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§ 102
Val av justerare
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Jerri Bergström (S) att justera protokollet jämte
ordförande.
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§ 103
Fastställande av dagordning
Beslut

Dagordningen fastställs med följande ändring:
- ärende #15, Uppföljning av handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld, KS
2021.209, lyfts ur dagordningen.
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§ 104
Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning

Kommundirektör, Annika Hellberg informerar om följande:
Vallentuna kommuns nya ekonomichef Erik Lanner Sandberg har börjat i augusti.
Kommunikations- och marknadschefen Henrik Kelfve slutar sista september.
Kommundirektören ser över organisationen inom kommunledningskontoret och tar tillvara
den kompetens och erfarenhet som finns inom verksamheten.
Det har varit en fin, lugn och trygg sommar i Vallentuna kommun och det baseras bland annat
på rapporter från Storstockholms brandförsvar. Även polisen ger bilden av en trygg kommun
och nordostsektor. Dock har hela Sverige drabbats av skjutningar under sommaren och nu
senaste tiden har även Vallentuna och Danderyd drabbats.
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§ 105
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1, 2021 (KS
2021.187)
Beslut

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

Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut
enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts
på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut
enligt 9 § punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum.
Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts
på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.
Enligt 16 kap. § 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Rapportering
ska ske en gång per kvartal.
SoL
Socialförvaltningen har tjugofem (25) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2021. Ett beslut inom
barn och familj och resterande inom området äldreomsorg
LSS
Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2021.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-05-27, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1,
2021
 Socialnämnden, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2021
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§ 106
Riktlinjer för distansarbete (KS 2021.205)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjer för distansarbete.
Anteckning

Jerri Bergström (S) deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning

I det strategiska HR-chefsnätverket i StorSTHLM beslutades under hösten 2020 om ett
gemensamt arbete med de framåtriktade aspekterna av distansarbete. En styrgrupp bestående
av sex kommuner bildades och en operativ arbetsgrupp bildades med sex HRstrateger/konsulter för att ta fram underlag som stöd för kommunernas fortsatta egna arbete.
Gruppens arbete presenterades i HR-chefsnätverket den 3/6 2021. Materialet ligger till grund
för det förslag till riktlinjer för distansarbete som HR-avdelningen nu tagit fram för
Vallentuna kommun.
Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvar vad gäller ergonomi och bildskärmsarbete på
distansarbetsplatsen. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter gäller oavsett var
arbetet utförs. Arbetsgivaren ska göra allt som behövs för att förebygga att medarbetaren
utsätts för ohälsa eller olycksfall. Chef har ett arbetsmiljöansvar och ska vara uppmärksam på
medarbetarens arbetssituation.
Medarbetaren har ansvar för att det finns en lämplig plats att utföra arbetet på utifrån
arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt samt påtala risker och brister i sin egen arbetsmiljö,
medverka aktivt i arbetsmiljöarbetet samt att följa givna regler, styrdokument, föreskrifter och
policys.
En mall för skriftlig överenskommelse om distansarbete mellan chef och medarbetare, ett
tillämpningsstöd med FAQ, liksom reviderade rutiner för tillfälligt arbete på distans kommer
också utarbetas av HR-avdelningen.
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
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Riktlinjer för distansarbete
Förslag till riktlinjer för distansarbete i Vallentuna kommun
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§ 107
Månadsuppföljning januari-juni 2021, kommunstyrelsen (KS 2021.019)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner Månadsuppföljningen januari-juni 2021.
Ärendebeskrivning

Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är en positiv avvikelse om
11,2 miljoner kronor i förhållande till budgeterat resultat. Det prognostiserade överskottet
återfinns dels inom kommunledningskontoret med 0,6 miljoner kronor. Resterande överskott
om 10,6 miljoner kronor 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, 2021-07-08 Månadsuppföljning januari-juni 2021,
kommunstyrelsen
 Månadsuppföljning januari-juni 2021 Kommunstyrelsen
 Månadsuppföljning januari-juni 2021 Kommunstyrelsen
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§ 108
Månadsuppföljning januari-juni 2021, Vallentuna kommun (KS 2021.095)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen.
Ärendebeskrivning

Vallentuna kommuns bokförda resultat per 30 juni är 94,4 miljoner kronor (94,4 miljoner
kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande period förra året var 14,7 miljoner
kronor (14,7 miljoner kronor enligt balanskravet).
Resultatprognosen för helåret är 117,4 miljoner kronor (117,4 miljoner kronor enligt
balanskravet) vilken ska jämföras med det budgeterade resultatet på 69,8 miljoner
kronor i kommunplanen 2021-2023. Kommunen prognosticerar ett överskott på 47,6 miljoner
kronor.
Överskottet beror främst på att skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag
sammantaget har ökat sedan budgeten upprättades. Prognosen för skatteunderlaget
väntas ge ett överskott på 30,9 miljoner kronor.
Finansieringsenheten prognosticerar med ett underskott på 18,6 miljoner kronor. Ett nytt
livslängdsantagande har antagits som påverkar kommunens pensions-avsättningar vilket
beräknas medföra en kostnad på 12,1 miljoner kronor för år 2021.
Nämnderna prognosticerar ett överskott på 20,0 miljoner kronor vilket huvudsakligen
härstammar från kommunstyrelsens exploateringsersättningar och intäkter från
markförsäljning, skol- och gymnasiepeng samt socialnämnden.
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
 Månadsuppföljning jan-jun 2021, Vallentuna kommun
 Tjänsteskrivelse, 2021-08-16, Månadsuppföljning jan-jun 2021, Vallentuna kommun
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§ 109
Anslutning till Stockholms Inköpscentral, STIC (KS 2021.211)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Vallentuna kommun ansluter sig till Stockholms
Inköpscentral (STIC).
Ärendebeskrivning

STIC bildades 2013 och i samarbetet ingår tolv kommuner i Stockholms län; Danderyd,
Järfälla, Lidingö, Nacka, Norrtälje, Sollentuna, Solna, Täby, Vaxholm, Värmdö, Sundbyberg
och Upplands-Bro kommun.
Inom ramen för samarbetet kommer ramavtal att tecknas inom ett antal områden. Kommuner
som deltar i samarbetet får möjlighet att avropa via de ramavtal som STIC tecknar.
Upphandlingarna inom samarbetet kommer att anpassas kontinuerligt beroende på vilka
behov de deltagande kommunerna har.
Bättre villkor och priser i avtalen är ett huvudskäl till att bli medlem i STIC. Ekonomiskt
finansieras samarbetet genom en provision som tas ut från leverantörerna. Provisionen baseras
på avropade volymer på ramavtalen. Avgiften som leverantören betalar ligger i dagsläget på
mellan 2-3 procent av värdet på upphandlade varor och tjänster.
Ett ytterligare skäl att gå med i STIC är att Vallentuna kommun får ännu ett forum där
erfarenheter inom upphandlingsområdet kan utbytas kommuner emellan samt möjlighet att
utöva best-practice.
I avtalet med STIC ingår att Vallentuna kommun förbinder sig att täcka vissa fasta kostnader
för samarbetet, vid ett lågt utnyttjande av tecknade avtal tas ett garantibelopp ut. För
Vallentuna kommuns del kan detta garantibelopp maximalt att uppgå till 153 tkr kronor.
Hittills har ingen deltagande kommun behövt betala ett garantibelopp trots att kommunen inte
avropat upp till garantibeloppet.
Baserat på Vallentuna kommuns nuvarande och framtida inköpsbehov gör
Ekonomiavdelningen bedömningen att en anslutning till STIC både ger möjligheter till bättre
priser på upphandlade varor och tjänster och en mer effektiv administration inom
upphandlingsområdet.
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, 2021-08-16, Anslutning till Stockholms Inköpscentral, STIC
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§ 110
Svar på revisionens granskning av Informations- och cybersäkerhet (KS
2020.192)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.
Ärendebeskrivning

Revisorerna har granskat kommunens informations- och cybersäkerhet. Kommunstyrelsen
lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.
Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av kommunens
informations- och cybersäkerhet som har genomförts av ett externt revisionsbolag.
Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med dessa
regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och
allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder
som har vidtagits med anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.
Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2020-06-12. Revisionsrapporten finns
bifogad som bilaga.
Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Svar på revisionsrapport, Granskning av Informations- och cybersäkerhet,
tjänsteskrivelse
 Kommunstyrelsens svar på revisionens granskning av Informations- och
cybersäkerhetsgranskning
 Revisionsrapport, Granskning av Informations- och cybersäkerhet
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§ 111
Beslut om ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges direktsändningar (KS
2021.201)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
– Utse kommunfullmäktiges ordförande till ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges
direktsändningar.
– Var och en som framträder i fullmäktiges direktsändningar ansvarar själv för de
yttrandefrihetsbrott denne eventuellt begår.
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige direktsänder sina sammanträden via webben och måste därför utse en
ansvarig utgivare. Den ansvarige utgivaren ansvarar för sändningens innehåll och ska kunna
påverka sändningen. I kommunfullmäktige är det ordföranden som leder sammanträdet och
ansvarar för ordningen. Det är därför passande att ordföranden utses till ansvarig utgivare. Vid
eventuellt förfall för ordföranden behöver åtminstone en ställföreträdare ha utsetts av
utgivaren. Det är den ansvarige utgivaren som själv utser ställföreträdare enligt
yttrandefrihetsgrundlagen. Det är lämpligt att kommunfullmäktiges ordförande utser de båda
vice ordförandena i kommunfullmäktige till ställföreträdande utgivare. Deras uppdrag som
ansvarig utgivare infaller då i de fall som de leder sammanträdet.
Under ett direktsänt sammanträde är det svårt för ordförande att råda över vad som yttras.
Kommunfullmäktige bör därför besluta att var och en som deltar i direktsändningar från
kommunfullmäktige själv får ansvara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som denne begår.
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, 2021-06-18, Beslut om ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges
direktsändningar
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§ 112
Revidering av arkivreglemente (KS 2021.200)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogat förslag till
reviderat arkivreglemente.
Detta reglemente ersätter tidigare reglemente som då utgår.
Ärendebeskrivning

Enligt 16 § arkivlagen (1990:782) får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om
arkivvården inom kommunen i den utsträckning något annat inte är särskilt föreskrivet.
Reviderat förslag till arkivreglemente innehåller diverse förtydliganden, främst gällande
myndigheternas arkivansvar samt arkivmyndighetens ansvar. Det har också fått en tydligare
rubriksättning och disposition.
Samtliga styrdokument ska enligt beslut i kommunfullmäktige 2016-09-12, § 127, ses över
minst en gång per mandatperiod och revideras vid behov. Arkivreglementet reviderades
senast 2015-06-08.
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 arkivreglemente
 Reviderat arkivreglemente - förslag
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§ 113
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (KS 2021.202)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar
1. att anta förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen
2. att anta bilagan till kommunstyrelsens delegationsordning gällande verkställighet
Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsens beslutanderätt framgår av kommunallagen och kommunstyrelsens
reglemente. Med ett antal förbehåll får denna beslutanderätt delegeras till ett utskott, en
ledamot eller ersättare, eller till en anställd hos kommunen. Delegering av beslutsrätten görs
generellt i en delegationsordning.
Delegationsordningen ska ses över årligen. Våren 2021 har samtliga avdelningar inom
kommunstyrelsens verksamhetsområde haft möjlighet att lägga fram förslag på ändring eller
tillägg till kommunstyrelsens delegationsordning.
Önskade ändringar och tillägg finns redovisade i bilagorna ”Reviderad delegationsordning för
Kommunstyrelsen” samt ”Reviderad Bilaga till delegationsordningen för kommunstyrelsen
gällande verkställighet”. Gulmarkerad text i förslaget är text som föreslås att läggas till i
delegationsordningen, och överstruken text är text som föreslås att strykas ur
delegationsordningen.
Några av ändringarna som föreslås är:
- Anställning av övrig personal med månadslön har flyttats från verkställighet till
delegationsbeslut där ansvarig chef är delegat.
- Anställning av timavlönad personal har lagts till i bilagan för verkställighet.
- Nuvarande formulering ”avdelningschef” föreslås ändras till ”ansvarig chef” då det inte
alltid finns en avdelningschef.
- Förtydligande att det är kommunstyrelsens ordförande som är delegat och inte samtliga
ordförande i respektive utskott.
- En aktör som får föra kommunens talan kan erhålla rätt att motta delgivning, stämning eller
liknande i ett visst ärende.
- En ny punkt om att besvara enkla ärenden, yttranden eller remisser remissvar som är av
mindre intresse för nämnden.
- Besluta om planuppdrag för projekt enligt beviljat planbesked eller i
bostadsbyggnadsprognosen utpekade projekt, flyttas från verkställighetsbilagan till
delegationsordningen för att öka tydligen om när beslut om planuppdrag fattas.
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, 2021-06-22, Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
 Reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen
 Reviderad Bilaga till delegationsordning för kommunstyrelsen gällande verkställighet
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§ 114
Deltagande på distans i fullmäktiges, styrelsens och nämndernas
sammanträden (KS 2021.214)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att avsnittet om deltagande på distans i
fullmäktiges arbetsordning samt styrelsens och nämndernas reglementen revideras i enlighet
med bifogat förslag.
Ärendebeskrivning

I samband med att pandemin bröt ut beslutade fullmäktige att tillåta deltagande på distans
under extraordinära händelser (KF § 19/2020-03-30). Sedan deltagandet på distans påbörjades
har det arbetats fram anpassningar och tekniska lösningar som gjort att nämnder och utskott
fått ett väl fungerande arbetssätt kring sammanträden och beslutsfattande på distans.
Att möjliggöra ett deltagande på distans även när extraordinära händelser inte längre
föreligger – och på så vis likställa det digitala mötet med det fysiska – är ett viktigt steg i att
anpassa kommunens verksamhet till en ny digitaliserad era. I bifogat förslag till ändring i
arbetsordning och reglementen har därför stycket om extraordinära omständigheter strukits.
Det har också förtydligats att det är ordförande om avgör om närvaro får eller ska ske genom
deltagande på distans vid ett visst sammanträde.
Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
Beslutsunderlag
 Deltagande på distans i fullmäktiges, styrelsens och nämndernas sammanträden
 Förslag på revideringar i avsnitt om deltagande på distans i arbetsordning och
reglementen
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§ 115
Yttrande om handlingsplan enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) (KS
2021.199)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunen ställer sig positiv till Storstockholms
brandförsvars förslag till övergripande styrdokument och handlingsplan för år 2022-2023.
Ärendebeskrivning

Storstockholms brandförsvar (SSBF) ansvarar för den kommunala räddningstjänsten och
därmed för de räddningsinsatser som ska genomföras, vid olyckor och överhängande fara för
olyckor, på uppdrag av medlemskommunerna. Handlingsprogrammet fastställs av SSBF:s
direktion och tydliggör den politiska inriktningen för SSBF:s verksamhet.
Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska varje kommun ha ett
handlingsprogram för räddningstjänst och ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet
som regleras av LSO. Handlingsprogrammen får slås samman till ett, vilket SSBF har valt att
göra. Lagen och föreskriften [MSBFS 2021:1] reglerar till stor del handlingsprogrammets
innehåll och struktur.
Storstockholms brandförsvar har remitterat förslag till övergripande styrdokument och
handlingsplan för verksamheten år 2022-2023. Förslaget inkom till Vallentuna kommun den 6
juni 2021 och ett eventuellt yttrande skulle vara förbundet tillhanda senast den 20 augusti
2021. SSBF har senare låtit meddela att förlängning av svarstiden är möjlig och den
fastställdes istället till den 20 september 2021.
Handlingsprogrammets syften är att:
1. utgöra ett politiskt styrdokument för SSBF:s verksamhet,
2. ge information till andra myndigheter och enskilda om förbundets arbete och förmågor,
3. utgöra ett av flera underlag för statens tillsyn av SSBF:s medlemskommuner enligt Lag
(2003:778) om skydd mot olyckor.
Kommunledningskontoret föreslår att Vallentuna kommun ställer sig positiv till
styrdokumentet inkl. handlingsplanens innehåll och disposition.
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 20210816, remiss SSBF LSO
 Remissvar Vallentuna kommun 2021 SSBF LSO handlingsplan inkl. styrdok
 Remiss, Storstockholms brandförsvars övergripande styrdokument för åren 20222023
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§ 116
Svar på motion (S) kompetensförsörjning och utveckling för kommunalt
anställda sjuksköterskor (KS 2019.357)
Beslut

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

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

Socialdemokraterna väckte 2019-11-11 en motion om att Vallentuna kommun ska verka för
ett införande av möjligheten för kommunalt anställda sjuksköterskor tillåts genomföra
specialistutbildning inom sitt yrkesområde enligt Vårdförbundets AST-modell.
Modellen innebär att en legitimerad sjuksköterska har möjlighet att söka en
utbildningsanställning med full lön och villkor enligt kollektivavtal.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden, som konstaterar att det är viktigt med en
långsiktig kompetensförsörjningsstrategi. Vidare saknas möjlighet att juridiskt binda
sjuksköterskor till arbetsplatsen efter genomförd utbildning.
Kommunledningskontoret konstaterar att en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi kan
bestå av flera delar och olika alternativ skulle kunna belysas om särskilda satsningar ska
göras. Olika satsningar ha olika kostnadseffektivitet och kundnytta. Kostnaden per sköterska
för motionärens förslag bedöms av socialnämnden till ca 600 tkr. Detta samtidigt som
kundnytta ej kan garanteras. Utifrån Socialnämndens verksamhetsplan framgår att nämnden
aktivt arbetar med olika åtgärder för att säkerställa attraktivitet såväl som konkurrenskraft.
Kommunledningskontoret kan konstatera att en bredare satsning på kompetensutveckling eller
arbetsmiljö kan ge större kundnytta; komma fler invånare till del.
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 (S) kompetensförsörjning och utveckling för kommunalt anställda
sjuksköterskor
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Motion (S) om Kompetensförsörjning och utveckling för kommunalt anställda
sjuksköterskor
Socialnämndens yttrande, motion (S) Kompetensförsörjning
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§ 117
Svar på motion (S) om anställningsvillkor (KS 2020.286)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår att-sats 1, 2,3 och 4, samt anser att-sats 5, 6
och 7 besvarade.
Anteckning

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

Socialdemokraterna väckte i oktober 2020 en motion om ett antal olika åtgärder:
(1) Att omedelbart ta bort effektiviseringskravet på 50 %, ge full kompensation
(2) Att sätta in administrativt stöd till cheferna. De kan inte både styra verksamheterna med
personalansvar och lägga scheman, föra fakturor m.m. Ge cheferna rimliga arbetsvillkor
(3) Att införa en bemanningspool inom olika områden, heltidsanställda som kan gå in när det
fattas personal
(4) Att socialförvaltningen ska överanställa personal vilket motverkar sjukskrivningar,
kvalitetsbrister och sämre kundservice
(5) Att äldreomsorgslyftet genomförs som det ska – utbilda och anställ personal till vården
(6) Att Heltidsresan genomförs utan dröjsmål. Minska antalet timvikarier som har otrygga
anställningar
(7) Att socialtjänsten ska få de medel som krävs för att kunna genomföra det dom ska utan
ytterligare neddragningar, kvalitetsförsämringar och sjukskrivningar.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden, som delvis förordar avslag och delvis att
förslagen kan anses besvarade.
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 (S) om anställningsvillkor
 Motion (S) om att förbättra personalens anställningsvillkor, arbetsbelastning, öka
jämnställdheten och att säkra kompetensförsörjningen
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§ 118
Svar på motion (SD) om kommunvapen och jubileum (KS 2021.155)
Beslut

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

Jerri Bergström (S) deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning

Sverigedemokraterna har väckt en motion om
(1) att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram och erbjuda en variant av Vallentunas
kommunvapen som flagga till försäljning
(2) att kommunstyrelsen får i uppdrag att på lämpligt vis uppmärksamma Vallentuna
kommuns 50-års jubileum.
Försäljning av flaggor hör inte till kommunens kärnuppgifter, en alternativ lösning skulle
kunna vara att ta fram en alternativ logga som kommunen kan erbjuda marknaden att använda
fritt. Ett större firande av jubileet har inte bedömts ansvarsfullt mot bakgrund av
smittspridningen. De allmänna råden om allas ansvar förlängdes den 16 juni till och med den
sista september. Jubileet kan dock uppmärksammas i kommunens digitala kanaler.
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
 Motion (SD) om försäljning av Vallentunas kommunflagga och uppmärksammandet
av Vallentuna kommuns 50-årsjubileum
 Svar på motion (SD) om kommunvapen och jubileum
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§ 119
Svar på motion (V) om Engelska skolans etablering (KS 2018.382)
Beslut

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

Vänsterpartiet väckte 2018-11-12 en motion om att kommunen snarast ska genomföra en
grundlig analys av vilka konsekvenser som en etablering av Engelska skolan (årskurs 6-9) i
centrala Vallentuna förväntas få för de kommunala skolorna i Vallentuna, dvs i första hand
Hjälmsta, Ekeby/Hammarbacken och Ormsta/Haga, men även Lovisedal, Bällstaberg och
Karby.
Motionen har skickades på remiss till Barn- och ungdomsnämnden, som föreslog att motionen
ansågs besvarad, utifrån analysen inför svaret till Skolinspektionen. Nämnden arbetar löpande
med förbättringar av skolorganisationen, vari det fria valet är en grundbult.
Mot bakgrund av att etablering i nuläget inte är aktuell kan motionen avslås.
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 Engelska skolans etablering
 Motion (V) om utredning av konsekvenserna av Engelska skolans etablering
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion om Internationella Engelska skolans
etablering
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§ 120
Svar på motion (V) om medborgarförslag (KS 2020.282)
Beslut

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

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

Vänsterpartiet väckte i oktober 2020 en motion om att fullmäktige ska besluta
(1) att öka medborgarinflytandet genom att införa möjligheten att lämna in medborgarförslag
till kommunfullmäktige.
(2) att ge kommunstyrelsen i uppdrag att klargöra och formulera anvisningar för vilka som får
lämna in ett medborgarförslag, hur det konkret ska lämnas in till kommunfullmäktige, hur det
ska beredas och hanteras och hur invånarna informeras.
Möjliggörande av invånarinflytande är en aktuell fråga och förbättringsarbete är pågående.
Kommunstyrelsen beslutade under våren 2020 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att
utreda hur ökat invånarinflytande kan möjliggöras. Mot bakgrund av
kommunledningskontorets utredning beslutade kommunstyrelsen att uppdra till
kommunledningskontoret att
- säkerställa systematik/helhetssyn gällande invånardialog samt synliggöra denna
- inkludera digitala omröstningar som ett centralt verktyg i metodstöd för invånardialog och i
”dialogplaner”.
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
 Motion (V) om medborgarförslag
 Svar på motion (V) om medborgarförslag
 KARTLÄGGNING invånarnas möjlighet att påverka PM hösten 2020
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§ 121
Svar på motion (MP) om att utöka åtgärden att ta tillvara på dagvatten
(KS 2020.238)
Beslut

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

Jerri Bergström (S) deltar inte i beslutet.
Ärendebeskrivning

Miljöpartiet väckte 2020-09-07 en motion om att fullmäktige ska besluta om att Vallentuna
kommun ska göra en analys och plan för hur åtgärden att ta tillvara kommunens dagvatten
skulle kunna utökas så som gjorts i exempel Uppsala kommun. Då klimatförändringar bidrar
till problem med vattentillgångar och ökar i omfattning anser motionären att det är av vikt att
kommunens åtgärder för att ta tillvara på regn- och annat dagvatten ökar i omfattning.
Samhällsförvaltningen bedömer att förslaget till vissa delar redan har stöd och till andra delar
redan regleras i de tidigare beslutade styrdokumenten för dagvattenpolicyn och VA-plan.
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, 2021-08-09, motion om att utöka åtgärden att ta tillvara på
dagvatten
 Motion (MP) om att utöka åtgärden att ta tillvara på dagvatten
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