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§ 81
Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Jerri Bergström (S) att justera protokollet jämte 
ordförande.
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§ 82
Fastställande av dagordning
Beslut
Följande ärende lyfts ur dagordningen:

- Svar på motion (MP) om att upprätta en koldioxidbudget

Dagordningen fastställs i övrigt enligt utskick.
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§ 83
Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning
Kommundirektör, Annika Hellberg, informerar om:
 
Företagsklimatet utvecklas positivt.
Vallentuna kommuns resultat har ökat i Svenskt näringslivs årlig enkätundersökning om 
företagsklimatet i Sveriges kommuner. Svenskt näringsliv lyfter fram Vallentuna som en av 
fem kommuner som uppnått högre sammanfattande omdöme 2022 i Stockholms län. Att 
företagare i Vallentuna är mer nöjda med kommunens service syns också mätning från SKR:s 
Öppna jämförelser som genomförs i samarbete med Stockholm Business Alliance (SBA). Det 
totala NKI resultatet för Vallentuna kommun stiger från 74 till 77 och därmed fortsätter den 
stigande trenden.
 
Mer information finns på Vallentuna kommuns webb.
 
https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/nyheter/foretagsklimatet-i-vallentuna-blir-
annu-battre/
 
https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/nyheter/vallentunas-naringsliv-ar-fortsatt-
mycket-nojda-med-kommunens-service/
 
I anslutning till tertialrapporten för Vallentuna kommun redogjorde ekonomichef, Erik Lanner 
Sandberg, en övergripande redovisning av riskanalysen.

5 / 23

Comfact Signature Referensnummer: 40288SE

https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/nyheter/foretagsklimatet-i-vallentuna-blir-annu-battre/
https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/nyheter/foretagsklimatet-i-vallentuna-blir-annu-battre/
https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/nyheter/vallentunas-naringsliv-ar-fortsatt-mycket-nojda-med-kommunens-service/
https://www.vallentuna.se/naringsliv-och-arbete/nyheter/vallentunas-naringsliv-ar-fortsatt-mycket-nojda-med-kommunens-service/


VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-02

Referensnummer för signaturer:

§ 84
Återkoppling till kommunala pensionärsrådet om seniormåltid (KS 
2022.090)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen noterar informationen och överlämnar kommunledningskontorets underlag 
till Kommunala pensionärsrådet (KPR).

Ärendebeskrivning
Kommunala pensionärsrådet (KPR) har föreslagit för kommunstyrelsen
att ge Barn- och ungdomsnämnden uppdrag att ge Kostchefen uppdraget att utreda 
möjligheterna för seniorerna att äta i gemenskap, förslagsvis i gymnasiet.
Kommunledningskontoret har utrett de övergripande förutsättningarna i dialog med 
fritidsförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen.
Förslaget är delvis problematiskt utifrån likabehandlingsprincipen i kommunallagen såväl 
som konkurrenslagstiftning. Att erbjuda lunch under marknadspris till pensionärer kan även 
ha en negativ effekt på företagsklimatet i kommunen. Vallentuna gymnasiums lokaler 
kommer de närmsta åren även genomgå en större ombyggnation, för att även inrymma 
kommunkontor.
Om förslaget ska genomföras bör det i första hand diskuteras vidare i dialog med berörda 
verksamheter och kommunala pensionärsrådet/pensionärsföreningarna såväl som elevrådet 
innan en eventuell försöksverksamhet påbörjas. Vilken prisnivå som ska sättas behöver stå i 
relation till resursåtgången.
Kommunledningskontoret rekommenderar att Kommunala 
Pensionärsrådet/pensionärsföreningarna i första hand uttömmer möjliga marknadslösningar 
genom dialog med lokala restauranger; att utöka den kommunala verksamheten bör inte vara 
förstahandsalternativet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2022-05-04, Återkoppling till kommunala pensionärsrådet
 Protokollsutdrag, Seniormåltid i gemenskap
 Skrivelse till kommunstyrelsen från pensionärsföreningar angående seniormåltid i 

gemenskap
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§ 85
Revidering och översyn av styrdokument KFS mandatperiod 2018-2022: 
samhällsbyggnadsförvaltningen (KS 2022.051)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen noterarar informationen i dokumentet ”Uppföljning av styrdokument, 
mandatperiod 2018-2022: samhällsbyggnadsförvaltningen.

Ärendebeskrivning
En översyn av samtliga styrdokument i den kommunala författningssamlingen (KFS) ska ske 
minst en gång per mandatperiod i enlighet med beslut i
kommunfullmäktige. Översynen syftar till att pröva dokumentets aktualitet och kan antingen 
leda till att ett dokument behöver revideras eller ett konstaterande att
dokumentet fortfarande är aktuellt och således inte i behov av någon revidering.

Kommunstyrelsens kansli har genomfört en övergripande kontroll över samtliga dokument i 
den kommunala författningssamlingen som inte har reviderats under den nuvarande 
mandatperioden. Samhällsbyggnadsförvaltningen har därefter granskat och aktualitetsprövat 
samtliga dokument som förvaltningen är dokumentansvariga för. Granskningen redovisas i 
dokumentet ”Uppföljning av styrdokument, mandatperiod 2018-2022: 
samhällsbyggnadsförvaltningen”.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2022-02-03, revidering och översyn av styrdokument
 Uppföljning av styrdokument, mandatperiod 2018-2022 

samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 86
Tertialrapport januari-april 2022, kommunstyrelsen (KS 2022.003)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner Tertialrapporten januari-april 2022.

Ärendebeskrivning
Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter exklusive 
avfallsverksamheten är en positiv avvikelse om 8,5 miljoner kronor. Det prognostiserade 
överskottet redovisas dels inom kommunledningskontoret med 0,3 miljoner kronor och dels 
inom exploateringsprojekt i drift med 8,2 miljoner kronor. För år 2022 har 
exploateringsprojekt i drift inte tilldelats någon budget då intäkterna bedömts täcka årets 
kostnader. Exploateringsintäkter budgeteras inte utifrån försiktighetsprincipen. En kostnad 
och dess förväntade intäkt uppkommer inom exploateringsprojekten vid helt olika tidpunkter 
och ibland med flera års fördröjning. Det kan därmed leda till en ojämn och fluktuerande 
driftredovisning för denna verksamhet. Den samlade helårsprognosen baseras också på att 
budgeten för oförutsedda kostnader (KSOF) nyttjas i dess helhet.

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 2022-05-17, Tertialrapport januari-april 2022, kommunstyrelsen
 Tertialrapport januari-april 2022 Kommunstyrelsen
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§ 87
Tertialrapport januari-april 2022,Vallentuna kommun (KS 2022.095)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Vallentuna kommuns 
tertialrapport för perioden januari till april 2022.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommuns bokförda resultat per april är 94,9 miljoner kronor, vilket är 24,5 
miljoner kronor högre än motsvarande period 2021.

För helåret prognosticerar kommunen med ett överskott på 119,8 miljoner kronor med 
reservation för den kraftiga inflationsutvecklingen som kommer påverka kommunens 
ekonomi framåt. Prognosen är för närvarande 52,7 miljoner högre än budget och 12,8 
miljoner kronor högre än tidigare prognos (se rapport: Månadsuppföljning jan-feb 2022).

Den positiva avvikelsen mot budget beror huvudsakligen på
• ökade skatteintäkter om 31,2 miljoner kronor
• nämnderna prognostiserar ett överskott med 22,0 miljoner kronor
• förändrat konsumentprisindex i Sverigeförhandlingen ger en negativ prognoseffekt med 9,2 
miljoner kronor
• avskrivningar prognosticeras 6,6 miljoner kronor lägre än budget

Den totala investeringsbudgeten uppgår till 560,0 miljoner kronor. Periodens utfall är 14,9 
miljoner kronor, årsprognosen 483,7 miljoner kronor och prognosavvikelsen mot budget 76,3 
miljoner kronor.

Fem av sex kommungemensamma mål ligger i fas med planen för perioden. Det sjätte ligger 
delvis i fas och här vidtas korrigerande åtgärder. Alla sex kommungemensamma mål beräknas 
att uppnås för helåret.

Kommunstyrelsen noterar att nämnderna vidtar korrigerande åtgärder för att försöka uppnå 
hel måluppfyllelse för kommungemensamma mål som prognosticeras att endast delvis uppnås 
för helåret.

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, 2022-05-17, Tertialrapport jan-apr 2022, Vallentuna kommun
 Tertialrapport januari-april 2022, Vallentuna kommun
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§ 88
Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkrings AB (KS 
2022.202)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att kommunerna Nykvarn, 
Salem, Sundbyberg, Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-
2023 tillträda som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-
01. Tillträde sker genom riktad nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare 
till priset 100 kr per aktie.

Ärendebeskrivning
Stockholmsregionens Försäkring AB (SRF) är ett samägt bolag med 21 av Stockholms läns 
26 kommuner som delägare (bilaga B). Bolaget grundades 2008 med syfte att erbjuda ägarna 
ett väl anpassat försäkringsskydd, effektiv skadereglering samt stöd i det skadeförebyggande 
arbetet. SRF står under Finansinspektionens tillsyn.
Kommunerna Nykvarn, Salem, Sundbyberg och Upplands-Bro har under våren 2022 anmält 
intresse att kunna tillträda som medlemmar och delägare i SRF.
Styrelsen i Stockholmsregionens Försäkring AB föreslår att fullmäktige-församlingarna i 
bolagets aktieägande kommuner, enhälligt beslutar att kommunerna Nykvarn, Salem, 
Sundbyberg och Upplands-Bro, var för sig, erbjuds möjlighet att under perioden 2022-2023 
tillträda som aktieägare och teckna försäkringar i bolaget tidigast från och med 2023-01-01. 
Tillträde sker genom nyemission med tilldelning av en aktie per kommuninvånare till priset 
100 kr per aktie.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) 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, 2022-05-17, Anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens 

Försäkrings AB
 Underlag till anslutning av nya delägare i Stockholmsregionens Försäkring AB
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§ 89
Beslut om bidrag 2022 till gemensamhetslokaler drivna av föreningar och 
stiftelser (KS 2022.146)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Ärendebeskrivning
Som en del av kommunplan 2020-2022 tog fullmäktige i juni 2019 beslut om att inrätta, och 
avsätta medel för, en bidragspott avsedd för gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller 
stiftelser. Beslut om tilldelning av bidrag för ändamålet sker inom kommunstyrelsens 
verksamhet som också förfogar över budgeten för detsamma. För budgetår 2022 har avsatts 
totalt 200 tkr (50 tkr avser driftsbidrag och 150 tkr bidrag till investering). Beslutade riktlinjer 
för bidraget och möjligheterna att erhålla del av det framgår av bilaga 1. För 2022 har två 
föreningar lämnat in ansökningar. Båda har av kommunlednings-kontoret bedömts uppfylla 
de allmänna krav på föreningar som ställs i riktlinjerna. I denna tjänsteskrivelse redogörs för 
vilka föreningarna är, vilka åtgärder eller syften de söker för samt vilka belopp som ansöks 
om. Ansökningarna i sin helhet framgår av bilaga två och tre.

Det totala beloppet föreningarna sammantaget ansöker om är 65 000 fördelat på 35 000 kr 
från Frösunda hembygdsförening och 30 000 kr från Össeby hembygdsförening. Det beslut 
som kommunstyrelsen fattar kan innebära att en förening får hela eller en del av ansökt 
belopp eller att bidrag inte ges alls.

Bidraget Frösunda hembygdsförening ansöker om är att betrakta som investering då det avser 
isolering av frösunda stationshus vind. I ansökan anges ansökt belopp till 80 000kr detta har 
senare reviderats ned till 35 000 kr av föreningen baserat på offert från företaget som ska 
utföra arbetet. (Bilaga 3). Össeby hembygdsförenings ansökan avser stöd för driften av 
lokalen.

Kommunledningskontoret lämnar inte något förslag till beslut om tilldelning av bidrag i detta 
ärende men kan konstatera att ansökta bidrag ryms i sin helhet inom den avsatta budgeten.

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
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 Ansökan om bidrag 2022 för gemensamhetslokal
 4.8.3 Riktlinjer för bidrag till föreningsdrivna gemensamhetslokaler
 Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar/stiftelser, Össeby 

hembygdsförening
 Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar/stiftelser, 

Frösunda Hembygdsförening
 Frösunda hembygdsförening reviderad ansökan
 Frösunda Hembygdsfören -endast tilläggsisolering
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§ 90
Nödvattenplan för Vallentuna kommun (KS 2022.201)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
Kommunstyrelsen att tillstyrka att Roslagsvatten fastställer nödvattenplanen för Vallentuna 
kommun.

Ärendebeskrivning
Kommunerna har det geografiska områdesansvaret för vattenförsörjningen.
Vallentuna kommun har valt att organisera vatten- och avloppsverksamheten i det 
kommunägda bolaget Roslagsvatten tillsammans med Österåker, Vaxholm, Knivsta, Täby och 
Danderyd. Den nu föreslagna nödvattenplanen är framtagen i samarbete mellan Roslagsvatten 
och kommunens tjänstemannaorganisation.

Nödvatten är den lösning som träder i kraft när vattentillförseln helt har slutat fungera i 
ordinarie nät och vattnet i nödvattentankarna är endast avsett för människor att dricka eller 
använda sparsamt för matlagning. Varje hushåll och verksamhet måste därför själv planera för 
en situation där kommunen endast kan tillhandahålla vatten av dricksvattenkvalitet i tankar 
och mindre kärl, och i mindre mängder än normal konsumtion.

Nödvattenplanen innehåller bland annat väsentliga tydliggöranden av ansvarsförhållanden 
mellan Roslagsvatten, Vallentuna kommun samt i viss mån övriga involverade aktörer. Den 
innehåller även i förväg angivna platser för uppställning av de nödvattentankar som kommer 
att användas. Vilka platser som slutligen förses med nödvattentankar kommer att bero på 
varje enskild krissituations omfattning och beskaffenhet.

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
 Nödvattenplan för Vallentuna Kommun
 Nödvattenplan för Vallentuna kommun
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§ 91
Revidering av regler för förtjänsttecken (KS 2022.206)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar att anta de reviderade reglerna för förtjänsttecken.

Ärendebeskrivning
Förvaltningen föreslår följande revidering av regler för utdelning av förtjänsttecken, för att 
även lyfta fram anställda som arbetat 40 år i kommunen.

Nuvarande skrivelse:
Medarbetaren (förtroendevald och anställd enl ovan) kan erbjudas förtjänsttecken inom det 
kalenderår som medarbetare uppnår 20 år i Vallentuna kommun.

Förslag på ändring under punkt ett i styrdokumentet:
Medarbetaren (förtroendevald och anställd enl ovan) kan erbjudas förtjänsttecken inom det 
kalenderår som medarbetaren tjänstgjort 20 år och 40 år i kommunen.

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 2022-05-19 Revidering av regler för förtjänsttecken
 Förslag till revidering av regler för utdelning av förtjänsttecken
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§ 92
Samarbetsavtal Upplandsbygd lokalt ledd utveckling (KS 2020.363)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna samarbetsavtalet mellan Vallentuna kommun och 
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i januari 2021 att avge en avsiktsförklaring om att 
ingå i ett leaderområde. För att ett leaderområde ska kunna bildas krävs att samtliga parter 
ingår i området. Samarbetsavtalet reglerar hur samarbetet ska ske samt hur mycket 
delfinansiering varje enskild kommun ska stå för.

Den offentliga medfinansieringen är fastställd till att vara 33 % av den totala budgeten för 
leaderområdet. Den totala budgeten fastställs av jordbruksverket i maj/juni. Den fördelningen 
påverkas av områdets befolkning, yta och poängsättningen av strategin.
Den exakta budgeten för leaderområdet och därmed Vallentunas delfinansiering fastställs när 
SJV beslutar om fördelning av budget mellan de 40 leaderområdena.

Vallentunas delfinansiering motsvaras av Vallentunas andel av totala antalet invånare i hela 
utvecklingsområdet för Upplandsbygd.
Utifrån dessa faktorer är det troligt att Vallentuna kommuns medfinaiseringpott blir mellan 
160 000- 180 000 kronor, vilket ligger inom det spann som tidigare rapporterats.

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
 Samarbetsavtal Upplandsbygd lokalt ledd utveckling
 Samarbetsavtal Vallentuna kommun
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§ 93
Revidering av informationshanteringsplan (KS 2022.104)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till revidering av informationshanteringsplaner 
gällande kommunens övergripande styrande och stödjande processer.

Ärendebeskrivning
Varje myndighet ska enligt kommunens arkivreglemente upprätta 
informationshanteringsplaner, vars syfte är att sammanställa myndighetens allmänna 
handlingar med uppgifter om hur dessa ska hanteras utifrån ett bevarande- och 
gallringsperspektiv. En översyn av informationshanteringsplanerna görs regelbundet och de 
ska vid behov revideras.

Kommunstyrelsen beslutar om de informationshanteringsplaner som innefattar de 
kommunövergripande styrande och stödjande processerna.

Förändringar som föreslås inför denna revidering är markerade i gult.

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 informationshanteringsplan 2022-04-11
 Informationshanteringsplan, styrande verksamhetsprocesser
 Informationshanteringsplan, stödjande verksamhetsprocesser
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§ 94
Uppföljning verkställigheten av beslut (KS 2022.176)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner rapporten gällande verkställigheten av beslut.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och 
fastighetsförvaltningen har gjort en uppföljning av verkställigheten av de beslut som 
kommunstyrelsens utskott, kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige har fattat.

Uppföljningen ska redovisas för kommunstyrelsen tre gånger per år. Första redovisningen 
sker i samband med tertial 1. Resterande två uppföljningar för året presenteras i delårsbokslut 
samt helårsbokslut. Av sammanlagt 74 beslut är 5 verkställda (klart grönt), 60 pågående 
(orange) och 9 vilande/ej på-börjat (rött). Rapporten är uppdaterad 2022-05-11, eventuella 
förändringar efter detta datum redovisas inte i bifogad rapport.

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, Uppföljning verkställigheten av beslut
 Rapport, uppföljning av verkställighet daterad 2022-05-11
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§ 95
Fastställande av Policy för att förebygga och upptäcka korruption och 
oegentligheter (KS 2022.203)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
- fastställa ”Policy för att förebygga och upptäcka korruption och oegentligheter”
- ”Policy för att förebygga och upptäcka korruption” utgår.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens kansli har gjort en översyn av ”Policy för att förebygga och upptäcka 
korruption”. I den nya versionen har begreppet ”oegentligheter” lagts till i policyns titel, därav 
föreslås att ”Policy för att förebygga och upptäcka korruption” utgår och ersätts av ”Policy för 
att förebygga och upptäcka korruption och oegentligheter”.

I den nya versionen har policyn strukturerats upp med fler underrubriker för att läsaren 
enklare ska kunna navigera i policyn. Beskrivningen av metoderna för att förebygga och 
upptäcka korruption och oegentligheter har vidareutvecklats och även ytterligare metoder för 
att förebygga och upptäcka korruption och oegentligheter har lagts till i policyn. Policyn är 
även skriven i kommunens senaste mall för policydokument.

Förslaget till ny policy är bifogad som bilaga, och för att kunna urskilja vad som är nytt i 
policyn är även den nuvarande versionen ”Policy för att förebygga och upptäcka korruption”, 
som föreslås utgå, 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, 2022-05-16, Fastställande av Policy för att förebygga och upptäcka 

oegentligheter
 Bilaga 1 - Förslag till Policy mot korruption och oegentligheter
 Bilaga 2 - Nuvarande Policy för att förebygga och upptäcka korruption

19 / 23

Comfact Signature Referensnummer: 40288SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-06-02

Referensnummer för signaturer:

§ 96
Svar på motion (S) om offentliga toaletter (KS 2021.308)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionens första sats och anser motionens 
två andra att-satser besvarade.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har väckt en motion om offentliga toaletter i Vallentuna centrum, 
innehållande tre förslag;
(1) att kommunstyrelsen får i uppdrag att anordna en offentlig, dygnet runt öppen toalett på 
eller i närheten av Tuna torg
(2) att det på hemsidan ska finnas en sökfunktion eller att det på annat sätt lätt går att hitta 
offentliga öppna toaletter i kommunen
(3) att se över skyltning och information i toaletternas närhet som visar var man kan hitta 
dem.
Kommunledningskontoret kan konstatera att tillgång till allmänna toaletter finns under 
kulturhusets och kommunhusets öppettider. En översyn av skyltning är pågående och 
webbplatsen bedöms kunna kompletteras med information om toaletter i centrum.
Motionen har skickats på remiss till kommunala funktionshinderrådet, som föreslår att 
fullmäktige avslår motionens första sats och anser motionens två andra att-satser besvarade, 
utifrån kommunledningskontorets bedömning. Kommunala pensionärsrådets svar på remissen 
är att det ska vara tydligt skyltat om var det finns tillgång till toaletter.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till hela 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 2022-05-18, Svar på motion (S) om offentliga toaletter
 Motion (S) om en "skitsak" - offentliga toaletter
 Kommunala funktionshinderrådets yttrande, motion om offentlig toalett
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§ 97
Svar på motion (MP) om stärkt stöd för barn med autism (KS 2021.374)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har i en motion, 2021-12-06, föreslagit att Vallentuna kommun som huvudman 
vidtar åtgärder för att stärka stödet för barn med autism:
(1) Utbilda rektorer i autism
(2) Bygg autismvänliga skolor
(3) Värna rätten till särskilt stöd
De förslag som förs fram är att utbilda rektorer i autism, att bygga autismvänliga skolor samt 
att värna rätten till särskilt stöd.
Motionen har skickats på remiss till Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden 
som föreslår att motionen anses besvarad. Remiss har även skickats till kommunala 
funktionshinderrådet. Nämnderna framhåller i sina svar att en del av skolans uppdrag är att 
motverka konsekvenser av funktionsvariationer, genom att anpassa lärmiljön så att alla elever 
får rätt stöd utifrån sina individuella förutsättningar. I Skollagen anges också att elever i alla 
skolformer samt i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans de är i behov av, för att 
utvecklas så långt det är möjligt enligt utbildningens mål. (Skollagens 3 kap. Barns och 
elevers utveckling mot målen 2 § ).
Vallentuna kommuns skolverksamheter arbetar i alla delar av särskilt stöd till elever utifrån 
skollag och skolverkets allmänna råd. Skolan arbetar alltid med att i första hand inkludera 
elever med stödbehov inom ramen för skolans ordinarie verksamhet med anpassningar och 
särskilt stöd.

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 2022-05-18, Svar på motion (MP) om stärkt stöd
 Motion (MP) om att stärka stödet kring barn med autism
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion om stärkt stöd för barn med autism
 Kommunala funktionshinderrådets yttrande, remiss gällande motion om stärkt stöd 

kring barn med autism
 Utbildningsnämndens yttrande, Remiss om motion om stärkt stöd för barn med 

autism
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§ 98
Svar på motion (MP) om aktiv förvaltning av kommunens skogsinnehav 
(KS 2021.269)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet framför i motion daterad 2021-09-13 att det finns många olika sätt att bidra till att 
sänka koldioxidhalten i atmosfären varav ett är att bedriva skogsbruk som optimeras för att 
skogen ska ta kunna ta upp så mycket koldioxid som möjligt. Miljöpartiet föreslår
- Att kommunen reviderar Grönplanen för att optimera det egna innehavet av skog så att 
skogen tar upp största möjliga mängd koldioxid.

BEDÖMNING
Vallentuna kommuns skogsinnehav sköts genom kontinuitetsskogsbruk enligt Skötselplan för 
bebyggelsenära natur, som antogs av kommunfullmäktige 2017. I kontinuitetsskogsbruk, som 
även kallas hyggesfritt bruk, sker virkesuttag genom till exempel återkommande 
plockhuggning och gallringar i form av blädning. Denna skötsel av kommunägd skog sker i 
syfte att stärka och utveckla rekreativa kvalitéer, biologisk mångfald och ekosystemtjänster 
vilket bland annat innebär att en del död ved lämnas. Skogsstyrelsen bedömer att nyttan ur 
klimatsynpunkt är likvärdig eller lägre för hyggesfritt skogsbruk jämfört med 
trakthyggesbruk.

För närvarande arbetar Teknik- och fastighetsförvaltningen med att ta fram en 
Skogsvårdsplan, som kommer att gå ut på remiss samt beredas i berörda nämndsutskott. 
Revidering av kommunens Grönstrukturplan, vars syfte är att fungera som stöd och vara 
vägledande underlag i den fysiska planeringsprocessen, behövs därmed inte.

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 aktiv förvaltning av kommunens skogsinnehav
 Motion (MP) om aktiv förvaltning av kommunens skogsinnehav
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