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§ 161
Val av justerare
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Jerri Bergström (S) att justera protokollet jämte
ordförande.
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§ 162
Fastställande av dagordning
Beslut

Dagordningen fastställs enligt utskick.
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§ 163
Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning

Kommundirektör, Annika Hellberg, informerar om:
Vallentuna kommun och Polismyndigheten, lokalpolisområde Täby, har förlängt
samverkansöverenskommelsen om Social Insatsgrupp (SIG).
SIG vänder sig till individer mellan 9-21 år som har ett socialt nedbrytande beteende, det
finns kriminalitet eller misstanke om brott, eller då det finns risk att utveckla kriminell livsstil
alternativt uttrycker önskan om att lämna en kriminell livsstil. SIG är en samverkansform
mellan kommunen och polisen. Arbetet samordnas av Vallentuna kommuns Öppenvård, inom
socialförvaltningen. Överenskommelsen är nu förlängd och omfattar även 2022.
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§ 164
Polisens trygghetsundersökning 2021 (KS 2021.294)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen noterar informationen.
Ärendebeskrivning

Polisregion Stockholm har för andra året i rad genomfört en trygghetsmätning med syfte att ta
reda på brottsutsatthet, upplevelse av trygghet, orsaker till otrygghet samt invånarnas
bedömning av Polisens och kommunens lokala insatser. Resultat från den trygghetsmätningen
visar att den upplevda tryggheten i Vallentuna är fortsatt hög. Att invånare på Vallentunas
landsbygd känner sig mer trygga i sitt bostadsområde än i Vallentunas centrala tätort och det
råder även stor skillnad mellan män och kvinnor. Kvinnor känner sig mer otrygga än män i
sitt bostadsområde under kvällstid. Denna skillnad i upplevd trygghet mellan män och kvinnor
är något som även finns hos de andra kommunerna, både regionalt och nationellt.
Flertal av de problem med otrygghet som invånarna i Vallentuna upplever har minskat sedan
mätningen förra året. Men det är fortfarande klotter, nedskräpning, skadegörelse samt mörka
områden och dålig belysning som flest andel invånare svarat på som problemområden. Även
moped på gång- och cykelvägar samt ungdomar som stör ordningen upplevs som problem
gällande tryggheten. Den andel där flest svarat att ungdomar stör ordningen är ungdomar
själva och unga vuxna i åldern 16-29 år. Problematik kring upplevd narkotikahandel och
berusade personer som stör ordningen har ökat något i Vallentuna, men samtidigt på en nivå
som är mycket lägre i jämförelse med snittet i regionen.
Gällande frågor kring utsatthet för fysiskt våld, stöld, skadegörelse och bedrägeri har andelen
som uppgett att de blivit utsatta minskat sedan förra året. Även andelen som känner oro att
utsättas för bostadsinbrott, stöld, skadegörelse och överfall, har minskat. Men det är dubbelt
så många kvinnor som män som känner oror för överfall i området där de bor och som
undviker platser i kommunen på grund av oro för att utsättas för brott. Vallentuna centrum är
den plats som fler invånare uppgett att de undviker på grund av oro för att utsättas för brott.
Andelen invånare som upplever att polisen och kommunen bryr sig om de problem som finns
har minskat 2021. Där andelen som anser att verksamheterna bryr sig, är lika stor som andelen
som svarat att de inte vet om kommunen och polisen bryr sig eller ej.
Totalt svarade 618 invånare på Polisens trygghetsmätning, vilket är cirka 100 färre än förra
året och ger en svarsfrekvens på 55,5 procent.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-10-27, Resultat Trygghetsundersökning polis 2021erubrik
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§ 165
Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Vallentuna kommun (KS
2021.312)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar de reviderade lokala
ordningsföreskrifterna för Vallentuna kommun.
Ärendebeskrivning

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut att samtliga kommunens styrdokument ska ses
över minst en gång per mandatperiod och revideras vid behov, har kommunledningskontoret
sett över de lokala föreskrifterna för Vallentuna kommun. Kommunfullmäktige beslutade
senast den 18 juni 2018 om revidering av de lokala ordningsföreskrifterna.
Lokala ordningsföreskrifter är ett tillägg till ordningslagen som endast gäller i en enskild
kommun. Lokala ordningsföreskrifter beslutas av kommunfullmäktige med stöd av förordning
(1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala
föreskrifter enligt ordningslagen. Orsaken till att en föreskrift kommer till är att man behöver
förtydliga hur en specifik offentlig plats eller förutsättning som inte regleras tillräckligt i
ordningslagen ska hanteras. Det är polisen som övervakar att föreskrifterna följs. Den som
bryter mot föreskrifterna kan dömas till böter.
I föreliggande förslag är gulmarkerad text vad som föreslås läggas till i
ordningsföreskrifterna, och överstruken text föreslås tas bort.
De föreslagna ändringarna är följande:
- Under § 8 tas ”adress” bort då det idag inte finns någon leverantör som har hela sin adress på
containern.
- Under stycket ”Förtäring av alkohol” läggs ”förskoleområden” och ”lekplatser och
kommunala badplatser” till som områden där spritdrycker, vin och starköl inte får förtäras.
- I bilaga 1 som förtydligar vilka områden som jämställs med offentlig plats har lekplatserna
uppdaterats och kommunala badplatser har lagts till.
- I bilaga 2 som förtydligar vilka områden som jämställs med offentlig plats har områdena
Vallentuna centrum samt Tellusområdet slagits samman till ett område i kartbilden. Ett nytt
område har lagts till i bilagan omfattande Kvarnbadet och Kvarnbacken.
- § 20 Hästar och § 23 skidåkning har slagits ihop till § 20 Cykling, ridning och skidåkning. I
den sammanslagna punkten har det även lagts till information om att cykling inte får ske på
anlagda motionsspår om de inte är ämnade för ändamålet.
Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-10-14, Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Vallentuna
kommun
 Förslag till reviderade Lokala ordningsföreskrifter för Vallentuna kommun
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§ 166
Reviderade tillämpningsanvisningar OFP-KL18 (KS 2021.327)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen fattar beslut om att anta tillämpningsanvisningar för OFP-KL18
Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige fattade beslut 2021-09-13 om att anta OPF-KL18 samt anta reviderad
pensionspolicy för förtroendevalda. Samtidigt gavs uppdrag till Kommunstyrelsen, tillika
pensionsmyndighet, att ta fram tillämpningsanvisningar för OPF-KL18 då avtalet är utformat
för lokal tillämpning i respektive kommun, region och kommunalförbund.
Innehållet i de nu reviderade tillämpningsanvisningarna följer respektive paragrafs lydelse i
OPF-KL18 och de lokalt reglerade delarna framgår som inramad text med kursiv stil.
Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
det.
Beslutsunderlag
 Reviderade tillämpningsanvisningar OFP-KL18
 Tillämpningsanvisningar OPF-KL18
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§ 167
Månadsuppföljning januari-oktober 2021, kommunstyrelsen (KS
2021.019)
Beslut

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

Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är en positiv avvikelse om
42,7 miljoner kronor i förhållande till budget. Det prognostiserade överskottet redovisas dels
inom kommunledningskontoret med 16,5 miljoner kronor och resterande 30,7 miljoner kronor
inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Resultatenheten fastighet inom teknik och
fastighetsförvaltningen visar en årsprognos på ett underskott med 4,5 miljoner kronor.
Överskottet förklaras dels av att inom kommunledningskontoret är prognosen att medel från
kommunstyrelsens budget för oförutsedda utgifter ej kommer att nyttjas. Ytterligare
förklaringar till överskottet i förhållande till budget härrör till att inga kostnader i och med
lagändring inom redovisning har redovisats. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen är det
exploateringsintäkter samt markförsäljning som inte ingår i budgeten som står för merparten
av prognostiserat överskott om 33,1 miljoner kronor. 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. Därutöver finns ett prognostiserat underskott med 2,4
miljoner kronor inom både mark- och exploatering samt planavdelningen på grund av
minskning av debiterbara timmar för tidsdebitering i projekt.
Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-02, Månadsuppföljning januari-oktober 2021,
kommunstyrelsen
 Månadsrapportering januari-oktober 2021 Kommunstyrelsen
 Månadsrapportering januari-oktober 2021 Kommunstyrelsen
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§ 168
Månadsuppföljning januari-oktober 2021, Vallentuna kommun (KS
2021.095)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen.
Ärendebeskrivning

Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 31 oktober är 233,4 miljoner kronor.
Balanskravsresultatet är 233,0 miljoner kronor.
Resultatet är 80,1 miljoner kronor högre än motsvarande period år 2020. Ökade skatteintäkter
och lägre volymer är huvudsakliga orsaker till denna avvikelse.
Årsprognosen för kommunen är 183,1 miljoner kronor (182,7 miljoner kronor enligt
balanskravsresultatet). Det är 113,3 miljoner högre än budgeterade 69,8 miljoner kronor enligt
kommunplan 2021-2023.
Alla nämnder prognosticerar med överskott för helåret. Tillsammans visar de ett överskott på
79,5 miljoner kronor. De största överskotten kommer från kommunstyrelse, skol- och
gymnasiepeng samt socialnämnd.
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott på 42,8 miljoner kronor vilket främst
beror på exploateringsintäkter och markförsäljningar som inte ingår i budget. Kommunen
räknar inte med att behöva använda budgeterade medel om 10,0 miljoner kronor för
oförutsedda händelser.
Skolpengen inom barn- och ungdomsnämnden beräknas ge ett överskott om 12,0
miljoner kronor. Inom utbildningsnämnden prognosticeras gymnasieskolpengen ge ett
överskott på 4,0 miljoner kronor. I båda fallen är elevantalet färre än budgeterat.
Socialnämnden prognostiserar ett överskott om 16,1 miljoner kronor vilket
huvudsakligen beror på lägre volymer inom verksamhetsblocken IFO Barn och familj samt
Funktionsnedsättning enligt LSS.
Finansieringsenheten prognosticerar med ett underskott om 23,9 miljoner kronor.
Huvudsakligen på grund av ett nytt livslängdsantagande som påverkar kommunens
pensionsavsättningar.
Skatteintäkter och bidrag förväntas ge ett överskott på 45,3 miljoner kronor i jämförelse med
budget. Avskrivningar är 17,0 miljoner kronor lägre än budget.
Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar 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 2021-11-16, Månadsuppföljning januari-oktober 2021, Vallentuna
kommun
 Månadsuppföljning januari-oktober 2021 Vallentuna kommun
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§ 169
Ombudgetering Kommunplan 2022-2024 (KS 2021.316)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra ramarna för år 2022 per nämnd
enligt förslaget.
Anteckning

Jerri Bergström (S) deltar inte i beslutet med hänvisning till att Socialdemokraterna har ett
eget förslag till kommunplan och budget för 2022-2024.
Ärendebeskrivning

I kommunplanen för 2022 sänks räntan på investeringar från tre till en procent. Detta medför
minskade kapitalkostnader för teknik- och fastighetsförvaltningen samt minskad hyra för
övriga förvaltningar. En uppskattning per nämnd gjordes i kommunplanen men efter
genomgång av hyresavtalen behöver en justering göras mellan nämnderna för minskade
hyreskostnader. Samtidigt justeras ett felaktigt belopp mellan socialnämnden och
kommunstyrelsen för överflyttad resurs. Bägge justeringarna på kommunstyrelsen tillhör
kommunledningskontoret.
Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-11-01, Ombudgetering KP22-24
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§ 170
Revidering av attestreglemente (KS 2021.314)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 1.2.1.2 Attestreglemente.
Ärendebeskrivning

Detta attestreglemente uppdaterar attestreglemente redigerat 2018-08-27 §111.
Sammanfattning av förändringar:
* använt nya mallen för policydokument
* inkluderar dotterbolag och styrelsens ansvar
* tar bort attestkrav vid ”återkommande fakturor” där attest sker via systemet enligt särskilt
regelverk
* tar bort attestkrav vid uppbokning, vändning och rättning av belopp som inte innebär en
utbetalning.
Förändringar är markerade med röd text.
Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-10-21, Revidering av attestreglemente
 1.2.1.2 Attestreglemente förslag 2021
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§ 171
Revidering ägardirektiv AB Össebyhus (KS 2021.315)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer revidering av ägardirektivet för
AB Össebyhus.
Ärendebeskrivning

En revidering av målen i kapitel sex i ägardirektivet för att bättre stämma överens med målen
i kommunplanen för kommun och koncern. De nya målen:
* verksamhetsmålet är att bolaget ska bedriva kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet.
De finansiella målen är:
* ett positivt resultat på 3 procent av omsättningen samt
* att soliditeten ökar.
Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-10-21, Uppdatering ägardirektiv AB Össebyhus
 1.7.1.3 Ägardirektiv för AB Össebyhus förslag 2021
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§ 172
Svar på frågorna från förstudien rörande privata utförare (KS 2021.063)
Beslut

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

Revisorerna har genomfört en förstudie rörande privata utförare. Kommunstyrelsen lämnar
härmed sitt svar på förstudiens frågor.
Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en förstudie av privata utförare som har
genomförts av ett externt revisionsbolag.
Syftet med förstudien har varit att identifiera risker för bristande ändamålsenlighet eller
otillräcklig intern kontroll. Förstudien kan ses som en fördjupad riskanalys och används som
underlag för revisorernas kommande revisionsinsatser.
Vallentuna kommun fick förstudien tillhanda 2021-08-23. Förstudierapporten finns bifogad
som bilaga.
Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2021-10-27, Svar på frågorna från förstudien rörande privata
utförare
 Kommunstyrelsens svar på frågorna från förstudien rörande privata utförare
 Revisionsrapport, Förstudie rörande privata utförare
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§ 173
Gallringsbeslut för analog räkenskapsinformation (KS 2021.305)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen fastställer bifogat gallringsbeslut gällande räkenskapsinformation som har
inkommit eller upprättas på papper och som därefter har överförts till en elektronisk kopia.
Den analoga räkenskapsinformationen får gallras från och med det fjärde året efter utgången
av räkenskapsåret. Gallringsbeslutet gäller från och med den 1 januari 2022.
Ärendebeskrivning

Enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, 3 kap. 14 §, får en
kommun förstöra räkenskapsinformation om denna på ett betryggande sätt överförts till annan
form som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med ett tekniskt hjälpmedel
och som genom omedelbar utskrift kan tas fram i vanlig läsbar form.
Räkenskapsinformationen får dock förstöras först från och med det fjärde året efter utgången
av räkenskapsåret. De elektroniska kopiorna sparas under lagstadgad frist om sju år efter
utgången av räkenskapsåret för att sedan gallras.
För att Vallentuna kommun ska kunna tillämpa ovanstående lagrum krävs att ett
gallringsbeslut fattas av kommunstyrelsen, som är arkivmyndighet.
Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - gallringsbeslut räkenskapsinformation 2021-10-13
 Gallringsbeslut för analog räkenskapsinformation
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§ 174
Retroaktiv tillämpning av gallringsfrist för räkenskapsinformation (KS
2021.304)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen fastställer att den sjuåriga gallringsfristen som gäller för kommunens
räkenskapsinformation får tillämpas retroaktivt. Gallringsfristen omfattar därmed
räkenskapsinformation från och med år 2011 och framåt som följaktligen får gallras från och
med det åttonde året efter utgången av räkenskapsåret.
Ärendebeskrivning

Enligt lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, 3 kap 13 §, ska
räkenskapsinformation minst bevaras fram till och med det sjunde året efter utgången av
räkenskapsåret. Informationen får därefter gallras. Den tidigare lagstadgade tioåriga
bevarandetiden har således kortats ner till sju år och kommunstyrelsen fastställde den ändrade
gallringsfristen 2020-02-17, § 28.
Bokföringsnämnden och Sveriges kommuner och regioner (SKR) har gjort tolkningen att
gallringsfristen får tillämpas retroaktivt. Lagen om kommunal bokföring och redovisning
trädde i kraft 1 januari 2019 och en retroaktiv sjuårig gallringsfrist innebär att
räkenskapsinformation inkommen eller upprättad från och med 2011 kan omfattas av den nya
gallringsfristen.
För att Vallentuna kommun ska kunna tillämpa gallringsfristen retroaktivt krävs att ett
gallringsbeslut fattas av kommunstyrelsen, som är arkivmyndighet.
Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
det.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse - retroaktiv tillämpning av gallringsfrist för räkenskapsinformation
2021-10-19
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§ 175
Svar på motion (SD) om matkultur (KS 2021.127)
Beslut

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

Sverigedemokraterna har väckt en motion innehållande två förslag:
(1) Kommunfullmäktige uppdrar åt kulturnämnden att införa matkultur som en del av
Vallentunas utbud.
(2) Aktivt arbeta med att tydliggöra och underlätta för invånarna att hitta de matproducenter
vi har i kommunen.
Motionen har skickats på remiss till kulturnämnden, som föreslagit att motionen anses
besvarad. Kulturnämnden lyfter fram att extra satsning på matkultur inte ingår i
kulturnämndens prioriterade områden, men ingår som en del i det ordinarie löpande
kulturutbudet. I kulturnämndens kulturutbud genomförs en programserie som kallas
”Kulturlunch”, där lokalt producerad mat erbjuds till konsumenter som deltar i våra
kulturprogram. Kulturnämnden samarbetar även med lokala matproducenter i samband med
programverksamhet, till exempel Café Form i Kulturhuset och Vallentuna Teater, samt
Hökeriet i Lindholmen. Hökeriet serverar mat vid kulturnämndens årliga event ”Bussresa för
nyinflyttade”. Café Form erbjuder dessutom lokalproducerade matvaror dagligen i
Kulturhuset. På Vallentuna kommuns hemsida Upplev Vallentuna tipsar kommunen om
lokala matproducenter på en egen sida. Sammantaget bedöms att arbetet med att underlätta för
invånarna att hitta de matproducenter som finns i kommunen är pågående.
Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar 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 matkultur
 Motion (SD) om att införa matkultur som kulturellt utbud i Vallentuna kommun
 Kulturnämndens yttrande, motion (SD) om att införa matkultur som kulturellt utbud
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§ 176
Svar på motion (V) om utökad uppsökande verksamhet (KS 2021.075)
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionens två första att-satser (1 och 2)
besvarade samt avslår att-satserna 3 och 4.
Ärendebeskrivning

Vänsterpartiet har i en motion lagt förslag om att fullmäktige ska lämna följande uppdrag till
socialnämnden:
(1) att lämna förslag en uppsökande verksamhet som innefattar och når alla de grupper som
ingår i socialstyrelsens definition av hemlöshet och förslag på åtgärder.
(2) att ge förslag till en tidplan och att beräkna kostnader för de förslagna åtgärderna.
(3) att i sitt budgetförslag ta upp medel och till kommunstyrelsen lägga förslag på åtgärder
som faller utanför socialnämndens ansvarsområde inklusive identifierat behov av bostäder
som kan förhyras av de som idag står utanför bostadsmarknaden.
(4) att efter ett års åtgärder inkomma med en uppföljande rapport.
Motionen har skickats på remiss till Socialnämnden.
Socialnämndens bedömning är att socialnämnden genom nuvarande verksamheter når de
grupper som ingår i Socialstyrelsens definitioner av hemlöshet. Utifrån att nämndens
bedömning är att verksamheten når samtliga grupper av socialstyrelsens definition av
hemlösa, så lämnas inget förslag till tidsplan eller beräkning av kostnader.
Socialnämnden konstaterar att det råder en allmän brist på bostäder, inte bara i
Vallentuna kommun utan också nationellt. Planering av bostäder i kommunerna regleras i Lag
(2000: 1 381) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar och ingår därför inte i
Socialnämndens ansvarsområde.
Angående bostadsbristen kan kommunledningskontoret konstatera att Vallentuna länge har
haft en hög tillväxttakt - och att stora satsningar finns inom infrastruktur såväl som
bostadsbyggande.
Yrkanden

Jerri Bergström (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
bifalla motionen i sin helhet.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer sitt eget yrkande mot Jerri Bergströms (S) yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt hennes eget yrkande.
Beslutsunderlag
 Svar på motion (V) om utökad uppsökande verksamhet
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Motion (V) om utökad uppsökande verksamhet för att främja goda
levnadsförhållanden i Vallentuna kommun
Socialnämndens yttrande, motion om utökad uppsökande verksamhet
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