budget behöver medlemskommunernas kommunfullmäktigebeslut ha vunnit laga kraft senast
under september 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
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-13, Hemställan om utökad låneram för
kommunalförbundet Norrvatten
 Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten

Referensnummer för signaturer:
Comfact Signature Referensnummer: 13285SE

18 / 30

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-04-29

§ 77
Utökning av budgetram utifrån det statliga bidraget ”skolmiljarden” (KS
2021.133)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det tillfälliga statliga stödet till
skolväsendet ska utöka socialnämndens budgetram med 1 miljon kronor samt barn- och
ungdomsnämndens budgetram med 3,155 miljoner kronor år 2021.
Ärendebeskrivning

Skolverket har beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till
skolväsendet 2021, den så kallade ”skolmiljarden”. Syftet är att bidra till goda förutsättningar
för kommunerna att kunna säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots
pandemin.
Vallentuna kommun får 4,155 miljoner kronor under 2021. Medlen inkommer till kommunen
som ett generellt bidrag och det är kommunfullmäktige som tar beslut om medlen ska fördelas
till nämnderna i form av utökad budgetram under år 2021.
Förslaget är att utöka socialnämndens budgetram med 1 miljon kronor samt barn- och
ungdomsnämndens budgetram med 3,155 miljoner kronor under år 2021.
Barn- och ungdomsnämnden tar sedan beslut om fördelning av medlen till skolorna i såväl
egen regi som fristående skolor inom Vallentuna kommun. Skolorna ska då redovisa hur
medlen har använts för att säkerställa barn och elevers utbildning.
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, 2021-04-14, Utökning av budgetram utifrån det statliga bidraget
"skolmiljarden"
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§ 78
Samordningsförbundet Roslagen, årsredovisning 2020 (KS 2021.132)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner Samordningsförbundet Roslagens årsredovisning 2019 och
styrelsen ges ansvarsfrihet.
Ärendebeskrivning

Samordningsförbundet Roslagen består av medlemskommunerna Österåker, Täby, Danderyd,
Norrtälje, Vaxholm och Vallentuna samt arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region
Stockholm.
I årsredovisningen skriver förbundet att ”Förbundet hade under 2020 verksamhetskostnader
som uppgick till 8,99 milj.kr, vilket var 84% av de verksamhetsplanerade kostnaderna.
Intäkter uppgick till 9,56 milj.kr, varav 6 milj.kr utgjorde medlemsbidrag och 3,49 milj.kr
bestod av medfinansiering från Europeiska socialfonden.”
Baserat på den genomförda granskningen bedömer revisionen ”sammantaget att
räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna kontrollen varit tillräcklig, att
resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål
som är uppställda enligt förbundsordningen och
verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god
redovisningssed och lag om kommunal bokföring och redovisning”.
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, 2021-04-14, Samordningsförbundet Roslagen årsredovisning 2020
 Årsredovisning 2020, Samordningsförbundet Roslagen
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§ 79
Revidering av servicepolicy (KS 2021.094)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar den reviderade Servicepolicyn – bemötande
och tillgänglighet.
Ärendebeskrivning

Under varje mandatperiod ska Vallentuna kommuns styrdokument ses över.
Med anledning av kommunens nya värderingar samt en efterfrågan om förtydligande i
befintlig servicepolicy vilken omfattar kommunens verksamheter, helägda bolag och
medarbetare föreslås en revidering.
Policydokumentet förtydligar återkoppling från Vallentuna kommun inom 24 h oavsett kanal
samt varje medarbetares enskilda ansvar.
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, Revidering av Servicepolicy
 Revidering av Servicepolicy
 Tidigare antagen Servicepolicy – Bemötande och tillgänglighet
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§ 80
Kulturskola över kommungränserna - förlängning (KS 2021.117)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att
- förlänga projektet kulturskola över kommungränserna.
- överlåta uppgiften att omförhandla det kommunövergripande avtalet för kommunens
räkning till kulturnämnden.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade den 11:e november 2019 (§ 150) att delta i ett pilotprojekt som
möjliggör att barn och ungdomar, 7-20 år, kan delta i kulturskolans frivilliga kursutbud i
andra kommuner. De kommuner förutom Vallentuna kommun som är med i projektet är Täby
kommun, Danderyds kommun och Sollentuna kommun.
Projektet beslutades gälla från och med den 1 januari 2020 till och med den 30 juni 2021. Det
innebär att pilotprojektet till stora delar pågått under pandemin covid-19 och därför inte har
kunnat genomföras under normala omständigheter, vilket bland annat försvårat möjligheterna
för ändamålsenlig utvärdering. Av det skälet föreslås att projektet förlängs med ett år, till och
med den 31:a juni 2022. Modellen ska utvärderas och ge underlag för en hållbar modell i
framtiden. Projektet förväntas även ge svar på hur efterfrågan ser ut och om det finns behov
av riktade insatser eller förändringar i kommunernas utbud.
Kulturnämnden beslutade under mars 2021 att föreslå fullmäktige att besluta att förlänga
projektet. Kostnaden för projektet täcks inom ramen för kulturnämndens befintliga
budgetram.
Om fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget kommer ett kommunövergripande avtal att
upprättas mellan kommunerna som reglerar principerna för det interkommunala
ersättningssystemet för pilotprojektet. Utöver det kommunövergripande samverkansavtalet
ska även kommunspecifika avtal skrivas mellan de kommuner som planerar samverkan.
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
 Kulturskola över kommungränserna - förlängning
 Kulturnämnden, Förlängning av projektet kulturskola över kommungränserna
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§ 81
Svar på remiss gällande Strategi för främjande av psykisk hälsa och
välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022-2030 (KS
2021.128)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till Region Stockholms förslag till Strategi för främjande
av psykisk hälsa och välbefinnande.
Ärendebeskrivning

Region Stockholm har remitterat förslag till Strategi för främjande av psykisk hälsa och
välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022 -2030. Remissen ska besvaras
senast den 21 juni 2021. Inkomna synpunkter behandlas och därefter avses strategin beslutas
vid regionfullmäktiges sammanträde den 16 november 2021. Strategi för främjande av
psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa ska gälla för Region
Stockholm 2022 -2030. Den utgår från Världshälsoorganisationens definition av psykisk hälsa
och fokuserar bland annat på att utveckla goda förutsättningarna för psykisk hälsa och
psykiskt välbefinnande i barns, ungas, vuxnas och äldres vardagsmiljöer. Strategin har två
huvudinriktningar att främja psykisk hälsa och psykiskt välbefinnande med mål att utveckla
och stärka psykologiska och sociala förmågor, samt förebygga psykisk ohälsa med mål att
minska symtom på psykisk ohälsa.
Syftet med strategin är att
 säkerställa att psykisk hälsa prioriteras och beaktas i alla relevanta beslut om budget
och verksamhet inom samtliga nämnder och bolag i Region Stockholm
 stärka förutsättningarna för att beslut vilar på bästa möjlig vetenskapliga grund och
beprövad erfarenhet
 möta samhällsutmaningar, behov och möjligheter som Region Stockholms nämnder
och bolag, kommuner, civilsamhälle och näringsliv uttrycker
 stödja och komplettera Region Stockholms budget och styrande dokument samt RUFS
2050
 anknyta till nationellt och internationellt antagna rekommendationer och mål inom
WHO, OECD, Agenda 2030 med flera
Nämnder och bolag inom Region Stockholm ska integrera strategin i alla relevanta beslut
inom de olika uppdrag de ansvarar för. Målbilden är att erbjuda bästa möjliga samt jämlika
förutsättningar för att barn, unga, vuxna och äldre i Stockholmsregionen att kunna
upprätthålla och utveckla sin psykiska hälsa och sitt välbefinnande i olika vardagsmiljöer.
Vallentuna kommun ställer sig positiv till Region Stockholms förslag till Strategi för
främjande av psykisk hälsa och välbefinnande.
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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
 Tjänsteskrivelse 2021-04-07 Svar på remiss gällande Strategi för främjande av
psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande av psykisk ohälsa 2022-2030
 Remiss, Strategi för främjande av psykisk hälsa och välbefinnande samt förebyggande
av psykisk hälsa
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§ 82
Svar på remiss gällande Folkhälsopolicy Region Stockholm (KS 2021.119)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till Region Stockholms förslag till Folkhälsopolicy.
Ärendebeskrivning

Region Stockholm har remitterat förslag till Folkhälsopolicy för Region Stockholm. Remissen
ska besvaras senast den 21 juni 2021. Inkomna synpunkter behandlas, därefter avses policyn
beslutas vid regionfullmäktiges sammanträde den 16 november 2021 och gälla tillsvidare.
Policyn ska ange riktning för Region Stockholms arbete med att identifiera behov, utveckla
processer och vidta åtgärder för arbeta och skapa förutsättningar för en god hälsa för alla.
Region Stockholm ska även samverka med olika aktörer i länet, i strävan att uppnå god hälsa
och minskade hälsoklyftor i befolkningen. Därtill ska folkhälsopolicyn bidra till uppfyllelse
av målformuleringar i budget, specifikt inom området social hållbarhet och folkhälsa.
Utgångspunkten i Regionens folkhälsoarbete är att alla människor ska få likvärdiga
förutsättningar att nå den hälsa som är individuellt möjlig. Folkhälsoarbetet ska omfatta alla
som bor, verkar eller vistas i regionen.
De finns fyra styrande principer, vilka är
• Region Stockholm integrerar kunskap om folkhälsa i ledning och styrning
• Hälso- och sjukvård och tandvård arbetar hälsofrämjande och förebyggande med fokus på
grupper med störst behov
• Regional utvecklingsplanering, kollektivtrafik och stöd till kultur- och föreningsliv bidrar till
samhälleliga förutsättningar för god och jämlik hälsa
• Region Stockholm är en samlande kraft i länets folkhälsoarbete
Folkhälsopolicyn ska stödja och komplettera Region Stockholms övriga styrande dokument
inom arbetsmiljöfrågor, digitalisering och it, hållbarhetsarbetet samt frågor som rör
delaktighet för funktionsnedsatta, barns rättigheter och nationella minoriteters rättigheter,
antidiskriminering och demokratifrågor. Uppföljning och utveckling av policyn ska
systematiskt följa hälsans fördelning i befolkningen. På så sätt kan Region Stockholms
folkhälsoarbete kontinuerligt utvecklas i linje med aktuella behov av insatser.
Vallentuna kommun ställer sig positiva och har inga invändningar till folkhälsopolicyn för
Region Stockholm.
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
 Tjänsteskrivelse - Svar på remiss gällande Folkhälsopolicy Region Stockholm
 Remiss, Folkhälsopolicy för Region Stockholms arbete för en god hälsa och minskade
hälsoklyftor i befolkningen
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§ 83
Budgetunderlag för överförmyndarnämnden i Norrort 2022 - 2024 (KS
2021.121)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner budgetunderlag för överförmyndarnämnden i Norrort 2022 2024.
Ärendebeskrivning

Överförmyndarnämnden i Norrort har skickat över ett budgetunderlag för godkännande till
samtliga medlemskommuners kommunstyrelser.
Utifrån omvärldsanalysen och den verksamhetsanalys som är gjord inför arbetet med Budget
2022-2024 är prognosen att det inte kommer tillkomma nya/förändrade behov som skulle
medföra extra kostnader för nämnden.
I budgetunderlaget redovisas utvecklingstendenser och prioriterade områden för
överförmyndarnämnden. Under år 2021 kommer verksamhetens digitaliseringsresa fortsätta
genom Digitaliseringsprojektet. Verksamhetens fokus kommer ligga på att genom olika
aktiviteter arbeta för att få in fler årsräkningar och ansökningar via e-tjänster.
Utvecklingsarbetet inom ramen för Rekryteringsprojektet kommer också fortsätta under 2021
med en översyn av arvoden för ställföreträdare med fokus på differentiering av svåra uppdrag.
Liksom föregående år väntas antalet ärenden som rör ensamkommande barn minska medan
antalet ärenden i övrigt väntas öka något.
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 2022 - 2024
 Budgetunderlag 2022-2024 för överförmyndarnämnden
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§ 84
Sammanträdesplan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022 (KS
2021.130)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen fastställer sina sammanträdesdagar och kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträdesdagar för 2022, samt föreslår fullmäktige att fastställa sina sammanträdesdagar
för 2022, enligt följande:
Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige
22 november 2021 29 november 2021 31 januari
27 januari 07 februari 21 februari
24 februari 14 mars 28 mars
24 mars 04 april 02 maj
05 maj 23 maj 13 juni
02 juni 20 juni 05 september
01 september 19 september 10 oktober
29 september 17 oktober 14 november
27 oktober 21 november 12 december
24 november 05 december 23 januari 2023
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige reserverar, men inte beslutar om,
sammanträdena den 14:e november, den 12:e december och den 23:e januari 2023 som
sammanträdesdagar för det nyvalda kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fastställa sina sammanträdesplaner för år
2022. Kommunstyrelsen fastställer också sammanträdesplan för kommunstyrelsens
arbetsutskott för år 2022. Sammanträdesplanerna finns även som bifogad bilaga. I föreslagen
sammanträdesplan har sammanträdesdagar under skolloven undvikits för att underlätta för
förtroendevalda och tjänstemän att kunna närvara.
Den 11 september 2022 hålls allmänna val i Sverige, och den nya
kommunfullmäktigeförsamlingen sammanträder första gången i november. Enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning bestäms datumet för det första sammanträdet av
ålderspresidenten i samråd med kommunstyrelsens ordförande. Vid det första sammanträdet
bestämmer den nya kommunfullmäktigeförsamlingen om sina resterade sammanträdesdatum.
Av den anledningen föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige reserverar tre datum.
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
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-08, Sammanträdesplan kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2022
 Bilaga 1. Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige 2022
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§ 85
Yttrande till Riksarkivet gällande förstudie om elektroniska underskrifter
(KS 2021.079)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen instämmer i förstudiens rekommendationer och har inget ytterligare att
tillägga.
Ärendebeskrivning

Riksarkivet har remitterat förstudien Användning och hantering av underskrifter med
elektroniska materiel och metoder, vars syfte dels är att utforska befintliga, nya och
återkommande frågeställningar gällande elektroniska underskrifter, dels att ta fram underlag
för att kunna besvara frågeställningarna i en handledning, vägledning eller liknande
stödmaterial. Förstudien utreder det begreppsmässiga och rättsliga nuläget för att använda och
hantera elektroniska underskrifter och lämnar rekommendationer som dels rör terminologi
och begreppsapparat, dels en metod för att bedöma vilken typ av underskrift en handling
behöver.
Vallentuna kommun instämmer i de rekommendationer som framkommer i förstudien och
utifrån dessa kommer kommunstyrelsens kansli att se över vilka handlingar inom kommunen
som behöver en underskrift och vilken typ av underskrift som behövs för olika
handlingstyper.
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 - remiss gällande elektroniska underskrifter
 Remiss av förstudie om användning och hantering av underskrifter med elektroniska
materiel och metoder, (RA-KS 2021/18)
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