
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-01-27

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Påtåkervägen,  kl. 09:00-09:40

Beslutande 
närvarande

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

Övriga närvarande Annika Hellberg (Kommundirektör), Björn Stafbom 
(Samhällsbyggnadschef), Emelie Hallin (Stabschef), Mikael Carlgren 
(Kanslichef), Poa Hellqvist (Chef teknik- och fastighetsförvaltningen), 
Erik Lanner Sandberg (Ekonomichef), Magnus Sjögren (Ledningsstöd), 
Sandra Wargclou (Chef Miljöavdelningen) §§1-10

Paragrafer §§1-21

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
§1 Val av justerare
§2 Fastställande av dagordning
§3 Kommundirektören informerar
§4 Utvärdering av upplevd kvalitet på beslutsunderlag
§5 Verksamhetsplaner 2022-2024, samtliga nämnder
§6 Verksamhetsberättelse 2021, kommunstyrelsen
§7 Internkontroll, helårsuppföljning 2021, kommunstyrelsen
§8 Internkontrollplan 2022, kommunstyrelsen
§9 Taxor och avgifter inom biblioteksverksamheten
§10 Taxa för miljöbalkens område 2022 och timtaxa för bygg och miljö
§11 Hemställan om investeringsmedel för Kvarnbadet
§12 Revidering av avgifter för Kvarnbadet
§13 Översyn av ersättningsmodell hemtjänsten
§14 Kommunikations- och marknadsföringspolicy
§15 Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Vallentuna kommun
§16 Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
§17 Ansökan om utlandsresa i tjänsten
§18 Beslut gällande uppdrag om inrättande av ett äldreutskott inom socialnämnden
§19 Svar på motion (SD) om VMA
§20 Svar på motion (SD) om inventering av ödehus
§21 Svar på motion (V) om runstenar och runristningar
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§ 1
Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Jerri Bergström (S) att justera protokollet jämte 
ordförande.
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§ 2
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs enligt utskick.
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§ 3
Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret informerar om arbetet med årsredovisningen och det preliminära 
resultatet för Vallentuna kommun under 2021.
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§ 4
Utvärdering av upplevd kvalitet på beslutsunderlag (KS 2021.373)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens kansli har genomfört en enkätundersökning i syfte att utvärdera 
Vallentunas förtroendevaldas upplevelse av kvaliteten på beslutsunderlagen. Syftet med 
utvärderingen var att se om det skett någon förändring vad gäller den upplevda kvaliteten 
jämfört med den undersökning som genomfördes under 2019 samt ge förvaltningarna 
underlag till fortsatt utvecklingsarbete. I 2021 års undersökning fanns även två frågor om 
distanssammanträden. Rapporten bifogas tjänsteskrivelsen.

Kommunstyrelsens kansli planerar att i fortsättningen genomföra undersökningen en gång per 
mandatperiod.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-12-07, Utvärdering av upplevd kvalitet på beslutsunderlag
 Rapport 2021, utvärdering av upplevd kvalitet på beslutsunderlag
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§ 5
Verksamhetsplaner 2022-2024, samtliga nämnder (KS 2021.288)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen om nämndernas 
verksamhetsplaner.

Ärendebeskrivning
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2022-2024 som grund har 
nämnderna beslutat om verksamhetsplaner för samma period.

Kommunplan och styrdokument Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamheter i Vallentuna kommun (1.2.6.1 Kommunal författningssamling), reglerar 
innehållet i nämndernas verksamhetsplaner, vilka ska innehålla:

- Kommungemensamma mål
- Nämndspecifika mål med mätbara indikatorer/nyckeltal
- Övergripande fördelning av driftbudget
- Övergripande fördelning av investeringsbudget per projekt

Kommunledningskontoret bedömer att samtliga verksamhetsplaner visar god kvalitet och 
följer de mål och den budget som beslutats i kommunplan 2022-2024.

Budget i bifogade verksamhetsplaner baseras på att kommunfullmäktige beslutar att ändra 
nämndernas ramar enligt förslag § 209 KS Ombudgetering Kommunplan 2022-2024 (KS 
2021.316).

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2022-01-04, Verksamhetsplaner 2022-2024, samtliga nämnder
 Verksamhetsplan 2022-2024 UN - Reviderad
 Verksamhetsplan 2022-2024 BUN - Reviderad
 Bygg- och miljötillsynsnämnden, verksamhetsplan 2022-2024
 Fritidsnämnden, Verksamhetsplan  2022 - 2024
 Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2022 - 2024
 Socialnämnden, Verksamhetsplan 2022-2024
 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022-2024
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§ 6
Verksamhetsberättelse 2021, kommunstyrelsen (KS 2021.016)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendebeskrivning
Det samlade resultatet för kommunstyrelsens verksamheter är en positiv avvikelse om 53,6 
miljoner kronor i förhållande till budgeterat resultat. Resultatet redovisas dels inom 
kommunlednings-kontoret med ett överskott om 24,7 miljoner kronor samt ett överskott inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen med 47,1 miljoner kronor. Teknik och fastighetsförvaltningen 
redovisar ett underskott om 18,2 miljoner kronor. Överskottet inom kommunledningskontoret 
består dels av att budgeten för KSOF om 10,0 miljoner kronor ej nyttjas, 0,2 miljoner kronor 
lägre kostnader för räddningstjänst än budgeterat samt att kommunledningskontorets 
verksamheter redovisar resterande överskott om 14,5 miljoner kronor. Större delen av 
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. Underskottet inom tek-nik och 
fastighetshetförvaltningen förklaras av ändrade redovisningsprinciper. Enligt Lagen om 
kommunal bokföring och redovisning (LKBR) ska förstudier belasta driften vilket tidigare har 
belastat investeringsprojekt. Inför årsbokslutet 2021 gjordes en genomlysning av 
förvaltningens samtliga pågående investeringar som inte gått in i genomförandeskede, dessa 
klassades som förstudier och det resulterade därmed en direkteffekt inom driften med 19,0 
miljoner kronor.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget 
ställningstagande. 
 
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, 2022-01-11, Verksamhetsberättelse 2021, kommunstyrelsen
 Verksamhetsberättelse 2021 Kommunstyrelsen
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§ 7
Internkontroll, helårsuppföljning 2021, kommunstyrelsen (KS 2021.020)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen.

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

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, 2022-01-03. Internkontroll helårsuppföljning 2021, 

kommunstyrelsen
 Internkontroll  Helårsuppfoljning Kommunstyrelsen 2021
 Internkontrollplan 2021
 Rapport, uppföljning av verkställighet daterad 2021-12-21
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§ 8
Internkontrollplan 2022, kommunstyrelsen (KS 2022.001)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen fastställer internkontrollplanen för 2022.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt kommunens reglemente för internkontroll 
fastställa en internkontrollplan för varje år. Det ska ske senast under februari månad. Valet av 
granskningsobjekt sker utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Det innebär att 
områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuellt fel får stora konsekvenser ska 
prioriteras framför områden där ett fel sannolikt inte uppstår och om det trots allt inträffar inte 
innebär några större konsekvenser för kommunen. Samtliga processer eller rutiner som ryms 
inom kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och 
fastighetsförvaltningens verksamheter har nedtecknats i en så kallad bruttolista, se bilaga 
”Planering interkontroll 2022, kommunstyrelsen (bruttolista)”. Processerna och rutinerna har 
delats upp i ett eller flera kontrollmoment. Avdelningscheferna har gjort en risk- och 
konsekvensbedömning av samtliga kontrollmoment. Sannolikheten eller risken att fel uppstår 
i ett kontrollmoment bedöms efter en skala från ett till fyra, där ett står för osannolik och fyra 
står för sannolik. Därefter bedöms konsekvenserna av om fel uppstår i ett kontrollmoment 
efter en skala från ett till fyra, där ett står för försumbar och fyra står för allvarlig. De två 
värdena för sannolikhet respektive konsekvens multipliceras och därigenom uppkommer ett 
riskvärde. Ett urval sker bland de kontrollmoment som har relativt högt riskvärde. Valda 
kontrollmoment att granska under 2022 markeras med ”Hantera risk” i kolumnen längst till 
höger i bilaga Planering internkontroll 2022. De utvalda kontrollmomenten är samlade i 
bilagan Internkontrollplan 2022 och utgör kommunledningskontorets förslag till 
internkontrollplan 2022.

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 2022-01-11,Internkontrollplan 2022, kommunstyrelsen
 Internkontrollplan 2022, kommunstyrelsen.pdf
 Planering internkontroll (bruttolista) 2022, kommunstyrelsen
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§ 9
Taxor och avgifter inom biblioteksverksamheten (KS 2021.397)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna kulturnämndens förslag till 
revidering av taxor och avgifter inom biblioteksverksamheten.

Ärendebeskrivning
I samband med kulturnämndens översyn av styrdokument rörande biblioteksverksamheten, 
har förslag till reviderade taxor och avgifter utarbetats.

Två avgiftsförändringar föreslås inom förseningsavgift och fjärrlån. Därutöver påverkas 
tjänster inom DVD-filmer och fax.

Det nya förslaget framgår i sin helhet som bilaga till denna tjänsteskrivelse. Förslag till tillägg 
är gulmarkerade och förslag till text som skall tas bort är överstruken.

Kommunledningskontoret tillstyrker kulturnämndens förslag.

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 2022-01-05, Revidering av taxor och avgifter inom 

biblioteksverksamheten
 Taxor och avgifter inom biblioteksverksamheten
 Kulturnämnden, Revidering av taxor och avgifter inom biblioteksverksamheten
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§ 10
Taxa för miljöbalkens område 2022 och timtaxa för bygg och miljö (KS 
2021.289)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
- att godkänna den reviderade taxemodellen inom miljöbalkens område.
- att fastställa timtaxan 1 340 kronor för bygglov och miljöbalkens tillsynsområde för år 2022.

Ärendebeskrivning
Inför 2021 beslutade kommunfullmäktige att införa en ny behovsbaserad taxemodell som 
Miljösamverkan i Stockholms län har arbetat fram med SKR:s modell som utgångspunkt.

Under 2021 har fyra kommuner i länet, varav Vallentuna är en av dessa, provat taxemodellen. 
Den revidering som nu föreslås innehåller förändringar gällande
- ny lagstiftning (tre förändringar),
- redaktionella ändringar (två) och
- förändrade avgifter (två).
- radering av rader i taxebilaga 1 av verksamheter som inte är kommunalt
tillsynsansvar.

I samband med beslut om revidering av taxemodellen så föreslås kommunfullmäktige 
samtidigt besluta om timtaxa om 1 340 kronor för bygglov och miljöbalkens tillsynsområde 
för år 2022.

Timtaxan har beräknats med hjälp av SKR:s stöd för uträkning av timtaxa och förväntas 
matcha avgifterna hos andra kommuner i närområdet.

Ärendet återremitterades av kommunstyrelsen 2021-11-15 § 190 för översyn av taxor och 
formuleringar. I samband med översynen har områden som faller inom länsstyrelsens eller 
strålskyddsmyndighetens ansvar och som inte lämnats över till kommunen tagits bort från 
taxan.

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
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 Tjänsteskrivelse 2021-04-10 Taxa för miljöbalkens område 2022 och timtaxa för bygg 
och miljö - rev 20220105

 1 - Taxebestämmelser Vallentuna
 2a - Taxebilaga 1 Vallentuna datafliken
 2b - Taxebilaga 1 Vallentuna
 3a - Taxebilaga 2-3 vallentuna datafliken
 3b - Taxebilaga 2 Vallentuna
 3c - Taxebilaga 3 Vallentuna
 3d - Taxebilaga sporadisk tillsyn Vallentuna
 §190 KS Taxa för miljöbalkens område 2022 och timtaxa för bygg och miljö
 Bygg- och miljötillsynsnämnden, Taxa för miljöbalkens område från 2022 och 

timtaxa för bygg- och miljö
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§ 11
Hemställan om investeringsmedel för Kvarnbadet (KS 2021.390)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
1. Fastställer 12 miljoner kronor avseende renovering av Kvarnbadet.
2. Beslutar om genomförande avseende renovering av Kvarnbadet.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden fattade 2021-12-13 beslut om att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer 12 miljoner kronor avseende renovering av Kvarnbadet samt 
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fatta genomförandebeslut.

I kommunplanens investeringsplan för 2020 – 2030 finns totalt 12 000 000 kronor reserverade 
för Kvarnbadet fördelade på 6 000 000 kronor för 2021 samt 6 000 000 kronor för 2022.

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

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, 2022-01-10 Hemställan om investeringsmedel för Kvarnbadet
 Hemställan om investeringsmedel för Kvarnbadet
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§ 12
Revidering av avgifter för Kvarnbadet (KS 2021.389)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa nya avgifter för Kvarnbadet från 
och med 1 maj 2022 enligt fritidsnämndens förslag.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden har under de senaste åren haft ökade kostnader för lokaler och anläggningar i 
form av höjd hyra och nya investeringskostnader.

Med anledning av detta föreslår nämnden en revidering av avgifter för Kvarnbadet samt en 
ökad avgiftsharmonisering med andra kommuner.

Nya avgifter föreslås gälla från och med 1 maj 2022, ersätta nuvarande taxor för samt gälla 
tills vidare.

Efter justerade avgifter ligger Vallentuna kommun fortfarande under genomsnittet i
de närliggande kommunerna. Både gällande entréavgift och säsongskortsavgift.

Kommunledningskontoret tillstyrker fritidsnämndens förslag.

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 2022-01-05, Revidering av avgifter för Kvarnbadet
 Fritidsnämnden, Revidering av avgifter för Kvarnbadet
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§ 13
Översyn av ersättningsmodell hemtjänsten (KS 2021.393)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

- kommunen inför differentierade ersättningsnivåer för utförare av hemtjänst i enlighet med
bilaga för detta ändamål från och med 1 mars 2022

- ersättningen per timme i ersättningszon 1 uppgår till 368 kr för omvårdnadsinsatser
respektive 333 kr för serviceinsatser i egen regi samt 4 % momskompensation till externa
utförare från och med den 1 mars 2022

- ersättningen per timme i ersättningszon 2 uppgår till 393 kr för omvårdnadsinsatser
respektive 358 kr för serviceinsatser i egen regi samt 4 % momskompensation till externa
utförare från och med den 1 mars 2022.

- kommunen delas in sex geografiska områden där externa utförare har möjlighet att välja
inom vilket område/vilka områden de önskar vara verksamma i enlighet med bilaga för detta
ändamål.

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

Ärendebeskrivning
Socialnämnden föreslår att en ny och differentierad ersättningsmodell införs för utförande av 
hemtjänst från och med 1 mars 2022.

Kommunledningskontoret bifaller socialnämndens förslag.

Modellen baseras på två ersättningszoner för att bättre spegla Vallentuna kommuns 
geografiska förhållanden.

Målsättningen är att förbättra förutsättningarna för att få fler externa utförare av hemtjänst att 
etablera sig i kommunen och därigenom öka valfriheten för kunderna.

I följande timersättningar ingår dels den årliga uppräkningen för löne- och prisökningar, 1,01 
% för 2022, dels momskompensation om 4 % för externa utförare.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar att:
- kommunens hemtjänst också ska kunna erbjuda tilläggstjänster så som de privata utförarna 
tillåts att göra. Detta i syfte att hemtjänsten ska verka enligt likabehandlingsprincipen och ett

Referensnummer för signaturer:
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jämställdhets och jämlikhetsperspektiv.

Att: hemtjänstpengen skrivs upp med följande summor :                                  

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

Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer 
proposition på Jerri Bergströms (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar att avslå det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2022-01-04, Översyn av ersättningsmodell hemtjänsten
 Socialnämnden, Översyn av ersättningsmodell hemtjänsten
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Ersättningszon 1 
Typ av insats    Extern utförare  Kommunal utförare
Omvårdnadsinsatser    390 kr    375 kr
Serviceinsatser    353 kr    339 kr

Ersättningszon 2    Extern utförare  Kommunal utförare
Omvårdnadsinsatser   416 kr    400 kr
Serviceinsatser   379 kr    364 kr
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§ 14
Kommunikations- och marknadsföringspolicy (KS 2021.328)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den reviderade kommunikations- och 
marknadsföringspolicyn samt att Riktlinjer av Sociala medier utgår.

Ärendebeskrivning
Under varje mandatperiod ska Vallentuna kommuns styrdokument ses över.
Med anledning av kommunens nya värderingar och ny lagstiftning på området samt ett 
förtydligande kring vår gemensamma kommunikation, vilken omfattar kommunens 
verksamheter, helägda bolag och medarbetare, föreslås en revidering.

Policydokumentet förtydligar fem principer för vår kommunikation och marknadsföring;
• Vår kommunikation är pålitlig
• Vår kommunikation är inkluderande
• Vår kommunikation har en personlig ton
• Vår kommunikation är effektiv
• Vår kommunikation är proaktiv

I samband med denna revidering utgår Riktlinjer för Sociala medier som istället ersätts av en 
vägledning och rutin.

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, kommunikations- och marknadsföringspolicy
 Kommunikations- och marknadsföringspolicy
 Kommunikation- och marknadsföringspolicy_Tidigare version
 Riktlinjer sociala medier_Utgår
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§ 15
Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Vallentuna kommun (KS 
2021.312)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
Definitionen för alkohol under §13 ändras till ”spritdrycker, vin, öl och andra jästa 
alkoholdrycker, vilka innehåller en alkoholhalt som överstiger 2,25 volymprocent”
och 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. Nya 
områden har lagts till i bilagan omfattande Kvarnbadet och Kvarnbacken samt kommunens 
badplatser.
- § 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.
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Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande 
ändring:
Definitionen för alkohol under §13 ändras från "spritdrycker, vin och starköl" till
”spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker, vilka innehåller en alkoholhalt som 
överstiger 2,25 volymprocent”.

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, 2021-12-17, Revidering lokala ordningsföreskrifter Vallentuna

kommun
 Förslag till reviderade Lokala ordningsföreskrifter för Vallentuna kommun
 Fritidsnämndens yttrande, Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Vallentuna

kommun
 §205 KS Revidering av lokala ordningsföreskrifter för Vallentuna kommun
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§ 16
Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente (KS 2021.387)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer barn- och ungdomsnämndens 
förslag till revidering av nämndens reglemente.

Ärendebeskrivning
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige reviderar barn- och 
ungdomsnämndens reglemente enligt bifogat förslag. Förslaget innehåller följande:

- Borttagande av en mening om huvudmannaskap för förskolan som barn- och 
ungdomsförvaltningen bedömer innefattas av en annan punkt i kapitlet Nämndens 
övergripande uppgifter.

- Ett tillägg om att nämnden inom ramen för grundsärskola bedriver korttidstillsyn för 
skolungdom över 12 år enligt 9 § p. 7 lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade.

- Borttagande av en punkt om beslut om avstängning av plats i förskoleverksamhet.

- Ett förtydligande om att nämnden avseende fritidsverksamhet beslutar om uppsägning av 
plats samt nedsättning av eller befrielse från avgift för plats.

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, 2022-01-11, Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente
 Barn- och ungdomsnämnden, Revidering av reglemente
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§ 17
Ansökan om utlandsresa i tjänsten (KS 2021.391)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om utlandsresa i tjänsten samt noterar att resan genomförs 
om den kan arrangeras enligt de restriktioner som råder inom Sverige och Frankrike vid den 
aktuella tidpunkten.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen besluta om samtliga utlandsresor i 
tjänsten som kostar mer än två prisbasbelopp.

Två skolor har ansökt om att få åka till Narbonne i Frankrike. Kostnaden överstiger två 
prisbasbelopp.

Se bilagd ansökan som heter ”Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresa, Narbonne 
Frankrike”.

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, 2021-12-21, Ansökan om utlandsresa i tjänsten
 Ansökan om utlandsresa, Narbonne Frankrike
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§ 18
Beslut gällande uppdrag om inrättande av ett äldreutskott inom 
socialnämnden (KS 2021.344)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte inrätta ett äldreutskott 
inom socialnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde 2018-06-18, § 93, i ärendet ”Ny 
nämndorganisation” att ge socialnämnden i uppdrag att utreda om ett äldreutskott bör inrättas 
på sikt med hänsyn till det ökande antalet äldre i kommunen.

Socialnämnden har tagit ställning till förslag om inrättande av äldreutskott inom
socialnämnden enligt uppdraget. Socialnämnden har utrett förutsättningar för inrättande av 
äldreutskott vilket redogörs i ett särskilt yttrande, yttrandet finns i bilagan som heter 
”Socialnämndens yttrande om inrättande av ett äldreutskott inom socialnämnden”. 
Sammanfattningsvis, utifrån Vallentuna kommuns lokala förutsättningar och socialnämndens 
nuvarande organisation, bedöms det inte motiverat att bryta ut äldrefrågorna till ett särskilt 
utskott och därmed frångå principen om en sammanhållen socialtjänst där alla 
samhällsgrupper behandlas lika utifrån ett enhetligt perspektiv. Förslaget till beslut blir 
därmed att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att inte inrätta ett 
äldreutskott inom socialnämnden.

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, 2021-12-22, Inrättade av ett äldreutskott inom socialnämnden
 Socialnämndens yttrande, Yttrande om inrättande av ett äldreutskott inom 

socialnämnden
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§ 19
Svar på motion (SD) om VMA (KS 2021.376)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionens första sats (1) och avslår 
motionens andra sats (2).

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har väckt en motion om VMA-systemet (viktigt meddelande till 
allmänheten) innehållande två förslag:
(1) att Vallentuna kommun utreder möjligheterna till att säkerställa att VMA-systemets 
utomhuslarm kan nå fler orter i Vallentuna kommun
(2) att Vallentuna kommun påbörjar arbetet tillsammans med berörda aktörer att utöka VMA-
systemet till att nå fler orter i Vallentuna kommun.
Utredning av möjligheterna genomförs med fördel i samband med (eller i anslutning till) den 
risk och sårbarhetsanalys (RSA) som kommunen genomför vart fjärde år. Detta då en ansökan 
om utökning till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) bör inkludera en 
motivering utifrån kommunens RSA eller civilt försvar.

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 VMA
 Motion (SD) om VMA-systemet (Viktigt meddelande till allmänheten) i Vallentuna
 MSBs vägledning vid installation av ljudsändare
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§ 20
Svar på motion (SD) om inventering av ödehus (KS 2021.306)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har väckt en motion med två förslag:
(1) att Vallentuna kommun genomför en inventering av så kallade ödehus inom kommunen.
(2) att Vallentuna kommun utreder möjligheter till att vitalisera de identifierade ödehusen 
genom riktade insatser enligt motionens intention.
Motionären anför att det i Vallentuna finns övergivna hus, som skulle kunna ge ett tillskott till 
bostadsförsörjningen.
Hur en fastighetsägare väljer att använda sin fastighet är primärt en privat angelägenhet. 
Sannolikheten att en fastighetsägare har glömt av sin fastighet eller möjligheten att avyttra 
fastigheten bedöms som osannolik. Ödehus och möjligheten att förvärva ett ödehus har rönt 
medialt intresse de senaste åren. Utifrån marknadsvärdet på fastigheter i stockholmsregionen 
finns tillräckliga marknadskrafter - som bör ha större effekt än kommunala 
informationsinsatser.

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 inventering av ödehus
 Motion (SD) om inventering av ödehus
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§ 21
Svar på motion (V) om runstenar och runristningar (KS 2021.126)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har väckt en motion om renovering av runstenar och runristningar med två 
förslag:
(1) Att uppdra åt kommunstyrelsen att hemställa hos Länsstyrelsen att kartlägga behovet av 
underhåll av runstenar och hällristningar i Vallentuna kommun och utifrån resultatet 
tillsammans med Länsstyrelsen, Stockholms läns museum, markägare, hembygdsföreningar 
och andra intressenter planera och genomföra underhåll på och röjning runt runstenar och 
ristningar inom Vallentuna kommun.
(2) Att uppdra åt berörda nämnder och förvaltningar att på lämpligt sätt marknadsföra även 
övriga runstenar och ristningar i kommunen.
Motionen har skickats på remiss till kulturnämnden, utifrån kulturnämndens ansvar för att ta 
tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv. Kulturnämnden föreslår att motionen 
anses besvarad, utifrån kulturnämndens pågående arbete.

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 (V) om runstenar och runristningar
 Motion (V) om renovering av runstenar och runristningar i Vallentuna
 Kulturnämndens yttrande, motion (V) Om renovering av runstenar
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