
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-30

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Påtåkervägen,  kl. 09:00-11:00

Beslutande 
närvarande

Parisa Liljestrand (M) (ordförande), Ylva Mozis (L) (vice ordförande), 
Jerri Bergström (S) (2:e vice ordförande), Björn Furugren Beselin (C), Per 
Forssberg (KD)

Övriga närvarande Annika Hellberg (Kommundirektör) §§122-140, Björn Stafbom 
(Samhällsbyggnadschef) §§122-140, Emelie Hallin (Stabschef) §§122-140, 
Mikael Carlgren (Kanslichef) §§122-140, Annika Colding (Personalchef) 
§§122-140, Poa Hellqvist (Chef teknik- och fastighetsförvaltningen) §§122-
140, Erik Lanner Sandberg (Ekonomichef) §§122-140, Magnus Sjögren 
(Ledningsstöd), Jens Björck (Förhandlingschef) §§122-126, Catrin Olsson 
(HR-konsult) §§122-126, Monica Karlén (HR-konsult) §125

Paragrafer §§122-141

Justerande Jerri Bergström

Plats och tid för 
justering

Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i 
protokollet.

Sekreterare Fanny Lundqvist

Ordförande Parisa Liljestrand

Justerande Jerri Bergström
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ÄRENDELISTA
§122 Val av justerare
§123 Fastställande av dagordning
§124 Kommundirektören informerar
§125 Rehabilitering och statistik över långtidssjukskrivna 2021
§126 Rapport om ”heltid som norm”
§127 Uppföljning av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
§128 Internkontroll, halvårsuppföljning 2021, kommunstyrelsen
§129 Delårsrapport januari-augusti 2021, kommunstyrelsen
§130 Delårsrapport jan-aug 2021, Vallentuna kommun
§131 Revisionsrapporter slutet av 2020 samt första halvåret 2021
§132 Hemställan om investeringsmedel för anläggande av elljusspår i Kårsta
§133 Revidering av taxa för bygglovsverksamhet
§134 Remiss – Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer
§135 Förtjänsttecken 2021
§136 Hemställan om ändring i Käppalaförbundets förbundsordning
§137 Svar på motion (S) om attraktiv arbetsgivare
§138 Svar på motion (S) om införande av resultatutjämningsreserv
§139 Svar på motion (MP) nudging om fimpar
§140 Svar på motion (V) om städdagar
§141 Årets Vallentunabo 2020 & 2021
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§ 122
Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Jerri Bergström (S) att justera protokollet jämte 
ordförande.
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§ 123
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick. 
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§ 124
Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning
Kommundirektör, Annika Hellberg, informerar om:
Vallentuna kommun arbetar för att ha ett gott näringslivsklimat och uppföljningen visar goda 
resultat. Redan tidigare under året har Vallentuna kommuns resultat ökat i Nöjd Kund Index 
som utvärderar kommunens myndighetsutövning. Nu har Svenskt Näringsliv presenterat sin 
årliga ranking av företagsklimatet. Vallentuna klättrar 33 placeringar och är därmed en av de 
kommuner i länet som stiger flest placeringar. Svenskt Näringslivs ranking visar att 
Vallentuna kommun tar stora steg framåt på frågorna om kommunens upphandling, 
tjänstemännens attityder och konkurrens från kommunens verksamheter.
 
Goda förutsättningar för det lokala näringslivet bidrar till att skapa arbetstillfällen. Vallentuna 
kommun har lägst arbetslöshet i länet, som redovisades på senaste kommunstyrelsen:
Arbetsförmedlingens statistik visar att Vallentuna kommun har totalt 3,9 procent inskrivna 
arbetslösa och öppet arbetslösa är 2,3 procent. Det kan jämföras med genomsnitt i Stockholms 
län och för hela Sverige. Inskrivna arbetslösa är 7,5 procent i länet och 7,7 procent i riket. 
Öppet arbetslösa är 4,4 procent i länet och 3,8 procent i riket. 
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§ 125
Rehabilitering och statistik över långtidssjukskrivna 2021 (KS 2021.249)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har tidigare gett kommundirektören i uppdrag att årligen
informera om kommunens arbete med rehabiliteringsprocessen och redovisa antal 
rehabiliteringsärenden. Utöver det informeras vilka rehabiliteringsärenden som under senaste 
året avslutats och där personer återgått delvis eller helt till arbete eller avslutat sin anställning.

HR-avdelningen arbetar med att styra rehabiliteringsprocessen och i den stödja kommunens 
chefer i olika rehabiliteringsärenden och rehabiliteringssamtal, vilket närmaste chef ansvarar 
för att genomföra med medarbetare som behöver. Syftet med rehabiliteringsarbetet är att 
förebygga sjukfrånvaro och underlätta återgång till arbetet. Det är av stor vikt att 
medarbetaren medverkar till sin egen rehabilitering. Målet är att den anställde återgår i arbete 
och arbetskapaciteten behålls så långt det
är möjligt.

HR-stöd som ges kan till exempel vara att medverka till att upprätta skriftliga 
rehabiliteringsplaner med åtgärder för medarbetare vars arbetsförmåga varit
nedsatt i 30 dagar, eller om medarbetare har en upprepad korttidsfrånvaro. 
Rehabiliteringsutredning ska även göras om eller när en medarbetare visar tecken på att må 
dåligt, eller inte klarar av att utföra arbetsuppgifter som medarbetaren tidigare klarat av. 
Aktiva anpassningar som tidsbestäms följs upp och utvärderas, vilket är en omfattande del i 
rehabiliteringen.

Bilagt finns kommunens rutin för arbete med rehabilitering och arbetsanpassning
(utdrag från intranätet).

Under bakgrund nedan redovisas statistik över antal långtidssjukskrivna personer, hel- eller 
deltid som varit sjukskrivna i 30 dagar eller mer per den 31 augusti 2021.

Beslutsunderlag
 Rehabilitering och statistik över långtidssjukskrivna 2021-08-31
 Rutin för arbete med rehabilitering och anpassningar
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§ 126
Rapport om ”heltid som norm” (KS 2021.263)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen noterar informationen

Ärendebeskrivning
Inom ramen för 2016 års avtalsrörelse träffade centrala parter en överenskommelse som band 
samtliga arbetsgivare inom kommun/landstingssektorn till att skapa en plan för att öka 
andelen heltidsarbetande fram till 2021. Målet med arbetet sedan dess har varit att 
nyanställningar på heltid ska vara norm vid utgången av perioden.

Utifrån centrala parters avtalsreglering har Vallentuna kommun och Kommunal formulerat en 
plan för detta över tidsperioden 2016-2021. I huvudsak riktades projektplanen mot 
utföraravdelningens särskilda boenden Korallen och Väsbygården. Vallentuna har varit 
relativt framgångsrika i detta arbete, men en del arbete kvarstår för att heltid ska vara norm 
vid nyanställningar. I nuläget kan sysselsättningsgrad om minst 85 % erbjudas till de som 
önskar. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de olika boendena är mellan 82-85% 
inkluderat de som önskar arbetar mindre än 85 %. De som önskar arbeta mindre anger att det 
är svårt att förena familjeliv med arbetet som orsak.

Det finns inte längre något avtalsmässigt krav för arbetsgivaren att fortsätta det praktiska 
arbetet för heltid som norm. Heltidsresan fortsätter dock inom ramen för avtalen, men då 
enbart mellan de centrala parterna. SKR och Kommunal konstaterar att det finns en del 
kvarvarande svårigheter att införa heltid i landets kommuner och regioner. Det är inte enbart 
organisatoriska eller ekonomiska hinder utan även hinder som relaterar till familjestrukturer, 
traditioner och normer. Av den anledningen behöver centrala parter arbeta vidare med 
”normbegreppet” innefattande skälen till att många kvinnor väljer/tvingas välja att arbeta 
deltid. Utifrån detta finns det alltså inte några formella krav på att fortsätta det lokala arbetet, 
men arbetsgivare förväntas ändå fortsätta att ha frågan högt på agendan. Av den anledningen 
har kommunens ledningsgrupp fattat beslut om att ett kommunövergripande och 
förvaltningsspecifikt arbete ska fortsätta att bedrivas för att möjliggöra så hög andel 
heltidsanställningar som möjligt.

Beslutsunderlag
 Rapport om projekt "Heltid som norm"
 Rapport efter avslutat pilotprojekt
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§ 127
Uppföljning av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (KS 
2021.164)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Myndigheten för delaktighet (MFD) har i uppdrag att följa upp kommunernas arbete med 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. För att följa upp hur kommuner arbetar 
systematiskt och övergripande med funktionshindersfrågor skickar MFD årligen ut en enkät 
till alla kommuner. I enlighet med Kommunala funktionshinderrådets önskemål redovisas 
Vallentunas resultat i undersökningen för 2020. I ärendet är bilagt en sammanställning av 
Vallentunas svar i jämförelse med övriga kommuner, MFD:s utvärdering av Vallentunas svar, 
samt MFD:s samlade rapport om uppföljningen.

Kommunen erhöll vid rapporteringen en automatiskt genererad utvärdering från MFD. 
Utvärderingen pekar på att Vallentuna kommun på ett bra sätt arbetar med tillgänglighet i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, i rekrytering samt på kommunens externa webb. 
Utvärderingen ger vidare råd till kommunen om förbättringar som bland annat adresserar: 
kunskap om det funktionshinderspolitiska målet och om FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning; funktionshinderspolitisk strategi och 
funktionshindersfrågor i styrande dokument; ansvar för funktionshindersfrågor; metoder för 
dialog; krav på tillgänglighet i upphandling; samt tillgänglighetsaspekter i lokalförsörjning, 
befintliga verksamhetslokaler och i utveckling av allmänna platser.

Målet för funktionshinderspolitiken är jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhället 
med samhällets mångfald som grund. Kommunens arbete med tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning kopplar därmed till flera av kommunplanens mål, inte minst målet 
”Vallentuna kommun ska erbjuda god service och möjligheter till inflytande”. MFD:s 
förbättringsförslag kan beaktas i nämndernas verksamhetsplaner, i förvaltningarnas planering 
och i kommunens löpande kvalitetsarbete.

Beslutsunderlag
 Information om Vallentunas redovisning till Myndigheten för delaktighet
 Vallentunas resultat och jämförelse andra kn
 report Vallentuna utvärdering från MfD 201022
 MFD rapport 2021-1-uppfoljning-av-kommuner-2020
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§ 128
Internkontroll, halvårsuppföljning 2021, kommunstyrelsen (KS 2021.020)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog § 9 2021-02-08 internkontrollplan 2021 för kommunstyrelsen. 
Utifrån internkontrollplanen har granskning genomförts under det första halvåret. Resultatet 
av granskningen redovisas i en halvårsrapport och lämnas till kommunstyrelsen för 
godkännande.

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, Internkontroll, halvårsuppföljning 2021, 

kommunstyrelsen
 Internkontroll  halvårsuppföljning 2021 för Kommunstyrelsen
 Rapport, uppföljning av verkställighet daterad 2021-09-07
 Internkontrollplan 2021 kommunstyrelsen
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§ 129
Delårsrapport januari-augusti 2021, kommunstyrelsen (KS 2021.017)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen godkänner Delårsrapporten januari-augusti 2021.

Ärendebeskrivning
Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är en positiv avvikelse om 
26,6 miljoner kronor i förhållande till budgeterat resultat. Det prognostiserade överskottet 
redovisas dels inom kommunledningskontoret med 0,5 miljoner kronor och resterande 26,1 
miljoner kronor inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Det prognostiserade överskottet inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen 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 inom driftredovisningen istället för att som tidigare bokföras inom 
exploatering i balansräkningen. Årsprognosen är därmed ett överskott om 28,6 miljoner 
kronor. Därutöver finns ett prognostiserat underskott med 2,5 miljoner kronor inom både 
mark- och exploatering samt planavdelningen på grund av minskning av debiterbara timmar 
för tidsdebitering i projekt.

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, 2021-09-14, Delårsrapport januari-augusti 2021, kommunstyrelsen
 Delårsrapport januari-augusti 2021 Kommunstyrelsen
 Delårsrapport januari-augusti 2021 Kommunstyrelsen
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§ 130
Delårsrapport jan-aug 2021, Vallentuna kommun (KS 2021.222)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommuns bokförda resultat för perioden januari till augusti uppgår till 220,8 
miljoner kronor (220,4 miljoner kronor enligt balanskravsresultatet).

Resultatprognosen för helåret är 164,7 miljoner. Budget är 69,8 miljoner kronor. Nämnderna 
prognosticerar med en positiv avvikelse mot budget med 53,6 miljoner.

Investeringar under perioden januari-augusti uppgår till 61,5 miljoner kronor. Helårsprognos 
för investeringar är 215,5 miljoner kronor.

Alla sex kommungemensamma mål ligger i fas med planen för perioden. Alla mål 
prognosticeras att uppnås under året.

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, 2021-09-15, Delårsrapport, jan-aug 2021, Vallentuna kommun
 Delårsrapport januari-augusti 2021, Vallentuna kommun
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§ 131
Revisionsrapporter slutet av 2020 samt första halvåret 2021 (KS 
2021.063)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.

Ärendebeskrivning
Kommunens författningssamling anger hur revisionens granskningsrapporter ska behandlas 
av nämnderna och hur nämnderna ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av det som framförs av revisionens granskningsrapporter. Syftet är att revisionens 
granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten till känna, och dels 
att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.

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
 Revisionsrapporter första halvåret 2021
 Kommunstyrelsens yttrande på revisionsrapport, granskning av personal- och 

kompetensförsörjning
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande på revisionsrapport: granskning av rätten till 

utbildning
 Kommunstyrelsens yttrande, Revisionsrapport - förstudie rörande 

Sverigeförhandlingen
 Kommunstyrelsens yttrande, revisionsrapport granskning av Informations- och 

cybersäkerhet
 Revisionsrapport, Förstudie rörande privata utförare
 Revisionsrapport, Förstudie rörande Sverigeförhandlingen
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§ 132
Hemställan om investeringsmedel för anläggande av elljusspår i Kårsta 
(KS 2021.244)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 6 500 000 kronor i 
investeringsanslag för anläggande av elljusspår i Kårsta.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden fattade 2021-09-23 beslut om att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer hemställan av investeringsanslag om 6 500 000 kronor i 
investeringsanslag för anläggande av elljusspår i Kårsta.

I kommunplanens investeringsplan för 2022 – 2024 finns totalt 6 500 000 kronor reserverade 
fördelade på 2 000 000 kronor för 2021 samt 4 500 000 kronor för 2022.

Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då den är förenlig med kommunplan 2022 – 
2024.

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
 Hemställan om investeringsmedel för anläggande av motionsspår i Kårsta
 Fritidsnämnden, Hemställan om investeringsmedel för anläggande av elljusspår i 

Kårsta
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§ 133
Revidering av taxa för bygglovsverksamhet (KS 2021.210)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att godkänna taxan och föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer revidering av bygglovsverksamhetens taxa att gälla från och med den 1 januari 
2022.

Ärendebeskrivning
Översyn av taxan ska ske årligen. Bygglovsavdelningen har nu genomfört denna översyn och 
bedömt att mindre revideringar behöver göras avseende justering av den genomsnittliga 
handläggningstypen för en- och tvåbostadshus.

Förslaget består av en liten ökning av antalet timmar för den genomsnittliga
handläggningstypen för en- och tvåbostadshus med 1-3 timmar.
Bygglovsavdelningen har tagit fram en ny ”prisreducering” för de
ärenden som avser nybyggnad av flera en-och tvåbostadhus utöver det första vid
ett och samma tillfälle (gruppbebyggelse på samma fastighet). Reduktionen omfattar
50 % av den totala kostnaden för den första byggnaden.
Översynen visade på nödvändigheten att ändra storleksintervallerna för ny- och
tillbyggnad av byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnad. Justeringen innebär en mer rättvis fördelning av
avgiften samt ger en lägre avgift för den enskilde. Tidigare var avgiften betydligt högre
och intervallerna färre. Utöver det finns ett förslag på två helt nya avgifter avseende
uppförande av radio/telemast eller torn som tidigare saknats.
Förslaget innehåller även några få ändringar i texten till följd av förändrad
lagstiftning. Avser Attefallsåtgärder där storleken ändrats från max 25
kvadratmeter till max 30 kvadratmeter.

Nuvarande taxa beslutades av fullmäktige 2020-11-09 § 111.
Därefter har endast få och små redaktionella justeringar gjorts.

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
 Revidering av bygglovsverksamhetens taxa
 Bygg- och miljötillsynsnämnden, Revidering av bygglovsverksamhetens taxa
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§ 134
Remiss – Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer 
(KS 2021.213)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att Vallentuna kommun tillstyrker remissförslaget.

Ärendebeskrivning
Under ett antal år har allt fler problem och utmaningar uppstått i samhällets utövande av 
verksamhet och myndighetsuppdrag som följd av bristande information och kontroll över 
personuppgifter och dess system. En statlig utredning har arbetat med uppdraget att föreslå 
åtgärder som förbättrar förutsättningarna för att en persons bosättning fastställs korrekt och att 
rätt personuppgifter registreras i folkbokföringsdatabasen om dem som är folkbokförda. Det 
övergripande syftet har varit att åstadkomma ett regelverk som ökar folkbokföringens 
tillförlitlighet och förhindrar att uppgifterna i folkbokföringen kan utnyttjas på ett felaktigt 
sätt. I uppdraget har ingått att kartlägga de regler och rutiner som tillämpas vid registrering av 
uppgifter om folkbokförda i folkbokföringsdatabasen och identifiera eventuella brister i 
systemet. En annan del av uppdraget har bestått i att ta fram förslag om ett säkrare system för 
samordningsnummer. Syftet är att göra samordningsnumren mer tillförlitliga och användbara i 
samhället för enskilda och andra aktörer. I uppdraget har även ingått att utreda och föreslå hur 
kontrollen av en persons identitet bör utformas vid tilldelning av samordningsnummer och att 
utreda om, och i så fall föreslå hur, samordningsnummer ska kunna tilldelas fler asylsökande.

Att förbättra och skärpa rutiner och system inom området är väl behövligt och gagnar 
samtliga av samhällets aktörer, inte minst offentlig verksamhet och dess myndigheter. 
Förslaget syftar också till att förenkla och ge utökade möjligheter för skatteverket att utföra 
kontrollbesök för att kontrollera en persons bosättning. Kommunledningskontoret ser 
sammantaget mycket positivt på att åtgärder som underlättar och skapar förutsättningar för 
bättre ordning och kontroll inom området genomförs.

Förslagen till åtgärder finns beskrivna i den remissrapport som regeringskansliet skickat ut till 
utvalda instanser och är bilagd ärendet. Åtgärderna sammanfattas på sidorna 23-30 i 
remissrapporten.

Remissen/utredningen finns att läsa på länken nedan:
https://www.regeringen.se/49e772/contentassets/8509508c36224d5cad0d36bbbb6de16d/om-
folkbokforing-samordningsnummer-och-identitetsnummer-sou-202157.pdf

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
 Remissvar om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer
 Remiss om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 

2021:57), Fi2021/02516
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§ 135
Förtjänsttecken 2021 (KS 2021.224)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att dela ut Vallentuna kommuns förtjänsttecken för 
2021, i enlighet med kommunledningskontorets förslag.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommuns förtjänsttecken kan, enligt ”Regler för utdelning av förtjänsttecken” 
utdelas till de förtroendevalda och anställda som varit verksamma inom Vallentuna kommuns 
förvaltning under 20 år. Beslutet om utdelning fattas av kommunstyrelsens arbetsutskott.

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
 Förtjänsttecken 2021
 Tilldelas förtjänsttecken 2021
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§ 136
Hemställan om ändring i Käppalaförbundets förbundsordning (KS 
2021.242)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
– godkänna förändringarna i Käppalaförbundets förbundsordning i enlighet med bilagt 
förslag.
– godkänna anslutningsavtal mellan Käppalaförbundet och Knivsta kommun i enlighet med 
bilagt förslag.
– godkänna överlåtelseavtal Sigtunatunneln i enlighet med bilagt förslag.

Ärendebeskrivning
I Käppalaförbundets Förbundsordning stadgas att samtliga medlemskommuner ska ge sitt 
godkännande för att ändra Förbundsordningens paragraf 1 Medlemmar, namn och säte.

Knivsta kommun har 2017-05-29 i en skrivelse anmält intresse av ett medlemskap i 
Käppalaförbundet.

Ansökan har i samråd med Käppalaförbundets nuvarande medlemskommuner utretts 
avseende tekniska, miljömässiga, juridiska och ekonomiska utgångspunkter.

Utredningen visar att en anslutning av Knivsta till Käppalaförbundet medför att förbundet 
tillförs fler medlemmar att dela på de i huvudsak fasta kostnader som reningsåtgärderna 
genererar. Nettokostnaden per ansluten abonnent minskar således ju fler som delar på 
kostnaden så länge som kapaciteten i anläggningarna kopplade till verksamhetstillståndet så 
medger. Den tidigareläggning av kapacitetshöjande investeringar och därmed förenliga 
investeringsutgifter som erfordras genom tillskottet av abonnenter från Knivsta kommun 
kompenseras av anslutningsavgiften som Knivsta kommun erlägger vid anslutningen. Den 
beräknas som en andel av Käppalaförbundets bokförda värde av anläggningstillgångar vid 
anslutningstidpunkten.

Samtidigt som nuvarande medlemskommuner får lägre avgifter genom anslutningen kommer 
dessutom vattenkvaliteten i Mälaren, där medlemskommunerna hämtar sitt dricksvatten, att 
förbättras då en potentiell föroreningskälla elimineras.

Anslutningen förutsätter att Knivsta kommun genomför samtliga åtgärder för anslutning till 
Käppalaförbundets tunnelsystem med egna medel.

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, 2021-09-01, Hemställan om ändring i Käppalaförbundets 

förbundsordning
 Hemställan om att ändra § 1 medlemmar, namn och säte i Käppalaförbundets 

förbundsförordning
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§ 137
Svar på motion (S) om attraktiv arbetsgivare (KS 2020.377)
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
Socialdemokraterna har väckt en motion om målsättningar gällande tjänstgöringsgrad och 
tillsvidareanställningar. Förslaget är att fullmäktige beslutar:
(1) att Vallentuna kommun inför ett mål om minst 90% tillsvidaretjänster (sommarjobb och 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder undantagna) och att detta mål följs upp och redovisas 
regelbundet. Målet ska gälla för respektive yrkeskategori och vara vägledande även i 
upphandlad verksamhet.
(2) att Vallentuna kommun inför ett mål om minst 90 % heltidstjänster och att detta mål följs 
upp och redovisas regelbundet. Målet ska gälla för respektive yrkeskategori och vara 
vägledande även i upphandlad verksamhet.
Vallentuna har arbetat aktivt med ”Heltid som norm” (heltidsresan) utifrån 
överenskommelsen mellan SKR och Kommunal.
Kommunen tillämpar tillsvidareanställningar som norm. De personalgrupper som lyfts fram i 
motionen – ”de som tar hand om våra barn, äldre och sjuka, fixar och städar” – återfinns inom 
socialförvaltningen, städenheten samt barn- och ungdomsförvaltningen. Andelen 
tillsvidareanställningar inom de berörda områdena är högre än 90 %. Utifrån arbetet med 
heltidsresan och heltid som norm, finns sedan tidigare ett pågående arbete. Målsättningen är 
att så hög andel som möjligt ska vara heltidsanställningar. Förutsättningarna skiljer sig dock 
väsentligt åt mellan kommunens olika verksamheter, såväl som mellan yrkesgrupper. En 
gemensam målnivå för respektive yrkeskategori såväl som användning inom upphandlad 
verksamhet kan medföra negativa ekonomiska konsekvenser.

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.
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Beslutsunderlag
 Svar på motion (S) om attraktiv arbetsgivare
 Motion (S) om så blir Vallentuna kommun en attraktiv arbetsgivare som tar ansvar 

för sin personal
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§ 138
Svar på motion (S) om införande av resultatutjämningsreserv (KS 
2020.378)
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
Socialdemokraterna väckte i december 2020 en motion om att införa resultatutjämningsreserv. 
Motionären framför att kommunen med en resultatutjämningsreserv kan utjämna normala 
svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln, för att skapa större stabilitet för 
verksamheterna. Kommunledningskontoret utredde frågan 2013 och kan konstatera att de 
bedömningar som tidigare gjordes i huvudsak kvarstår. Begränsat med information kan 
tillföras i ärendet.
Utifrån regeringens direktiv pågår dock utredning av ekonomistyrningen inom kommuner och 
regioner. Detta inkluderar resultatutjämningsreserv (RuR) i dess nuvarande form. Uppdraget 
och utredningen ska presenteras den 24 september 2021.

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 resultatutjämningsreserv
 Motion (S) om att införa resultatutjämningsreserv i Vallentuna kommun
 §154 KF Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning
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§ 139
Svar på motion (MP) nudging om fimpar (KS 2020.284)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2020-10-12 föreslagit att kommunen ska göra 
en analys och plan för hur en kampanj i syfte att minska antalet på marken slängda fimpar 
skulle kunna genomföras i Vallentuna.

BEDÖMNING
Nedskräpning med cigarettfimpar och även snusprillor är ett angeläget problem. 
Kommunledningskontoret bedömer i samråd med teknik- och fastighetsförvaltningen att 
motionens förslag är i linje kommunens arbete med Avfallsplan 2021-2032. I samarbete med 
SÖRAB bör särskilt fokus på att minska tobaksskräp ges i det planerade arbetet mot 
nedskräpning, samt nationella initiativ och insatser från tobaksproducenter till följd av EU:s 
engångsplastdirektiv nyttjas.

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 (MP) nudging om fimpar
 Motion (MP) om nudging om fimpar
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§ 140
Svar på motion (V) om städdagar (KS 2020.283)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionens första sats och bifaller motionens 
andra att-sats.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar 
och föreningar och enskilda i området organisera städdag i Karby/Brottby och
• att, eftersom behovet i högsta grad är stort också i centrala Vallentuna och förmodligen även 
andra delar av kommunen, ge kommunstyrelsen i uppdrag att organisera större städdagar, 
exempelvis i samarbetet med organisationen Håll Sverige Rent eller på annat sätt.

BEDÖMNING
Nedskräpning är ett angeläget problem för såväl miljön som invånarnas upplevda trygghet. 
Kommunledningskontoret bedömer i samråd med teknik- och fastighetsförvaltningen att 
motionens förslag är i linje med det pågående arbetet med Avfallsplan 2021-2032, 
kommunens åtaganden som Håll Sverige Rent-kommun samt kommunstyrelsens satsning på 
trygghetsfrämjande åtgärder. Ett systematiskt arbete bör etableras och behöver förutom 
kommunal drift av papperskorgar och markskötsel inkludera flera förvaltningar, såsom 
kommunikation samt utbildningsinsatser i förskolor och skolor. Motionens förslag att 
organisera städdagar som involverar olika parter kan med ledning av Avfallsplanen 
omhändertas i nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplanering inför kommande år.

Ärenden om nedskräpning via kommunens felanmälan brukar enligt handläggarnas 
bedömning vanligtvis åtgärdas inom 5 arbetsdagar och dumpning på allmänna platser och 
kommunal mark städas omgående. Ärenden om nedskräpning fördelas från kommunen till 
ansvarig part, förutom den egna verksamheten främst till SL och Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen.

Akuta insatser för att åtgärda nedskräpning är viktigt men också kostsamt och förvaltningarna 
måste löpande göra prioriteringar mellan olika behov som uppstår. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen har ingen särskild budget för nedskräpning, kostnaderna bokförs till 
stor del inom Gata-park. Kostnaderna för nedskräpning till och med augusti månad 2021 har 
ökat med ca 25 procent jämfört med år 2020.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Svar på motion (V) om städdagar
 Tryggt och snyggt? - Motion (V) om städdagar
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§ 141
Årets Vallentunabo 2020 & 2021 (KS 2021.262)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utmärkelsen Årets Vallentunabo 2021 tilldelas 
kandidat nr 2 samt årets Vallentunabo 2020 tilldelas kandidat nr 5. Utmärkelsen tillkännages, 
och priset delas ut, av kommunstyrelsens ordförande under hösten 2021.

Ärendebeskrivning
Årets Vallentunabo instiftades som utmärkelse 2017 av Vallentuna kommun som också delar 
ut priset. Jury och beslutsfattande instans är Kommunstyrelsens arbetsutskott. Pristagaren ska 
hållas hemlig fram till det att utmärkelsen delas ut. Under 2019 och 2020 har utmärkelsen inte 
delats ut. Från och med 2021 återupptas tilldelningen av utmärkelsen. Tillkännagivandet och 
prisceremonin genomfördes tidigare under Höstfesterna i centrum. Höstfesten i dess 
dåvarande form upphörde år 2019. I och med den osäkerhet som fortfarande råder som följd 
av den långvariga pandemin med uteblivna evenemang är det inte möjligt eller lämpligt att 
dela ut åretspris vid ett fysiskt evenemang utan förslagsvis direkt till vinaren. 
Tillkännagivandet och överlämningsceremonin filmas för att sedan presenteras via 
kommunens kommunikationskanaler.

Det beslut om tilldelning som nu ska tas har föregåtts av en öppen nomineringsperiod där 
allmänheten uppmuntrats och bjudits in att nominera kandidater. Vid kommunstyrelsens 
arbetsutskott 2021-09-30 presenteras fem slutkandidater, valda utifrån andel nomineringar 
och de kriterier som gäller för utmärkelsen (se Bakgrund nedan). Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har också möjlighet att själva föreslå en pristagare utöver de fem presenterade. 
För att slutkandidater och vinnare inte ska avslöjas före prisutdelningen benämns de i beslutet 
som kandidat 1,2,3,4,5 eller 6 om arbetsutskottet väljer en person som inte ingår bland de i 
förväg nominerade.

Beslutsgång
Ett enigt KSAU beslutar att utmärkelsen Årets Vallentunabo 2021 tilldelas kandidat nr 2 samt 
årets Vallentunabo 2020 tilldelas kandidat nr 5.
 

Beslutsunderlag
 Årets Vallentunabo 2021

27 / 27

Comfact Signature Referensnummer: 20890SE



SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande
undertecknare:

NAMN: Jerri Arnold Bergström
ORGANISATION: Vallentuna KS AU
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09ff7fad1a20eede6aa0f62515ab7072cd
DATUM & TID: 2021-09-30 13:59:45 +02:00

NAMN: Parisa Molagholi Liljestrand
ORGANISATION: Vallentuna KS AU
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _072897541c41ecd4ff98348abf0d0aed95
DATUM & TID: 2021-09-30 13:59:57 +02:00

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-09-30 14:00:04 +02:00
Ref: 20890SE
www.comfact.se

Validera dokumentet | Användarvillkor

Sida 1/1Comfact Signature Referensnummer: 20890SE

https://app.comfact.se/signingwebsite/validate?language=sv-SE&b=g8m3
https://app.comfact.se/signingwebsite/home/termsofuse?language=sv-SE&b=g8m3

	000da513-17d9-4042-bc76-87ee5dc7284b.docx
	dc0d2b13-fba7-46c7-937f-daec667f6b1d.docx
	ÄRENDELISTA

	ba51067d-53c1-480f-b4e0-e11e539ebfae.docx
	Beslut

	521d0d63-31b7-4fd1-a126-210b4c06b718.docx
	Beslut

	0e8264fe-9802-4416-ba91-1d5076ffa62c.docx
	Ärendebeskrivning

	46695d32-4cda-4c59-82bf-2ea7fb951c7c.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	fcd77d26-91fc-4989-a685-448db799fe4f.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	dd5d13a4-7741-4122-a960-5afa2d30caac.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	1d4d442d-c3ea-4fa6-a14d-3747a9e08bb6.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	3bd2972e-5ec9-4931-af41-e06c95b4a8c6.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	e87bfab0-b0a1-4b41-923a-04c9663df7e5.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	14d4ab58-9933-4a18-be6c-fb3f44402234.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	65a5f99a-c053-49f6-9c24-d9d6c56f2c12.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	4f17cbf5-5cfe-471d-a1f3-50e50ecfd11c.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	498eae9a-d8fc-4e4d-a665-8df9dbe82d8c.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	18e272ed-f3a0-4831-a68c-f1d80dd70f34.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	5d899709-da3b-44c7-b295-58e08820c0b1.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	e3658918-6eab-41e1-b9f5-e2e76c232f70.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	507a0fce-b459-411f-9b43-2b64f1d1600c.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	ff84d1bb-d509-4c39-b499-db73c473277b.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	9ae23c90-85b6-41a6-b505-7b8acc777264.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	e88c65ba-7df4-4824-a42f-070afbd40d3f.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsgång


	Signatursida

		2021-09-30T12:00:09+0000
	Comfact AB




