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§ 86
Val av justerare
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Jerri Bergström (S) att justera protokollet jämte
ordförande.
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§ 87
Fastställande av dagordning
Beslut

Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.

Referensnummer för signaturer:
Comfact Signature Referensnummer: 14608SE

2021-05-27

4 / 22

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-05-27

§ 88
Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning

Kommundirektör, Annika Hellberg, informerar om följande:
Företagsklimatet utvecklas positivt.
Svenskt näringsliv gör en årlig enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges kommuner.
Årets rapport visar att Vallentuna kommuns resultat har ökat. Det gäller de flesta kategorier i
undersökningen. Det är glädjande att företagens sammanfattande omdöme om
företagsklimatet i kommunen har ökat.
Mer information finns på Vallentuna kommuns webb.
Lyft för företagsklimatet i Vallentuna - Vallentuna kommun
Information från SKR och SCB
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) hade igår en kort digital informationsträff för
kommundirektörer. SKR informerade om ekonomirapporten samt SCBs nya
befolkningsprognos för Sverige fram till 2030. Den nya befolkningsprognosen visar en
svagare befolkningstillväxt för hela landet. Jämförelsen mellan 2020 och 2030 visar att antal
unga i åldern 0-19 minskar med -18 800. Antal i åldern 20-66 ökar +235 300. 67-79 minskar
– 8400 och antal äldre 80+ ökar med +266500. Totalt ökar befolkningen under 10 år med
+474600. SKR uttrycker oro kring att antalet i arbetsför ålder 20-66 ökar mindre än de äldre.
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§ 89
Information om Arlanda riksintresseprecisering
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Ärendebeskrivning

Information om Stockholm Arlanda Airports flera riksintresseanspråksområden i allmänhet
och anspråket påverkansområde lågfartsflyg i synnerhet med dess konsekvenser för
samhällsutvecklingen i kommunen utifrån olika framtidsscenarion och förslag till
övergripande strategi för hantering av anspråket över tid.
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§ 90
Resultat Stockholmsenkäten 2020 (KS 2021.067)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendebeskrivning

Stockholmsenkäten är en enkätundersökning med frågor som rör ungdomars alkohol- och
drogvanor, brott och trygghet, skol- och fritidsvanor, psykiska hälsa, föräldrarelationer med
mera. Den genomförs runt sportlovet vartannat år och riktar sig till elever som går i
grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2. I år genomfördes enkäten digitalt tillskillnad
föregående år. Resultaten för enkäten delas sedan in på två sätt, elever med Vallentuna som
skolkommun och elever med Vallentuna som hemkommun. Vallentuna är av de kommuner
som är beroende av att grannkommunerna samt Stockholms stad genomför enkäten, då många
elever i högstadiet men framförallt gymnasiet väljer att studera utanför kommunen. Resultatet
i denna sammanfattning visar på svaren från elever med Vallentuna som hemkommun, då det
är den statistiken som länsstyrelsen använder i sina jämförelser mellan kommuner. Den
kommer även att fokusera på resultat för årskurs 9, då den svarsfrekvensen är 71 procent
medan svarsfrekvensen för gymnasiet var 25 procent. Det blir därmed svårt att dra några
slutsatser kring gymnasieungdomars mående och beteenden med en sån låg svarsfrekvens.
De flesta ungdomar i Vallentuna tycker likt länets ungdomar att det ofta är riktigt härligt att
leva men det finns tydliga skillnader mellan flickor och pojkars resultat när man tittar på
riskfaktorer som kan leda till psykisk ohälsa som att känna sig ledsna utan att veta varför och
missnöjda med sitt utseende. Det finns även tydliga skillnader mellan flickor och pojkar när
det gäller området brott och våld, fler pojkar än flickor har begått brott med en högre
straffskala. Det är brott som med större sannolikhet kan leda till en utveckling av kriminalitet
senare i livet. En tredje del av de flickor som svarat på enkäten i åk 9 uppger att de minst 1
gång under terminen har blivit utsatt för sexuella trakasserier på nätet eller i det verkliga livet.
När det gäller området alkohol, narkotika, doping, tobak och spel (ANDTS) så fortsätter
andelen elever i årskurs 9 som röker tobak dagligen och dricka alkohol att minska, däremot
har andelen flickor som snusar i årskurs 9 ökat. Debutåldern för att testa att röka eller snusa i
Vallentuna är 12,5 år och debutåldern för att testa alkohol var 13,4 år. Gällande narkotika så
har andelen elever i åk 9 som uppgett att de använt på narkotika ökat sen 2016. Debutåldern
för att testa narkotika är 14 år och Cannabis är det vanligaste narkotikapreparatet.
De flesta elever i årskurs 9 uppger att de har en god anknytning till sina föräldrar. Däremot
har indexet, en sammanslagning av flera frågor, gällande svag anknytning till föräldrar ökat
sen 2016. Exempelvis upplever färre elever att deras föräldrar brukar uppmuntra och stötta
dem. Det är även fler flickor i årskurs 9 i jämförelse med länets snitt som uppger att någon i
deras familj dricker för mycket.
Vallentunas resultat från Stockholmsenkäten bekräftas via de lägesbilder som kontinuerligt
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uppdateras i samverkansforumet Tryggare Vallentuna och flera av de behov som synliggörs i
resultaten ligger till grund för aktiviteterna i Tryggare Vallentunas handlingsplan för 20212022 som kommunstyrelsen tidigare beslutat
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-12 Resultat Stockholmsenkäten 2020
 Sammanfattning resultat Stockholms enkät 2020
 Stockholmsenkäten 2020 - Tidsserie hemkommun Vallentuna (1)
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§ 91
Statistik Kontaktcenter 2020 (KS 2021.100)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendebeskrivning

Kontaktcenter presenterar statistik och åtgärder för att ytterligare förbättra service,
tillgänglighet och få ner svarstider.
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.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, statistik helår 2020
 Statistik VT 2020
 Statistik KC i juli dec 2020.Ny
 Statistik Kontaktcenter Åtgärder
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§ 92
Antagande av OPF-KL18 samt reviderad pensionspolicy för
förtroendevalda (KS 2021.088)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar
- att anta OPF-KL 18
- att anta reviderad pensionspolicy för förtroendevalda
- att uppdra åt kommunstyrelsen att reviderade tillämpningsanvisningarna för OPF-KL 18.
Ärendebeskrivning

Fullmäktige antog 2015 den nuvarande pensionspolicyn för förtroendevalda. Enligt rutin för
uppföljning och revidering av författningssamlingen skall översyn av alla styrdokument ske
minst en gång per mandatperiod.
OPF-KL18 ersätter OPF-KL14 och omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i
kommunallagen. För bestämmelserna i OPF-KL18 ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande
av fullmäktige, något som enbart är gjort med föregående OPF-KL14. OPF-KL18 behöver
därför antas på nytt i fullmäktige.
Innehållet i den föreslagna revideringen är i stora delar likartad med den tidigare, men följer
de ändrade delarna i OPF-KL18. I huvudsak har ändringar gjorts för att anpassa de
förtroendevaldas pensionsförmåner till de anställdas i kommunen samt att ekonomiskt och
administrativt förenkla för kommunen. Några skäl att anta OPF-KL18 är:
- Familjeskydd med fastställd förmån till efterlevande
- Efterlevandeskydd till barn oavsett ålder
- Gränsen för pensionsavgift som tillgodoräknas höjs från 1,5 % till 3 % (av ibb)
- Rätten till om ställningsstöd följer LAS-åldern
- Övre åldersgräns för pension följer LAS-åldern
OPF-KL18 är utformat för lokal tillämpning hos respektive kommun. Därför behövs
tillämpningsanvisningar som följer respektive paragrafs lydelse där det behövs lokala
tillämpningsanvisningar.
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
 Antagande av OFP-KL18 samt revidering av pensionspolicy för förtroendevalda
 OPF-KL18
 Reviderad Pensionspolicy för förtroendevalda 2021-05-05
 Kommentar till OPF-KL18
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§ 93
Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 för
kommunstyrelsens ansvarsområden (KS 2021.152)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner den årliga uppföljningen för 2020 av det systematiska
arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling och mångfald (LIMÅ för de tre förvaltningarna
kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och
fastighetsförvaltningen.
Ärendebeskrivning

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 är arbetsgivaren skyldig att årligen följa upp
och dokumentera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM har fungerat. Föreskriften
beskriver vidare att om någonting inte fungerat bra ska det förbättras. I Vallentuna kommun
sker den årliga uppföljningen genom en checklista i kommunens verksamhetssystem för
kvalitets- och förbättringsåtgärder Stratsys. Respektive chef med arbetsmiljöansvar fördelat
till sig ansvarar årligen för att fylla i checklistan och vid behov upprätta förbättringsåtgärder i
en handlingsplan. På förvaltningsövergripande nivå görs sedan en sammanställning av alla
underliggande verksamheters uppföljningar tillsammans med en analys och
förbättringsområden till nästa år. I den centrala arbetsmiljögruppen analyseras
förvaltningarnas uppföljningsunderlag och kommunövergripande insatser tas fram vid behov.
Den årliga uppföljningen för de tre förvaltningarna visar att det systematiska
arbetsmiljöarbetet överlag har fungerat bra under året. Året har till stor del präglats av nya
arbetsmiljöutmaningar som härleds till en nästintill fullständig övergång till distansarbete på
grund av den rådande pandemin. Löpande undersökningar har därmed behövt anpassas och
ibland skett i en annan form, exempelvis genom digital skyddsrond istället för fysisk.
Uppföljningen visar också att det fortfarande finns förbättringspotential i att arbeta för mer
dialog mellan chefer och i VAG-grupperna då det finns många goda exempel att lära av
varandra.
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
 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM/LIMÅ) 2020
 Årlig uppföljning av SAM och LIMÅ 2020 till KS för SBF TFF och KLK
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§ 94
Tertialrapport januari-april 2021, kommunstyrelsen (KS 2021.018)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner Tertialrapport januari-april 2021.
Ärendebeskrivning

Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är en positiv avvikelse om
9,2 miljoner kronor i förhållande till budgeterat resultat. Det prognostiserade överskottet
redovisas inom samhällsbyggnadsförvaltningen och förklaras dels 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, 2021-05-06, Tertialrapport
 Tertialrapport januari-april 2021 Kommunstyrelsen
 Tertialrapport januari-april 2021 Kommunstyrelsen
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§ 95
Tertialrapport jan-apr 2021,Vallentuna kommun (KS 2021.170)
Beslut

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

Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är 70,4 miljoner kronor. Det är mycket
bättre än föregående år då resultatet var -0,3 miljoner kronor för motsvarande period.
Årsprognosen är att kommunens resultat blir 102,8 miljoner kronor och är detsamma enligt
balanskravsresultatet. Det är ett resultat som är 33,0 miljoner kronor bättre än budget, 69,8
miljoner kronor, enligt kommunplan 2021-2023.
Tre av sex kommungemensamma mål ligger i fas med planen för perioden. Övriga tre mål
ligger delvis i fas och här vidtas korrigerande åtgärder. Alla sex kommun-gemensamma mål
beräknas att uppnås för år 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, 2021-05-11, Tertialrapport jan-apr 2021, Vallentuna kommun
 Tertialrapport januari-april 2021, Vallentuna kommun
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§ 96
Uppföljning verkställigheten av beslut (KS 2021.137)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner rapporten gällande verkställigheten av beslut.
Ärendebeskrivning

Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och
fastighetsförvaltningen har gjort en uppföljning av verkställigheten av de beslut som
kommunstyrelsens utskott, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige har fattat.
Uppföljningen ska redovisas för kommunstyrelsen tre gånger per år. Första redovisningen
sker i samband med tertial 1. Resterande två uppföljningar för året presenteras i delårsbokslut
samt helårsbokslut.
Av sammanlagt 101 beslut är 18 verkställda (klart grönt), 76 pågående (orange) och 7
vilande/ej påbörjat (rött). Rapporten är uppdaterad 2021-05-04, eventuella förändringar efter
detta datum redovisas inte i bifogad rapport.
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, Uppföljning verkställigheten av beslut
 Rapport, uppföljning av verkställighet daterad 2021-05-04
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§ 97
Beslut om bidrag 2021 för gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller
stiftelser (KS 2020.362)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande.
Ärendebeskrivning

Som en del av kommunplan 2020-2022 tog fullmäktige i juni 2019 beslut om att inrätta, och
avsätta medel för, en bidragspott avsedd för gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller
stiftelser. Beslut om tilldelning av bidrag för ändamålet sker inom kommunstyrelsens
verksamhet som också förfogar över budgeten för detsamma. För budgetår 2021 har avsatts
totalt 200 tkr (50 tkr avser driftsbidrag och 150 tkr bidrag till investering).
Gällande riktlinjer för bidraget och möjligheterna att erhålla del av det framgår i bilaga 1.
Ansökningsperioden för bidraget varade fram till sista mars. För 2021 har två föreningar
lämnat in ansökningar. Båda har av kommunledningskontoret bedömts uppfylla de allmänna
krav på föreningen som ställs i riktlinjerna och båda erhöll bidrag år 2020.
Ansökningarna i sin helhet framgår av bilagorna 2 och 3 till tjänsteskrivelsen. Som sista del i
denna tjänsteskrivelse redogörs kortfattat för vilka föreningarn är och vilka åtgärder eller
syften de söker för samt ansökta belopp.
Det totala beloppet föreningarna ansöker om överstiger de avsatt budgetmedel som finns. Det
beslut som kommunstyrelsen fattar kan innebära att en förening får hela eller en del av ansökt
belopp. Det bidrag Frösunda Hembygdsförening ansöker om gällande drift (50 000kr)
bedömer kommunledningskontoret egentligen är för investering vilket innebär att deras
ansökan bör ses som ett samlat äskande om 250 000 kr för investering.
Kommunledningskontoret lämnar inte något förslag till beslut för fördelning av bidraget.
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
 Ansökan om bidrag år 2021 för gemensamhetslokaler drivna av föreningar och
stiftelser
 4.8.3 Riktlinjer för bidrag till föreningsdrivna gemensamhetslokaler
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Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler, Frösunda hembygdsförening
Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler, Frösunda hembygsförening
Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler, Össeby hembygdsförening

Referensnummer för signaturer:
Comfact Signature Referensnummer: 14608SE

17 / 22

VALLENTUNA KOMMUN

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2021-05-27

§ 98
Svar på motion (SD) om viltkött (KS 2020.285)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionens första att-sats och anser den andra
att-satsen besvarad.
Ärendebeskrivning

Sverigedemokraterna har väckt en motion om viltkött. Motionären föreslår:
1. att kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Vallentuna kommuns måltidspolicy till att
uppmuntra användningen av viltkött från svenska leverantörer samt där det är möjligt, gynna
lokala företag och lantbrukare.
2. att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över nuvarande och framtida berörda
upphandlingar och där tar in viltkött från svenska leverantörer samt där det är möjligt, gynna
lokala företag och lantbrukare.
Motionen har skickats på remiss till Barn- och ungdomsnämnden, som ansvarar för
kommunens kostenhet. Utifrån nämndens svar bedömer kommunledningskontoret att det
pågår ett aktivt arbete kring att öka användningen av lokalt viltkött, utifrån den nuvarande
måltidspolicyn.
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 viltkött
 Motion (SD) om servering av viltkött inom Vallentuna kommuns verksamheter
 Barn- och ungdomsnämnden yttrande, motion om viltkött
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§ 99
Svar på motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten (KS
2019.361)
Beslut

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

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

Vänsterpartiet har väckt en motion om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten:
- att kommunfullmäktige uppdrar åt Socialnämnden att till fullmäktige lägga fram ett förslag
om arbetstidsförkortning inom hemtjänsten till 6 timmar per dag med bibehållen lön under en
försöksperiod på två år. Förslaget ska innehålla behov av anställningar, förslag till
schemaförändringar med betalda raster och andra konsekvensbeskrivningar som en sådan
förändring skulle innebära. Oberoende forskare ska utvärdera försökets effekter för såväl
vårdtagaren som hemtjänstpersonalen och kommunen.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden, som föreslår att fullmäktige avslår
motionen. Nämnden framhåller ett aktivt arbetsmiljöarbete, höga resultat på
medarbetarenkäten såväl som att ej anser att metoden 6 timmars arbetsdagar är rätt metod för
det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Nämnden framhåller att det inte är påvisat att
arbetstidsförkortning leder till minskade sjukskrivningstal, ökad kvalitet för brukare och/eller
effektivitet för verksamheten.
Yrkanden

Jerri Bergström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen
föreslår att fullmäktige beslutar att bifalla motionen.
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
 Svar på motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten
 Motion (V) om Arbetsmiljön och förutsättningarna för hemtjänsten
 Socialnämnden, Motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten
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§ 100
Slutrapport – Utredning samlokalisering centrala förvaltningskontor med
Vallentuna gymnasium (KS 2021.135)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen besluta att:
- Samlokalisera centrala förvaltningskontoren med Vallentuna gymnasium enligt utredningens
inriktning
- Ge kommundirektören i uppdrag att göra förändringar i såväl verksamhet som arbetssätt för
att möjliggöra samlokaliseringen enligt utredningens inriktning
- Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa investeringsanslag för
samlokaliseringen angivna i kommunplan 2022 – 2024.
Anteckning

Ärendet kommer till kommunstyrelsen att kompletteras med en bilaga som förtydligar
frågorna om konsekvensanalys och handlingsplan för verksamheter som måste flyttas
samt om dialog med arbetstagarorganisationerna.
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen gav 2020-11-23 i uppdrag till kommundirektören att utreda en
samlokalisering av de centrala förvaltningskontoren och vallentuna gymnasium, i gymnasiets
fastighet. 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, 2016, initierades ett projekt att påbörja en
konkret planering för nya lokaler i centrala Vallentuna. Då var inriktningen att bygga ett helt
nytt fristående kommunhus, i denna nya utredning är inriktningen ett nytt kommunkontor i en
redan befintlig fastighet.
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
löper ut till 2021-12-31.
Utredningen utgörs av den bifogade slutrapporten (bilaga 1) samt dess bilagor. I slutrapporten
redogörs kapitelvis för olika förutsättningar och väsentliga aspekter som belyses.
Slutrapporten innehåller i kapitel 2 en sammanfattning av utredningens slutsatser.
Kortfattat är utredningens slutsats att det finns goda möjligheter att samlokalisera de centrala
förvaltningarna som nu är belägna i Kommunalhuset, Tärningen och Tunahuset med
Vallentuna gymnasium. Det skulle innebära en betydligt effektivare användning av
kommunens lokalytor samtidigt som det skulle kunna främja en utveckling av sättet
organisationen arbetar på. Det bedöms även vara ekonomiskt fördelaktigt.
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Samlokaliseringen bygger på vissa huvudsakliga, grundläggande förutsättningar som innebär
en förändring mot idag.
- Ökad effektivitet i användandet av yta (gäller både kommunkontor och gymnasium)
- En blandning av distansarbete och arbete på kontoret för förvaltningspersonalen
- Ett aktivitetsbaserat arbetssätt på kontoret
Detta är förändringar som bedöms positiva och fördelaktiga och behöver ske oavsett om en
samlokalisering i gymnasiet genomförs eller ej.
Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att till
kommunstyrelsen kommer ärendet kompletteras med en bilaga som förtydligar frågorna
om konsekvensanalys och handlingsplan för verksamheter som måste flyttas samt om dialog
med arbetstagarorganisationerna.
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
 Bilaga 1 Utredning av samlokalisering av centrala förvaltningskontor med Vallentuna
gymnasium ver 210517
 Bilaga 8 investeringskalkyl
 Bilaga 7 rapport Distansarbete och digitalisering
 Bilaga 6 Medarbetarenkät Vallentuna 2021
 Bilaga 5 nyckeltal ytor nytt kommunkontor i gymnasiet
 Bilaga 4 Teknisk beskrivning FS
 Bilaga 3 Teknisk beskrivning VVS KH
 Bilaga 2 Skisser, ritningar och idébilder över planlösningar, funktioner och miljöer
kommunhus och gymnasium
 Slutrapport - Utredning samlokalisering av centrala förvaltningskontor med
Vallentuna gymnasium
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§ 101
Yttrande valkretsindelning vid val till regionfullmäktige 2022 (KS
2021.180)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att tillstyrka regionstyrelsens förslag till
valkretsindelningen till regionfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Den 20 maj 2021 inkom en remiss från regionstyrelsen. Remissen är ett led i beredningen av
ett ärende avsett att beslutas vid regionfullmäktiges sammanträde 12 oktober 2021.
Valkretsberedningens förslag är att samma valkretsindelning tillämpas 2022 som vid valet till
dåvarande landstingsfullmäktige 2014. Det innebär en indelning av regionen i tolv valkretsar.
Regionledningskontoret ser ingen anledning att förändra den sedan länge gällande
indelningen av regionen i tolv valkretsar.
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
 Yttrande gällande valkretsindelning vid val till regionfullmäktige 2022
 Remiss, Förslag till valkretsindelning vid val till regionfullmäktige 2022
 Tjänsteutlåtande, Valkretsindelning vid val till regionfullmäktige 2022
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