
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-12

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Påtåkervägen,  kl. 09:30-10:15

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), Mikael Carlgren (Kanslichef), Annika Colding 
(Personalchef), Poa Hellqvist (Chef teknik- och fastighetsförvaltningen), 
Erik Lanner Sandberg (Ekonomichef), Johanna Harling 
(Kommunikation- och kontaktcenterchef) §§60-73, Angelica Rosander 
(Informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud) §§60-64, 
Emelie Hallin (Stabschef), Magnus Sjögren (Ledningsstöd)

Paragrafer §§60-80

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
§60 Val av justerare
§61 Fastställande av dagordning
§62 Kommundirektören informerar
§63 Statistik Kontaktcenter 2021
§64 Informationssäkerhets- och dataskyddsarbete 2021

§65 Återrapport, förutsättningar för sammanslagning av barn- och ungdomsnämnden 
och utbildningsnämnden

§66 Årlig uppföljning av SAM och LIMÅ 2021 för kommunstyrelsens ansvarsområden
§67 Reviderad alkohol- och drogpolicy
§68 Revidering av policy för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald
§69 Kommunplan 2023-2025
§70 Kommunal borgen Vallentunavatten AB
§71 Resultatöverföring från 2021 års bokslut

§72 Upphandlingsdokumet av ramavtal för yrkeskläder inom hemtjänst, kök, städ, 
skolpersonal, vård och omsorg

§73 Revidering av den grafiska profilen

§74 Arvodeskommitténs förslag till revidering av Bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda

§75 Budgetunderlag 2023-2025 för Överförmyndarnämnden i Norrort

§76 Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och 
omsorg, HÖK

§77 Revidering av avtal om frivillig resursgrupp (FRG)
§78 Svar på motion (SD) om ”träffa din politiker”
§79 Svar på motion (MP) om pedagogisk odling
§80 Svar på motion (MP) om fyrverkeriförbud
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§ 60
Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Jerri Bergström (S) att justera protokollet jämte 
ordförande.
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§ 61
Fastställande av dagordning
Beslut
Följande ärende lyfts ur dagordningen:
 
- Svar på motion (S) om HBTQ-ungdomsgård (KS 2021.309)
 
Dagordningen fastställs i övrigt enligt utskick.
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§ 62
Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning
Kommundirektör, Annika Hellberg, lämnar över ordet till samhällsbyggnadschef, Björn 
Stafbom, som informerar om följande:
- Information om Roslagsbanans avstängning sommaren 2022. 
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§ 63
Statistik Kontaktcenter 2021 (KS 2022.159)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Lösningsgraden för Kontaktcenter 2021 är totalt 57%, vilket betyder att 57% av alla 
kommunens ärenden, inkomna via alla våra kanaler, (telefon, mail, besök, chatt, Facebook) 
hanteras och avslutas i Kontaktcenter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen, antal inkomna ärenden 5838 st, lösningsgrad av 
Kontaktcenter, 37 %. Snittet i riket gällande lösningsgrad mot 
Samhällsbyggnadsförvaltningen ligger på 25%. Ärendena kräver i regel att de hanteras av 
handläggare.

Teknik- och fastighetsförvaltningen 2699 st ärenden, lösningsrad 59%. En stor avlastning från 
KC har varit många frågor gällande den nya entreprenören om avfallshanteringen och allmänt 
om driftsfrågor om vägnätet.

Barn- och ungdomsförvaltningen, 3022 st ärenden, lösningsgrad 72%. Majoriteten av frågorna 
KC hanterar är frågor gällande det årliga skolvalet och ansökningsprocesser till 
förskola/skola.

Kommunledningskontoret 2586 st ärenden, lösningsgrad 64%. År 2021 har frågorna präglats 
av Corona-pandemin och interna telefonilösningar.

Socialförvaltningen, 5711 st, lösningsgrad 52 %. Många individärenden där det krävs 
myndighetsutövning, mestadels av avlastningen sker genom hanteringen av ekonomiskt 
bistånds ansökningar.

Kulturförvaltningen 512 st ärenden, lösningsgrad 72% Frågorna rör framförallt 
biblioteksverksamheten, evenemang och utställningar.

Fritidsförvaltningen 1356 st ärenden, lösningsgrad 87%. Historiskt präglas frågorna om 
lokalbokning och utlämnande av nycklar till föreningar och privatpersoner men under 
pandemin har dessa minskat med anledning av rådande restriktioner.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2022-04-07
 Statistik Kontaktcenter 2021
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§ 64
Informationssäkerhets- och dataskyddsarbete 2021 (KS 2022.147)
Presentation av Angelica Rosander, Informationssäkerhetssamordnare och dataskyddsombud.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Dataskyddsombudets uppgift är att övervaka att organisationen följer 
dataskyddsförordningen. Det innebär att samla in information om hur organisationen 
behandlar personuppgifter, kontrollera att organisationen följer bestämmelser och interna 
styrdokument och informera och ge råd. Varje år ska dataskyddsombudet skriva en årsrapport 
som beskriver kommunens arbete under året. I årets rapport innefattas även kommunens 
arbete med informationssäkerhet. Informationssäkerhet innebär skydd av organisationens 
information efter principerna konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet.

I rapporten redovisas kommunens arbete med register över personuppgiftsbehandlingar, 
systemklassningar och inrapporterade incidenter. Under året har även en online-utbildning i 
dataskydd gått ut till samtliga anställda på kommunen som har haft ett högre deltagande än 
föregående års utbildning. Granskningen visar att arbete kvarstår med registrering av 
personuppgiftsbehandlingar, klassning av samtliga system samt rapportering av incidenter. 
Med satsningar på bland annat dataskyddsnätverket och systemförvaltarnätverket kan det ske 
förbättringar på samtliga förvaltningar under den kommande perioden.

Informationssäkerhets- och dataskyddsrapporten bifogas som bilaga.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2022-04-13, Informationssäkerhets- och dataskyddsarbete 2021
 Informationssäkerhets- och dataskyddsrapport 2021
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§ 65
Återrapport, förutsättningar för sammanslagning av barn- och 
ungdomsnämnden och utbildningsnämnden (KS 2019.310)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige gav den 18 juni 2018 kommunstyrelsen i uppdrag att nuvarande 
mandatperiod utreda förutsättningar för en sammanslagning av barn- och ungdomsnämnden 
och utbildningsnämnden. Utredningen presenterades för kommunstyrelsen i december 2020. 
Utredningen har även delgivits barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden.

Uppdraget återrapporteras härmed till kommunfullmäktige. Utredning samt övrigt underlag 
bifogas tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2022-04-11, Återrapport, förutsättningar för sammanslagning av  

barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden
 §240 KS Utredning om förutsättningar för sammanslagning av barn- och 

ungdomsnämnden och utbildningsnämnden
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-06, Utredning om förutsättningar för sammanslagning av 

barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden
 Utredning, förutsättningar för sammanslagning av barn- och ungdomsnämnden och 

utbildningsnämnden
 Bilaga, sammanställning av barn- och ungdomsnämndens nämndärenden 2018-2019
 Bilaga, sammanställning av utbildningsnämndens nämndärenden 2018-2019
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§ 66
Årlig uppföljning av SAM och LIMÅ 2021 för kommunstyrelsens 
ansvarsområden (KS 2022.160)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner den årliga uppföljningen för 2021 av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet (SAM) och arbetet med likabehandling och mångfald (LIMÅ) för de tre 
förvaltningarna kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen samt teknik- och 
fastighetsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 är arbetsgivaren skyldig att årligen följa upp 
och dokumentera hur det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM har fungerat. Föreskriften 
beskriver vidare att om någonting inte fungerat bra ska det förbättras. I Vallentuna kommun 
sker den årliga uppföljningen genom en checklista i kommunens verksamhetssystem för 
kvalitets- och förbättringsåtgärder (Stratsys). Respektive chef med arbetsmiljöansvar fördelat 
till sig ansvarar årligen för att fylla i checklistan och vid behov upprätta förbättringsåtgärder i 
en handlingsplan.
På förvaltningsövergripande nivå görs sedan en sammanställning av alla underliggande 
verksamheters uppföljningar tillsammans med en analys och förbättringsområden till nästa år. 
I den centrala arbetsmiljögruppen analyseras förvaltningarnas uppföljningsunderlag och 
kommunövergripande insatser tas fram vid behov.

Under 2021 har frågorna i checklistan arbetats om och det har tillkommit frågor där chefen 
också ska diskutera och reflektera med arbetsgruppen. Årets redovisning är därmed inte fullt 
ut jämförbar med tidigare års redovisningar.

Den årliga uppföljningen för de tre förvaltningarna visar att det 
systematiska  arbetsmiljöarbetet överlag har fungerat bra under året. Även detta år har likt 
föregående år till stor del präglats av arbetsmiljöutmaningar som härleds till övergången till 
delvis regelbundet distansarbete. Redovisningen består delvis av nya frågor och det är främst 
inom dessa områden som brister redovisas. Det gäller framförallt deltagande i kommunens 
interna utbildningar inom arbetsmiljöområdet som ska förnyas vart femte år.

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.

9 / 26

Comfact Signature Referensnummer: 38296SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-12

Referensnummer för signaturer:

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2022-05-12 Årlig uppföljning av SAM och LIMÅ 2021 för 

Kommunstyrelsen
 Rapport till Platina KS Årlig uppföljning av SAM och LIMÅ 2021
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§ 67
Reviderad alkohol- och drogpolicy (KS 2022.161)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta alkohol- och drogpolicyn.

Ärendebeskrivning
Kommunens styrdokument ska ses över och eventuellt revideras inom varje mandatperiod.
HR-avdelningen har reviderat kommunens alkohol- och drogpolicy i samråd med 
huvudskyddsombuden. Revideringen innebär att befintlig policy har setts över och anpassats 
till skrivningar i HR-policyn. Avsnitten om syfte, ansvar och uppföljning har förtydligats och 
vissa redaktionella ändringar har gjorts.

I föreslagen reviderad alkohol- och drogpolicy har ändringar och tillagd text gulmarkerats. 
Den text som föreslås tas bort är överstruken.

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, Reviderad alkohol- och drogpolicy
 Alkohol- och drogpolicy reviderat förslag
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§ 68
Revidering av policy för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald (KS 
2022.136)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policyn för arbetsmiljö, 
likabehandling och mångfald.

Ärendebeskrivning
Kommunens styrdokument ska ses över och eventuellt revideras inom varje mandatperiod.

HR-avdelningen har reviderat kommunens policy för arbetsmiljö, likabehandling och 
mångfald i samråd med huvudskyddsombud. Revideringen innebär att befintlig policy har 
setts över och ändrats utifrån Kommunens HR-policy. Avsnitten om likabehandling och 
mångfald, det hälsofrämjande arbetet och området ansvar har förtydligats och utvecklats. 
Även redaktionella ändringar har gjorts.

I föreslagen revidering av policy för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald har ändringar 
och tillagd text markerats med en gulmarkering. Den text som föreslås tas bort är överstruken.

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, Revidering av policy för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald
 Revidering av policy för arbetsmiljö likabehandling mångfald
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§ 69
Kommunplan 2023-2025 (KS 2022.167)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga 
ärendet.
 
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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§ 70
Kommunal borgen Vallentunavatten AB (KS 2022.135)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå 
borgen för Vallentunavatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
274 800 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.

Ärendebeskrivning
Vallentunavatten AB ägs av Roslagsvatten AB som är ett kommunalägt bolag. Samtliga lån i 
Vallentunavatten AB har kommunal borgen vilket är en förutsättning för att banker och 
kreditinstitut skall bevilja lån. Vallentunavatten AB har blivit godkända för lån i 
Kommuninvest, med anledning av detta anhåller Vallentunavatten AB om att bekräfta taket 
för befintlig kommunal borgen om 274 800 000 kronor.

Borgen är tidigare godkända i följande KF-beslut
70 000 000 KF 2004-06-21
17 000 000 KF 2004-06-21
28 500 000 KF 2007-06-18
19 200 000 KF 2008-09-01
23 000 000 KF 2010-04-26
12 400 000 KF 2010-04-26
11 000 000 KF 2012-01-16
13 000 000 KF 2012-06-14
3 000 000 KF 2012-10-22
4 000 000 KF 2012-12-17
19 500 000 KF 2013-03-25
11 000 000 KF 2014-03-24
9 000 000 KF 2015-03-23
5 200 000 KF 2016-12-12
29 000 000 KF 2017-10-16
274 800 000 kronor

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, 2022-04-04, Kommunal borgen Vallentunavatten AB
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 Kommunal borgen Vallentunavatten AB
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§ 71
Resultatöverföring från 2021 års bokslut (KS 2022.094)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att överföra överskott/underskott 
från 2021 års bokslut till nämndernas andel av eget kapital (se tabell 1 och 2), samt att 
nämnderna tar med överskott för investeringsprojekt med undantag för årliga anslag.
 
Anteckning
Jerri Bergström (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning
I bokslut 2021 redovisar nämnderna avvikelser mot driftbudget. Enligt kommunens policy för 
styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter (Kommunal författningssamling 
1.2.6.1) ska nämndernas över- respektive underskott specificeras i eget kapital för att kunna 
användas eller arbetas av vid senare budgetår.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till belopp som ska överföras och 
specificeras i nämndernas andel av eget kapital.

Kommunledningskontoret föreslår vidare att nämnderna tar med överskott för 
investeringsprojekt med undantag för årliga anslag. Detta genomförs då investeringsprojekt 
löper över flera år och totalbudgeten fastställs av kommunfullmäktige.

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 2022-04-14 Resultatöverföring från 2021 års bokslut
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§ 72
Upphandlingsdokumet av ramavtal för yrkeskläder inom hemtjänst, kök, 
städ, skolpersonal, vård och omsorg (KS 2022.053)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner upphandlingsdokumet ramavtal för yrkeskläder 
inom hemtjänst, kök, skolpersonal, städ, vård och omsorg.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tillsammans med barn- och ungdomsförvaltningen, 
kostenheten, socialförvaltningen, teknik- och fastighetsförvaltningen tagit fram ett förslag till 
upphandling av yrkeskläder till hemtjänst, kök, skolpersonal, städ, vård och omsorg.

Uppdraget omfattar successiva leveranser av yrkeskläder. Nuvarande avtal med Swedol AB 
har löper ut 2022-09-30. Vallentuna kommun avser att teckna ramavtal med en leverantör.

Detta är en gränsöverskridande upphandling mellan flera förvaltningar och därav ska 
kommunstyrelsens arbetsutskott ta beslut om detta.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg:
- att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kommunen ska tillämpa ”Särskilda 
arbetsrättsliga villkor” i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig upphandling kap. 17 §§ 2-
5 (2017:347), i syfte att säkerställa att leverantören/entreprenören samt dess underleverantörer 
har villkor som minst motsvarar de lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som 
tillämpas i hela Sverige på motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen.
 
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) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutar att avslå detsamma. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2022-04-19, upphandling upphandling, ramavtal för yrkeskläder 

inom hemtjänst, kök, städ, skolpersonal, vård och omsorg
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§ 73
Revidering av den grafiska profilen (KS 2022.155)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar att anta den reviderade grafiska profilen.

Ärendebeskrivning
Kommunikationsavdelningen har uppdraget att under varje mandatperiod uppdatera 
styrdokumentet ”grafisk profil”. Profilen togs fram utifrån de behov som fanns år 2010, där 
det var viktigt att formellt skapa en tydlig grafisk avsändare för Vallentuna kommun. 
Kommunen har sedan dess inarbetat ett starkt varumärke i sitt grafiska uttryck.

Den grafiska profilen har reviderats ordentligt och nedan beskrivs ett axplock av 
uppdateringar:
- Den nya grafiska profilen speglar vår vision som antogs år 2018, våra värderingar från år 
2021 samt kommunikations- och marknadsföringspolicyn som antogs år 2022.
- Uppdateringar har gjorts med hänsyn till kommunens behov och är kopplade till kommunens 
vision, vilket är att ha möjlighet att komplettera myndighetsutövande kommunikation med ett 
mer lättsamt uttryck som mer utgår från kommunens målgrupper. Detta avser 
förutsättningarna för färg, dekor, logo och typsnitt.
- Uppdateringar har gjorts med hänsyn till tillgänglighet kopplade till nya 
tillgänglighetsdirektivet.
- Uppdateringar har gjorts med hänsyn till kommunens miljöåtaganden.

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, 2022-04-06
 Grafisk profil 2022
 Grafisk profil 2010
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§ 74
Arvodeskommitténs förslag till revidering av Bestämmelser om ersättning 
till förtroendevalda (KS 2021.367)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar arvodeskommitténs förslag till 
revidering av Bestämmelser om ersättning till förtroendevalda. Bestämmelserna börjar gälla 
från och med den 1 januari 2023.
 
Anteckning
Jerri Bergström (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Arvodeskommittén i Vallentuna kommun har gjort en översyn av kommunens bestämmelser 
om ersättning till förtroendevalda och föreslår en revidering av bestämmelserna. 
Kommunstyrelsens kansli har även gjort en översyn av dokumentet. Föreslagna tillägg är 
gulmarkerade och det som föreslås att tas bort är överstruket.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutade på sitt sammanträde 2022-03-24 (§ 54) 
att återremittera arvodeskommitténs förslag till revidering av kommunens bestämmelser om 
ersättning till förtroendevalda. KSAU motiverade återremissen med följande formulering: ” 
Under § 8 ska ordet "ett" finnas kvar och under § 9 ska formuleringen ses över så att det inte 
strider mot lagstiftningen”. Arvodeskommittén har på grund av återremissen sammanträtt och 
har uppdaterat sitt förslag till revidering av kommunens bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda.

Arvodeskommitténs förslag till revidering av kommunens bestämmelser om ersättning till 
förtroendevalda är bifogat som en bilaga till ärendet. Bilagan heter ”Arvodeskommitténs 
förslag till reviderade bestämmelser om ersättning för förtroendevalda”. Protokollen från 
arvodeskommitténs beredningssammanträden 2022-02-17 och 2022-04-06 är bifogade som 
bilagor och heter ”Protokoll arvodeskommittén 2022-02-17” och ”Protokoll 
arvodeskommittén 2022-04-06”.

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

19 / 26

Comfact Signature Referensnummer: 38296SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-05-12

Referensnummer för signaturer:

 Tjänsteskrivelse, 2022-03-03, Arvodeskommitténs förslag till bestämmelser om 
ersättning till förtroendevalda

 Arvodeskommitténs förslag till reviderade bestämmelser om ersättning för 
förtroendevalda

 Protokoll Arvodeskommltten 2022-04-06
 Protokoll arvodeskommittén 2022-02-17
 §54 KS AU Arvodeskommitténs förslag till revidering av Bestämmelser om ersättning 

till förtroendevalda
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§ 75
Budgetunderlag 2023-2025 för Överförmyndarnämnden i Norrort (KS 
2022.165)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner budgetunderlag 2023-2025 för Överförmyndarnämnden i 
Norrort.

Ärendebeskrivning
Överförmyndarnämnden i Norrort har skickat över ett budgetunderlag för godkännande till 
samtliga medlemskommuner.

I underlaget redovisas utvecklingstendenser och prioriterade områden för 
överförmyndarnämnden. Arbetet med digitalisering och rekrytering av ställföreträdare 
fortsätter.

Med anledning av det rådande världsläget förväntas en ökning av ensamkommande barn, 
dock finns det i nuläget inte tillräcklig information för att ställa någon prognos.

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
 Budgetunderlag 2023-2025 för Överförmyndarnämnden i Norrort, tjänsteskrivelse
 Budgetunderlag 2023-2025 Överformyndarnämnden i Norrort
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§ 76
Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring hälsa, 
vård och omsorg, HÖK (KS 2022.148)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar huvudöverenskommelsen om 
länsövergripande samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK, i enlighet med Storsthlms 
rekommendation.

Ärendebeskrivning
Storsthlm och Region Stockholm har tagit fram en huvudöverenskommelse om 
länsövergripande samverkan om hälsa, vård och omsorg i Stockholms län, HÖK. I oktober 
2021 beslutade Storsthlms styrelse att rekommendera kommunerna i Stockholms län att anta 
HÖK för att ytterligare utveckla regionens och kommunernas samverkan inom vård och 
omsorg. Region Stockholms hälso- och sjukvårdsnämnd beslutade i november 2021 att anta 
huvudöverenskommelsen. Under våren 2022 rekommenderas kommunfullmäktige i samtliga 
kommuner och regionfullmäktige i Region Stockholm att anta huvudöverenskommelsen.

Socialnämnden har under våren 2021 beretts tillfälle att lämna synpunkter på förslag för 
huvudöverenskommelsen och besvarat tjänstemannaremissen avseende 
huvudöverenskommelsen för Vallentuna kommuns räkning. Socialnämnden ställer sig positiv 
till den nya huvudöverenskommelsen. Ärendet har skickats på remiss till barn- och 
ungdomsnämnden samt utbildningsnämnden.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Yrkanden
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, 2022-04-01, Huvudöverenskommelse om länsövergripande 

samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK
 Socialnämnden, Huvudöverenskommelse om länsövergripande samverkan kring 

hälsa, vård och omsorg, HÖK
 Barn- och ungdomsnämnden, Huvudöverenskommelse om länsövergripande 

samverkan kring hälsa, vård och omsorg, HÖK
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§ 77
Revidering av avtal om frivillig resursgrupp (FRG) (KS 2022.156)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till avtal.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun har sedan 2008 ett avtal med Vallentuna civilförsvarsförening om 
nyttjande av frivilliginsatser genom så kallade frivilliga resursgrupper (FRG). Motsvarande 
konceptet finns i flera andra kommuner. Frivilliga resursgruppen (FRG) syftar till att samla 
frivilliga försvarsorganisationers kompetenser på lokal nivå. FRG finns till hands för 
kommunen när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i samband med en kris eller 
samhällsstörning, alternativt vid andra övriga behov. Kommunledningskontoret har sett över 
avtalet och tagit fram ett reviderat förslag. Förslaget har skickats till föreningen för påseende 
och möjlighet till återkoppling.
I samband med revideringen har åtagande att följa de kommunövergripande gemensamma 
riktlinjerna för föreningsbidrag (som beslutats av kommunfullmäktige) inkluderats. Uppgifter 
har också ändrats, för att i högre grad beskriva kommunens nuvarande behov. FRG har även 
önskat inkludera formulering kring vad som gäller vid förfrågningar från andra kommuner 
och organisationer. Detta finns tillagt under rubriken ”Övriga uppdrag”.

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 2022-04-05, Revidering av avtal om Frivillig resursgrupp
 Avtal om Frivilliga resursgrupper, 2022-04-06
 Befintligt avtal, FRG
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§ 78
Svar på motion (SD) om ”träffa din politiker” (KS 2022.088)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionens första sats besvarad och avslår 
motionens andra sats.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har väckt en motion med förslag att kommunfullmäktige ska besluta
(1) att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att se över gällande policy för inbjudan att träffa 
sina politiker så att samtliga valda partier omfattas.
(2) att kommunstyrelsen får i uppdrag att redan i år bereda möjlighet för samtliga partier (om 
de så vill) att träffa sina väljare i biblioteket, Vallentuna kulturhus.
Förslaget har lagts mot bakgrund av informationen i en annons med inbjudan om att träffa 
sina lokala politiker för samtal. Motionären vänder sig mot att enbart oppositionsrådet är 
inbjudet av oppositionspartierna.
Syftet är, som vid tidigare genomförda arrangemang, att informera om kommunens 
verksamhet snarare än de olika politiska partierna. Inbjudna politiker är därför nämndernas 
ordförande, kommunstyrelsens ordförande samt oppositionsrådet. Vanligen är ordförande den 
som företräder nämnden/styrelsen. Nytt för 2022 är att även respektive förvaltningschef deltar 
jämte ordföranden, för att öka möjligheterna att besvara allmänhetens frågor.

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 att träffa din lokala politiker
 Motion (SD) om att träffa din lokala politiker
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§ 79
Svar på motion (MP) om pedagogisk odling (KS 2021.307)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har väckt en motion om pedagogisk odling:
- att kommunen ges i uppdrag att undersöka möjligheterna att införa pedagogisk odling i 
Vallentunas kommunala förskolor.
Motionen har skickats på remiss till Barn- och ungdomsnämnden, som föreslår att motionen 
avslås. Av nämndens svar framgår att lärande om hållbar utveckling och val av metoder som 
till exempel odling ingår i förskolans uppdrag och införlivas i pedagogernas arbete och i den 
undervisning de bedriver. Inom Vallentuna kommuns förskolor pågår alltså redan odling i 
undervisningen och i olika projekt under året där barnen är involverade i arbetet. Nämnden 
lyfter även fram möjligheten att söka stöd från intern kompetens i olika frågor – kompetens 
om livsmedel och miljöfrågor finns exempelvis hos miljöstrateg och kostchef.
Barn- och ungdomsnämnden anser sammantaget inte att det finns behov av en utredning om 
att införa pedagogisk odling i Vallentunas kommunala förskolor.
Ett alternativ till att avslå motionen, skulle kunna vara att anse motionen besvarad, utifrån 
nämndens sammanställda svar.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till motionen.
 
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jerri Bergströms (S) bifallsyrkande mot sitt eget 
yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt hennes eget 
yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2022-03-30 Svar på motion (MP)
 Motion (MP) om pedagogisk odling
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, Motion om pedagogisk odling
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§ 80
Svar på motion (MP) om fyrverkeriförbud (KS 2022.047)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har väckt en motion innehållande två förslag:
(1) Att kommunen inför ett totalförbud för privata fyrverkerier året runt från och med år 2022.
(2) Att kommunen tillhandahåller ett fyrverkeri på centrala platser i samband med tolvslaget 
på nyårsafton.
Motionärerna motiverar förslagen utifrån det lidande fyrverkerier innebär för djur och den 
nedskräpning och de föroreningar det medför i naturen.
Fyrverkeriförbud regleras genom de lokala ordningsföreskrifterna. I Vallentuna kommun 
krävs tillstånd från Polisen för uppskjutning av fyrverkerier inom detaljplanelagt område samt 
på idrottsplatser, kyrkogårdar, lekplatser och perronger. Det krävs dock inget tillstånd på 
nyårsafton från kl. 18.00 till kl. 02.00 nästföljande dag.
Många kommuner ser behov av mer omfattande förbud av fyrverkerier, än vad 
Länsstyrelserna bedömer är förenligt med lagstiftningen. Vallentuna kommun kan visserligen 
anta ett totalförbud mot fyrverkerier (genom ändring av de lokala ordningsföreskrifterna), 
varefter Länsstyrelsen omedelbart kommer upphäva beslutet. Förändringsarbete kring 
lagstiftningen/förbud mot fyrverkerier behöver sannolikt drivas på nationell nivå för att ge 
effekt.

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 (MP) om fyrverkeriförbud
 Motion (MP) om totalförbud för fyrverkerier
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