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§99 Val av justerare
§100 Fastställande av dagordning
§101 Information från polisen
§102 Kommundirektören informerar
§103 Utvärdering av Covid-19, Vallentuna kommun
§104 Program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen
§105 Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS, kvartal 1 2022
§106 Riktlinjer för säkerhetsarbetet Vallentuna kommun
§107 Månadsuppföljning januari-juni 2022, kommunstyrelsen
§108 Månadsuppföljning januari-juni 2022, Vallentuna kommun
§109 Internkontroll, halvårsuppföljning 2022, kommunstyrelsen
§110 Samordningsförbundet Roslagen, årsredovisning 2021
§111 Handlingsplan Suicidprevention
§112 Ansökan om utlandsresa i tjänsten
§113 Svar på motion (MP) om ”bygg bostäder för alla!”

§114 Svar på motion (MP) om ekonomisk trygghet för skolor med elever med NPF-
diagnos

§115 Svar på motion (MP) om stärkt stöd för barn med autism
§116 Svar på motion (MP) om studiecoach till hemmasittare
§117 Svar på motion (V) om CTC
§118 Utredning om energibesparande åtgärder
§119 Årets Vallentunabo 2022
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§ 99
Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Jerri Bergström (S) att justera protokollet jämte 
ordförande.
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§ 100
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs enligt utskick.
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§ 101
Information från polisen
Ärendebeskrivning
Kommunpolis, Stefan Dahlgren, lämnar en lägesbild. 
Inbrotten har gått ner markant. Polisen arbetar med hur de ska få ordning på narkotikan.

5 / 28

Comfact Signature Referensnummer: 47012SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-01

Referensnummer för signaturer:

§ 102
Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning
Kommundirektör, Annika Hellberg, informerar om:
 

 Rekryteringen av förvaltningschef till teknik- och fastighetsförvaltningen pågår. 
 Elkostnaderna ökar samtidigt som stängningen av Ringhals 4 pågår. Detta drabbar 

våra invånare och kommunens verksamhet. Kommunen erbjuder energi- och 
klimatrådgivning - två kostnadsfria webbinarium, 31 augusti och 7 september.

 Kopplingen mellan Tryggare Vallentuna och polisen. Kommunen kommer hålla en 
workshop för att se hur vi ska jobb vidare för att bli ännu bättre. Bilden som har 
förändrats över sommaren är oroande.  
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§ 103
Utvärdering av Covid-19, Vallentuna kommun (KS 2022.169)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade 2020 att tillsätta en kommission med uppdrag att utvärdera regeringens, 
förvaltningsmyndigheternas, regionernas och kommunernas åtgärder för att såväl begränsa 
coronavirusets spridning som effekterna av densamma. Kommissionen tog namnet 
Coronakommissionen. Utifrån denna bakgrund valde Vallentuna kommun att genomföra en 
lokal utvärdering av krisledningens hantering av Covid-19 under vintern 2021–2022. Särskild 
fokus har lagts på krisledningens strategiska planering och beslutsfattande, den interna 
kommunikationen och effekterna av krisledningsnämnden funktion i hanteringen av 
pandemin. Slutsatsen av analysen har bland annat pekat på att arbetet överlag beskrivits som 
bra men att tydlighet avseende ansvar, roller och struktur för kommunens arbete skulle kunna 
ha underlättat hanteringen.
Ledningsgruppen planerar att arbeta vidare med de övergripande rekommendationerna under 
2022-2023.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2022-04-20 Utvärdering Covid- 19
 220225 Coronautvärdering Vallentuna kommun
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§ 104
Program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva 
ämnen (KS 2022.101)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Stockholm har sammanställt Program för räddningstjänst och sanering vid 
utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning (Rapport 2022:16) då en 
kärnteknisk olycka med utsläpp av radioaktiva ämnen kan få mycket allvarliga konsekvenser 
för samhälle och miljö samt skulle skapa stor oro bland allmänheten.

Länsstyrelsen och samverkande aktörer i Stockholms län bör snabbt kunna påbörja olika typer 
av insatser samt informera om olyckan. Nämnt program är en del i att stärka länets beredskap 
och förmåga att hantera utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning. Vid en 
kärnteknisk olycka ska kommunerna bistå Länsstyrelsen i arbetet med strålningsmätning och 
rapportering av mätresultat genom att ställa personal och nödvändig egendom till förfogande.

Vallentuna kommun ligger inom planeringszonen för Forsmark kärnkraftverk, dvs inom 100 
km från Forsmark kärnkraftverk.

Kommunstyrelsens arbetsutskott får denna information för kännedom i egenskap av 
krisledningsnämnd.
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2022-08-10 Program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av 

radioaktiva ämnen från en kärnteknisk anläggning
 Rapport, Program  för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen 

från en kärnteknisk anläggning, 452-7024-2022
 Delegationsbeslut enligt 1.22, Beslut att ej besvara remiss om program för 

räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen från en kärnteknisk 
anläggning, Stockholms län

 Remiss, Program för räddningstjänst och sanering vid utsläpp av radioaktiva ämnen 
från en kärnteknisk anläggning, Stockholms län

 Delegationsbeslut
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§ 105
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS, kvartal 1 2022 (KS 
2022.214)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut 
enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts 
på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut 
enligt 9 § punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts 
på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Enligt 16 kap. § 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Rapportering 
ska ske en gång per kvartal.

SoL
Socialförvaltningen har inga (0) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2022.

LSS
Socialförvaltningen har tre (3) icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2022. Det ena beslutet 
gäller Bostad med särskild service för vuxna och de två andra daglig verksamhet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2022-05-31, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS
 Socialnämnden, Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2022
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§ 106
Riktlinjer för säkerhetsarbetet Vallentuna kommun (KS 2022.170)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar riktlinjer för säkerhetsarbetet, dessa ersätter 
tidigare antagna riktlinjer för säkerhetsarbetet.

Ärendebeskrivning
I Sverige finns mycket som är värt att skydda, till exempel demokrati, rättsväsende, 
åsiktsfrihet, liv och hälsa samt mänskliga rättigheter. Samtidigt finns hot i form av främmande 
stater, organisationer och personer som är beredda att använda våld, spionera eller begå andra 
brott för att orsaka skador på det skyddsvärda och/eller komma över känsliga uppgifter. 
Säkerhetsskydd är skydd av säkerhetskänslig verksamhet mot denna typ av antagonistiska 
handlingar och skydd även i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.
Vallentuna kommun bedriver till viss del säkerhetskänslig verksamhet och måste därmed 
skydda denna på ett rimligt och effektivt sätt.
Syftet med Riktlinjerna för säkerhetsarbetet Vallentuna kommun är att skapa en övergripande 
struktur och inriktning för kommunens systematiska säkerhetsarbete.
För att uppfylla aktuell lagstiftning inom säkerhetsområdet krävs ett systematiskt och 
målmedvetet arbetssätt inriktat på aktiva åtgärder. Ansvaret för säkerhet - likaväl som 
ansvaret för t ex personal-, ekonomi- eller miljöfrågor – ingår som en naturlig del i ansvaret 
för verksamheten.
Det systematiska säkerhetsarbetet utgår ifrån:
• Säkerhetsskyddslagen (2018:585)
• Risk och sårbarhetsanalys (RSA)
• Kommunövergripande Säkerhetsskyddsanalys samt säkerhetsskyddsplan
• Fortlöpande kontinuitetshantering
Genom ett aktivt analysarbete ska risker, som utgör ett hot mot kommunens byggnader, 
anläggningar och verksamheter, upptäckas och kartläggas. Detta för att åtgärder ska kunna 
vidtas och skador och störningar i verksamheten helt utebli eller minimeras.

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 2022-04-21 Styrdokument riktlinjer Säkerhet
 Styrdokument riktlinjer säkerhet  2022-04-12
 1.8.8.1 Riktlinjer för arbetet med Säkerhet 2016
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§ 107
Månadsuppföljning januari-juni 2022, kommunstyrelsen (KS 2022.002)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner Månadsuppföljningen januari-juni 2022.

Ärendebeskrivning
Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter exklusive 
avfallsverksamheten är en positiv avvikelse om 18,5 miljoner kronor. Det prognostiserade 
överskottet redovisas inom exploateringsprojekt i drift med 18,7 miljoner kronor. Ett 
underskott prognostiseras inom kommunledningskontoret till följd av låga ersättningsnivåer 
när ny lagstiftning införs från 1 juli angående bostäder för skyddsbehövande från Ukraina. 
Den samlade helårsprognosen baseras också på att budgeten för oförutsedda kostnader 
(KSOF) nyttjas i dess helhet.
För år 2022 har exploateringsprojekt i drift inte tilldelats någon budget då intäkterna bedömts 
täcka årets kostnader. I enlighet med försiktighetsprincipen budgeteras inte 
exploateringsintäkter. 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 totala prognosen för kommunstyrelsen är osäker till följd utav Rysslands invasion av 
Ukraina samt den historiskt höga inflationsutvecklingen.

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, 2022-07-08, Månadsuppföljning januari-juni 2022, 

kommunstyrelsen
 Månadsuppföljning januari-juni 2022 Kommunstyrelsen
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§ 108
Månadsuppföljning januari-juni 2022, Vallentuna kommun (KS 2022.093)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommuns bokförda resultat per juni är 134,3 miljoner kronor vilket är 39,9 
miljoner kronor högre än motsvarande period år 2021. Skillnaden består huvudsakligen i årets 
högre verksamhets- och skatteintäkter, ökade finansiella kostnader samt lägre generella 
statsbidrag. 
För helåret prognosticerar kommunen med ett överskott på 121,5 miljoner kronor med 
reservation för den kraftiga inflationsutvecklingen som kommer påverka kommunens 
ekonomi framåt.
Prognosen är för närvarande 54,4 miljoner högre än budget vilket samtidigt är 1,7 miljoner 
kronor högre än den senast rapporterade prognosen (se Tertialrapport jan-apr 2022, 
Vallentuna kommun).
Den positiva avvikelsen mot budget beror huvudsakligen på:
·        ökade skatteintäkter om 31,2 miljoner kronor
·        nämnderna prognostiserar ett överskott med 29,8 miljoner kronor, varav 18,9 miljoner 
kronor härleds till exploateringsprojekt i drift.
·        förändrat konsumentprisindex i Sverigeförhandlingen ger en negativ prognoseffekt med 
16,8 miljoner kronor
·        avskrivningar prognosticeras 6,6 miljoner kronor lägre än budget
Inflationstakten mätt i KPIF beräknades i juni 2022 till 8,5 procent vilket är den högsta 
inflationssiffran i Sverige sedan 1991. Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har sedan 
tidigare gett kommundirektören i uppdrag (dnr KS 2022.122) att analysera och beräkna 
riskerna med inflationsutvecklingen som ska återrapporteras till KSAU löpande.

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 2022-08-10, Månadsuppföljning januari-juni 2022, Vallentuna 

kommun
 Månadsuppföljning januari-juni 2022, Vallentuna kommun
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§ 109
Internkontroll, halvårsuppföljning 2022, kommunstyrelsen (KS 2022.001)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog § 9 2022-02-07 internkontrollplan 2022 för kommunstyrelsen. 
Utifrån  internkontrollplanen har granskning genomförts under det första halvåret. Resultatet 
av granskningen redovisas i en halvårsrapport och lämnas till kommunstyrelsen för 
godkännande.

Halvårsrapporten visar att de kontrollmoment som granskats i all väsentlighet sker i enlighet 
med fastställda rutiner, styrdokument och lagkrav.

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, 2022-07-06, Internkontroll, halvårsuppföljning 2022, 

kommunstyrelsen
 Internkontroll, halvarsuppfoljning 2022 KS
 Internkontrollplan 2022, kommunstyrelsen.pdf
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§ 110
Samordningsförbundet Roslagen, årsredovisning 2021 (KS 2022.255)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen godkänner Samordningsförbundet Roslagens årsredovisning 2021 och 
styrelsen ges ansvarsfrihet.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Roslagen består av medlemskommunerna Österåker, Täby, Danderyd, 
Norrtälje, Vaxholm och Vallentuna samt arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region 
Stockholm.
I årsredovisningen skriver förbundet att ” Verksamheten har finansierats av medlemsbidrag på 
totalt 6 miljoner kronor och drygt 3 miljoner kronor i riktade projektbidrag från Europeiska 
socialfonden. Därtill hade
förbundet vid årets början tillgångar på 3,5 miljoner kronor, i ett överskott från tidigare 
verksamhetsår. Kostnaderna för året uppgick strax över 10 miljoner kronor och årets resultat 
blev dryga -1 miljoner kronor. Vid 2021 års utgång hade förbundet
minskat sitt egna kapital till att omfatta 2,4 miljoner kronor.”
Revisonen bedömer ”sammantaget att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den 
interna kontrollen varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de 
finansiella och verksamhetsmässiga mål som är uppställda enligt förbundsordningen och 
verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god 
redovisningssed och lag om kommunal bokföring och redovisning”.

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, 2022-08-15, Samordningsförbundet Roslagen årsredovisning 2021
 ROSLAGEN ÅR 2021
 Revisionsberättelse 2021
 Revisionsrapport Finsam Roslagen 2021
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§ 111
Handlingsplan Suicidprevention (KS 2021.282)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen antar handlingsplanen för suicidpreventionen med föreslagna ändringar.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 15 november 2021 att skicka handlingsplanen för 
suicidprevention på remiss till nämnderna och önskade förslag till ändringar senast den 1 
februari 2022. För att även få synpunkter från det kommunala pensionärsrådet och det 
kommunala funktionshinderrådet utökades svarstiden. Kulturnämnden, Socialnämnden, Barn- 
och ungdomsnämnden, Utbildningsnämnden har inga förslag till förändringar för 
handlingsplanen. Kommunala pensionärsrådet i sin tur uppskattar att planen innefattar 
äldreperspektivet.
Fritidsnämnden bifogade följande förslag på justering ”att i beskrivningen till begreppet 
suicid lägga till följande text och beskrivning efter ordet döden skriva, där personen på ett 
kompetent sätt inte kan utvärdera utfallet av handlingen".
Kommunala funktionshinderrådet överlämnade följande yttrande ”att varje förvaltning skall 
arbeta förebyggande med de riskfaktorer för suicid som finns upptagna i sex punkter på 
Folkhälsomyndighetens lista. Kommunens insatser skall innehålla förebyggande insatser 
enligt dessa sex punkter och utbildning av personal enligt remissens förslag. Insatserna skall 
omfatta alla kommunens invånare och då det gäller personal alla som jobbar inom de utsatta 
områdena. Kommunala funktionshinderrådet anser också att formuleringen ”Identifiera och 
implementera evidensbaserade insatser som bekämpar ofrivillig ensamhet bland äldre”, bör 
ändras så att äldre tas bort. Dessa insatser ska självfallet omfatta alla kommunens 
innevånare.” Gällande fritidsnämnden förslag så ändrar det tillägget NASP definitionen av 
suicid och bör därmed ej tas med. För vissa individer, inte alla, är medvetna om att den 
självförvållade handlingen de utför kommer att leda till döden.
Som svar på det yttrande som det kommunala funktionshinderrådet gav är syftet med 
suicidhandlingsplanen att alla förvaltningar ska få tillgång till utbildning för att kunna 
förebygga riskfaktorer för suicid oavsett verksamhet inom kommunen. När det gäller 
”Identifiera och implementera evidensbaserade insatser som bekämpar ofrivillig ensamhet 
bland äldre” så är den insatsen vald då ensamhet bland äldre identifierats som riskfaktor för 
suicid av NASP. Men den insatsen kan innehålla fler utsatta målgrupp som drabbas av 
ensamhet.
Följande justeringar och tillägg föreslås till kommunstyrelsen gällande handlingsplanen för 
suicidprevention
o Lägga till det understrukna i följande mening, Identifiera och implementera evidensbaserade 
insatser som bekämpar ofrivillig ensamhet bland äldre och andra riskgrupper.

o Att handlingsplanen ska gälla mellan 2022-2026, detta då remisstiden dragit ut på tiden 
föreslås att justeringar på årtalet gällande Suicidhandlingsplanen.
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Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att fritidsnämndens 
önskade tillägg ska tas med:
- att i beskrivningen till begreppet "suicid" som beskrivs i avsnittet "Terminologi" läggs 
följande text till efter ordet "döden", det vill säga efter det sista ordet i beskrivningen: ", där 
personen på ett kompetent sätt inte kan utvärdera utfallet av handlingen".
 
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande mot sitt eget 
yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt hennes eget 
yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, dagens datum (2022-08-16) Handlingsplan Suicidprevention
 Handlingsplan Suicidprevention 2022-2024
 Kommunala Pensionärsrådets yttrande, handlingsplan suicidprevention
 Kommunala funktionshinderrådets yttrande, handlingsplan suicidprevention
 Fritidsnämndens yttrande, Handlingsplan Suicidprevention
 Utbildningsnämndens yttrande, handlingsplan suicidprevention
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, Handlingsplan suicidprevention
 Socialnämndens yttrande, Handlingsplan suicidprevention
 Kulturnämndens yttrande, handlingsplan suicidprevention
 Handlingsplan Suicidprevention 2022
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§ 112
Ansökan om utlandsresa i tjänsten (KS 2022.254)
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 
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, 2022-08-11, Ansökan om utlandsresa
 Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresa, Narbonne Frankrike
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§ 113
Svar på motion (MP) om ”bygg bostäder för alla!” (KS 2022.086)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser samtliga att-satser vara besvarade.
 
Anteckning
Jerri Bergström (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har väckt en motion där de föreslår att kommunfullmäktige ska besluta om:
1) att Vallentuna kommun tar fram en bostadsbyggnadsplan
2) att bostadsbyggnadsplanen innefattar planering för att bygga bostäder för unga
3) att bostadsbyggnadsplanen innefattar planering för att bygga bostäder med annan 
upplåtelseform än privat och bostadsrättsägande

Motionärerna lägger förslaget mot bakgrund av att de anser att bostadsbeståndet i Vallentuna 
under flera decennier varit snedfördelat, vilket de menar lett till att unga och personer med 
små möjligheter att köpa sin bostad konsekvent utestängts från bostadsmarknaden i 
Vallentuna. Orsaken till utebliven förändring menar de beror på att byggandet skett ryckvis 
och därmed inte enligt någon fastställd strategi som syftat till att skapa en förändrad balans 
över tid.

Vallentuna kommun har en plan för bostadsbyggande genom kommunens 
bostadsbyggnadsprognos som är en plan för att skapa planeringsmässiga förutsättningar för 
bostadsbyggnation. Bostadsbyggnadsprognosen utgår i sin tur från kommunens riktlinjer för 
bostadsförsörjning vilka innehåller mål för bostadsbyggandet och planerade insatser för att nå 
uppsatta mål med beskrivningar av relevanta nationella och regionala mål, planer och 
program som är av betydelse för bostadsförsörjningen. Riktlinjerna innehåller även och 
grundas på analyser av bostadsbeståndet, den demografiska utvecklingen, bostadsbehovet för 
särskilda grupper, efterfrågan på bostäder och marknadsförutsättningar.

Bostadsbyggnadsprognosen revideras årligen och riktlinjerna för bostadsförsörjning revideras 
minst en gång per mandatperiod vilket dessutom är ett lagkrav. De senaste åren har den totala 
andelen hyresrätter ökat med cirka 2 % och den nyligen fastställda prognosen för 2022-2031 
innehåller flertalet projekt där bostäder planeras att upplåtas som hyresrätter, till exempel i 
antagna detaljplaner så som Gamla Polishuset (35 studentbostäder), Kristineberg 1 (270) 
Gärdesvägen (30) och Nya Alléhuset (30).

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2022-07-01, motionssvar om att bygga bostäder för alla
 Motion (MP) om att bygga bostäder för alla
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§ 114
Svar på motion (MP) om ekonomisk trygghet för skolor med elever med 
NPF-diagnos (KS 2022.045)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet väckte 2022-01-31 en motion med förslag
- att Vallentuna kommun snarast undersöker möjligheterna att se över möjligheterna att ge ett 
extra stöd till elever med neuropsykiatrisk funktionsvariation (NPF), alternativt ett fast belopp 
till resursskolor och resursklasser.
Motionären lyfter fram vikten av att barn med NPF får det stöd de behöver i skolan och att 
som kommun skapa förutsättningar för skolor att ge rätt stöd och insatser till sina elever.
Motionen har skickats på remiss till Barn- och ungdomsnämnden, Utbildningsnämnden samt 
kommunala funktionshinderrådet. Kommunala funktionshinderrådet noterar att 
kommunfullmäktige har beslutat att tillföra 2,9 miljoner kronor till barn- och 
ungdomsnämnden under 2022, för att möjliggöra att grundskolor ska kunna ansöka om 
ersättning för organisatoriskt stöd kopplat till elever i behov av särskilt stöd. Nämnderna 
föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad, och belyser i sina svar möjligheterna att ge 
extra stöd såväl som pågående arbete inom regionen. Befintlig lagstiftning bedöms inte ge 
utrymme till individuellt extra stöd, på annat sätt än vad som redan beskrivs i skollagen 
(2010:800). Stödinsatser ska anpassas utifrån den enskilda elevens behov och förutsättningar; 
oaktat funktionsvariation eller diagnos och alla elever ska behandlas lika samt att alla elever 
inom samtliga skolformer ska ha tillgång till barn- och elevhälsa. Möjlighet till en form av 
fast ersättning till resursskolor kan finnas inom ramen för de så kallade resursskolorna, men 
då på en organisations- och elevgruppnivå - och inte enbart kopplat till enskilda elever med 
NPF.

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 2022-07-19 Svar på motion
 Motion (MP) om ekonomisk trygghet för skolor med elever med NPF-diagnos
 Kommunala funktionshinderrådets yttrande, Motion om ekonomisk trygghet för 

skolor med elever med NPF-diagnos
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 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion om ekonomisk trygghet för skolor 
med elever med NPF-diagnos

 Utbildningsnämndens yttrande, motion om ekonomisk trygghet för skolor med elever 
med NPF-diagnos
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§ 115
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, som ser positivt på det arbete som framkommer i barn- och 
ungdomsnämndens remissvar.
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 2022-07-19, Svar på motion (MP) om stärkt stöd
 Motion (MP) om att stärka stödet kring barn med autism
 Kommunala funktionshinderrådets yttrande, remiss gällande motion om stärkt stöd 

kring barn med autism
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion om stärkt stöd för barn med autism
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 Utbildningsnämndens yttrande, Remiss om motion om stärkt stöd för barn med 
autism
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§ 116
Svar på motion (MP) om studiecoach till hemmasittare (KS 2022.046)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har väckt en motion med förslag att Vallentuna kommun att alla elever som blivit 
hemmasittare ska erbjudas en ”en-till-en online-lärare”.
Motionären lyfter fram vikten av stöd och framtagande av ett individuellt schema som ska 
syfta till att eleven ska kunna återgå till skolgång.
Motionen har skickats på remiss till Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden. 
Nämnderna föreslår att fullmäktige avslår motionen, utifrån bedömningen att befintlig 
skollagstiftning, tillsammans med Vallentuna kommuns riktlinjer om barns rätt till utbildning, 
skolans och förvaltningens rutiner och arbete i samverkan med olika aktörer, överensstämmer 
med målsättningen med motionen, det vill säga att ge eleven en fungerande skolgång. 
Undervisningen kan redan idag utifrån elevens individuella förutsättningar och behov på kort 
och längre sikt anpassas - och i vissa fall innebära undantag från närundervisning, med målet 
att eleven ska kunna återgå till undervisning i skolans lokaler tillsammans med sina 
klasskamrater.

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 2022-07-19, Svar på motion (MP) om studiecoach till hemmasittare
 Motion (MP) om studiecoach till hemmasittare
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion om studiecoach till hemmasittare
 Utbildningsnämndens yttrande, motion om studiecoach till hemmasittare
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§ 117
Svar på motion (V) om CTC (KS 2022.143)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har väckt en motion med förslag enligt nedan:
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten och kostnaderna för att införa det 
hälsoförebyggande programmet CTC i Vallentuna. Redovisningen ska visa kostnaden för att 
genomföra CTC och kostnaden för att avstå. Uppdraget ska utmynna i ett förslag till 
ställningstagande gällande att införa CTC eller ej i Vallentuna kommun.
”Communities that cares” (CTC) är ett system som organiserar och kvalitetssäkrar det 
preventiva arbetet. I nuläget har Vallentuna en god systematik när det gäller övergripande och 
systematiska preventionsarbetet inom kommunen, där mycket av arbetet liknar CTC:s 
struktur. Tryggare Vallentunas samverkansgrupper tar avstamp i lägesbilder som bland annat 
bygger på lokal data och såväl som en handlingsplan med aktiviteter. Aktiviteterna utgår ifrån 
de risk- och skyddsfaktorer som identifierats i lägesbilderna. Nuvarande struktur och 
arbetssätt går även väl i linje med kommande lagkrav inför 2023.
CTC är en upparbetad metod från USA, medan kommunens befintliga arbete inom Tryggare 
Vallentuna i högre grad grundar sig på olika evidensbaserade metoder från bland annat 
Brottsförebyggande rådet och Örebro Universitet. Tryggare Vallentunas aktiviteter omfattar 
alla invånare i kommunen, oavsett ålder och kön, samt inkluderar insatser riktade till barn och 
unga utifrån Barnkonventionen. CTC skiljer sig från Tryggare Vallentuna då modellen endast 
riktas till barn och unga. CTC kan medföra kostnader för licenser och system, från 
organisationen som grundat metoden.

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 2022-07-18 - Svar på motion (V) om CTC
 Motion (V) om att utreda möjligheterna att införa preventionsmodellen Communities 

That Care i Vallentuna kommun
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§ 118
Utredning om energibesparande åtgärder (KS 2022.269)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger uppdrag till kommundirektören att tillsätta en utredning 
om energibesparande åtgärder i av kommunen ägda fastigheter.

Ärendebeskrivning
Kostnaderna för elenergi har ökat kraftigt från slutet av år 2021. Samtidigt har Vallentuna 
kommun haft ett rörligt avtal med elleverantören vilket historiskt sett har varit fördelaktigt.
I år prognosticeras den totala kostnaden för el, i nuläget, till cirka 20 miljoner kronor. Denna 
siffra kan beroende på världsutveckling och väder komma att bli ännu högre och är också 
osäker då inte ens elleverantörerna kan förutspå utvecklingen. Detta kan jämföras med 12,7 
miljoner kronor i total kostnad för år 2021.
Utifrån denna prisökning behövs det tas fram förslag på energibesparande åtgärder, alltifrån 
solceller på våra fastigheter, smarta närvarostyrda styrsystem, tilläggsisolering med mera för 
att möjliggöra en minskning av kommunens elförbrukning.
Förslaget innebär att kommundirektören ska tillsätta en utredning som ska ge förslag på 
energibesparande åtgärder i av kommunen ägda fastigheter samt en uppskattad kostnad och 
besparingspotential för dessa åtgärder.

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
 Utredning om energibesparande åtgärder

27 / 28

Comfact Signature Referensnummer: 47012SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-09-01

Referensnummer för signaturer:

§ 119
Årets Vallentunabo 2022 (KS 2022.242)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utmärkelsen Årets Vallentunabo 2022 tilldelas 
kandidat nr 3. Utmärkelsen tillkännages, och priset delas ut, av kommunstyrelsens ordförande 
under hösten 2022.

Ärendebeskrivning
Beslutet om tilldelning som nu ska tas har föregåtts av en öppen nomineringsperiod där 
allmänheten uppmuntrats och bjudits in att nominera kandidater. Vid kommunstyrelsens 
arbetsutskott presenteras fem slutkandidater, valda utifrån andel nomineringar samt de 
kriterier som gäller för utmärkelsen (se Bakgrund nedan). Kommunstyrelsens arbetsutskott 
har också möjlighet att själva föreslå en pristagare utöver de fem presenterade.

För att slutkandidater och vinnare inte ska avslöjas före prisutdelningen benämns de i beslutet 
som kandidat 1,2,3,4,5. Om arbetsutskottet väljer en person som inte ingår bland de i förväg 
slutnominerade blir person kandidat 6. De slutnominerade presenteras muntligt vid ärendets 
dragning på arbetsutskottet.

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
 Årets Vallentunabo 2022
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