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7. Allmänhetens frågestund 2020 (KS 2020.008)

Ärendebeskrivning
Fråfor har inkommit från Henrik Abelin till allmänhetens frågestund som lyder:

  "1.  Vilka alternativ till ovanstående förslag har utretts och hur har man värderat 
dessa (använda gamla Bukettens lokaler, idrott för de äldre barnen i annan skola än 
GVS, komplettera med fler temporära moduler etc)?
2. Enligt lokalresursplanen planeras en ny skola och förskola i Lindholmen till

2025. Hur konkreta är dessa planer och vilka förberedande arbeten har skett hittills?
3. Hur rimmar denna satsning med att nu minska utbudet till F-5?
4. Det finns en uppenbar risk att föräldrar som vill att deras barn skall gå hela

mellanstadiet i samma skola flyttar sina barn redan inför 4:an och att GVS blir en 
lågstadieskola. Är detta kommunens plan?
5. Vad är bakgrunden till att GVS beslutats tillhöra Hjälmstaskolan istället för

Hagaskolan som ligger närmast och skulle ge den säkraste cykelvägen?
6. Hur har den förestående ombyggnaden av Hjälmstaskolans kök inverkat på

ovanstående beslut?
7. Kommer föräldrarna ges möjlighet att välja skola även inför sjätte klass i om

förslaget blir verklighet?"

OBS! Svarsunderlag skickas ut senare!
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7. Allmänhetens frågestund 2020 (KS 2020.008)

Ärendebeskrivning
Ett par frågor har inkommit från Henrik Abelin till allmänhetens frågestund. 

"På skolsamrådet i Gustav Vasaskolan (GVS) den 28:e november informerades de 
närvarande om att barn- och ungdomsförvaltningen planerar att lägga fram ett förslag 
till barn-och ungdomsnämndens sammanträde den 17:e december om att låta GVS fr 
om hösten 2020 bli en F-5 skola istället för som nu en F-6 skola.
Skälet skulle vara att antalet förskoleelever väntas öka med 20 elever till nästa läsår 
och att kapaciteten i matsal, kök och idrottshall inte skulle räcka till. Vidare anför 
man diverse utmaningar med att antalet elever i åk 6 varierat från år till år (för 
närvarande är de 22st och förutsättningarna för en kommande sjätteklass med drygt 
30 elever i femte klass är bättre än någonsin).
Att ändra Gustav Vasaskolan till en F-5 skola anser vi vara fel väg framåt – skolan 
skall utvecklas; inte avvecklas!

Vi undrar därför:
1. Vilka alternativ till ovanstående förslag har utretts och hur har man värderat dessa
(använda gamla Bukettens lokaler, idrott för de äldre barnen i annan skola än GVS,
komplettera med fler temporära moduler etc)?
2. Enligt lokalresursplanen planeras en ny skola och förskola i Lindholmen till

2025. Hur konkreta är dessa planer och vilka förberedande arbeten har skett hittills?
3. Hur rimmar denna satsning med att nu minska utbudet till F-5?
4. Det finns en uppenbar risk att föräldrar som vill att deras barn skall gå hela

mellanstadiet i samma skola flyttar sina barn redan inför 4:an och att GVS blir en 
lågstadieskola. Är detta kommunens plan?
5. Vad är bakgrunden till att GVS beslutats tillhöra Hjälmstaskolan istället för

Hagaskolan som ligger närmast och skulle ge den säkraste cykelvägen?
6. Hur har den förestående ombyggnaden av Hjälmstaskolans kök inverkat på

ovanstående beslut?
7. Kommer föräldrarna ges möjlighet att välja skola även inför sjätte klass i om

förslaget blir verklighet?"

OBS! Svarsunderlag skickas ut senare!
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8. Avsägelser och fyllnadsval 2020 (KS 2020.001)

Ärendebeskrivning
 
 
Inkomna avsägelser

 Avsägelse – Agneta Westerberg (S)
 Ledamot i kommunfullmäktige

Beslut
____________________________________________________________________
 

Valärenden
 
 
 
Kvarstående valärenden
 
Val av ersättare till barn- och ungdomsnämnden (S)
Beslut
____________________________________________________________________
 
Val av ersättare till utbildningsnämnden (C)
Beslut
____________________________________________________________________
 
Val av ersättare till utbildningsnämnden (S)
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
 
Val av ledamot till bygg- och miljötillsynsnämnden (MP)
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
 
Val av ersättare till valnämnden (MP)
Beslut
____________________________________________________________________
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9. Förlängning av förordnande som vigselförrättare

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen att förlänga Parisa 
Liljestrands (M) förordnande som vigselförrättare till 2022-12-31.

Ärendebeskrivning
Parisa Liljestrad (M) förordnande som vigselförrättare har gått ut.
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10. Svar på interpellation (MP) om att rustat sig för att klara översvämningar (KS 
2019.397)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) svarar på interpellation om att 
rustat sig för att klara översvämningar.

Ärendebeskrivning
Jenny Thörnberg (MP) lämnade in en motion vid kommunfullmäktige den 16 
december 2019 ställd till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) om att 
rustat sig för att klara översvämningar.
 
Obs!! Svarsunderlag skickas ut senare!!
 
 
 

Beslutsunderlag
1. Interpellation (MP) om att rustat sig för att klara översvämningar
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11. Hemställan om godkännande av ändring i förbundsordningen för 
Käppalaförbundet (KS 2019.347)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar
1. att godkänna förslaget till ny förbundsordning 2020-04-01
2. att den nya förbundsordningen träder i kraft 2020-04-01

Ärendebeskrivning
Förbundsfullmäktige har vid sammanträde 2019-10-22 föreslagit en omfattande 
förbundsordningsändring. I bifogat förslag till ny förbundsordning har den nya 
förbundsordningen redovisats vid sidan av nu gällande förbundsordning från 2007. 
Kommentarer till det nya förbundsordningsförslaget redovisas i samma bilaga. För 
att förbundsordningsändringarna ska börja gälla krävs att samtliga 
medlemskommuners kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny 
förbundsordning innan föreslaget ikraftträdande den 1 april 2020.

Beslutsunderlag
1. §5 KS Hemställan om godkännande av ändring i förbundsordningen för 

Käppalaförbundet
2. §172  Hemställan om godkännande av ändring i förbundsordningen för 

Käppalaförbundet
3. Tjänsteskrivelse, Hemställan om godkännande av ändring i 

förbundsordningen för Käppalaförbundet
4. Hemställan om godkännande av ändring i förbundsordningen för 

Käppalaförbundet

Expedieras till
Akten Käppalaförbundet
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12. Revidering av reglemente för internkontroll (KS 2019.372)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar revidering av reglemente för internkontroll.

Ärendebeskrivning
Bifogat förslag till revidering av reglemente för internkontroll 1.2.1.1 ersätter det 
tidigare reglementet för internkontroll 1.1.06 som fastställdes av kommunfullmäktige 
2014-09-29. Kommunens arbete med internkontroll har utvecklats vilket medfört ett 
behov av att revidera reglementet. Det nya reglementet innebär bland annat att 
nämnderna årligen ska uppdatera en förteckning över nämndens samtliga processer, 
en så kallad bruttolista. Bruttolistan ska bifogas ärendet då förslag till 
internkontrollplan behandlas av nämnd. Det nya reglementet innebär också att 
samtliga granskningsområden som har ett högt riskvärde, 12 eller mer, ska väljas ut 
för granskning. Undantag kan göras men ska då motiveras.

Beslutsunderlag
1. §7 KS Revidering av reglemente för internkontroll
2. §174  Revidering av reglemente för internkontroll
3. Revidering av reglemente för internkontroll
4. Reglemente för internkontroll 1.1.06
5. Reglemente för internkontroll, 1.2.1.1

Expedieras till
Akten Samtliga nämnder Revisorerna
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13. Svar på motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänst (KS 
2019.106)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås.

Ärendebeskrivning
Jaana Tilles (S) och Ing-Marie Elfström (S) väckte 2019-03-11 en motion med 
följande innehåll:
(1) att en redovisning av hur arbetet med att utveckla måltiderna med socialt innehåll 
och måltidsstöd inom hemtjänsten Vallentuna kommun utvecklas
(2) att en redovisning av hur många som har denna tjänst specifikt som bistånd idag 
inom hemtjänsten presenteras.
Motionen har skickats på remiss till Socialnämnden och Barn- och 
ungdomsnämnden.
För den som bor i ordinarie bostad, har bistånd i form hemtjänst och i det uppdraget 
beviljad hjälp med mathållningen finns utifrån kundens behov möjlighet att få 
matlåda, tillagad i kommunens egenregi, levererad eller hjälp med matlagning i 
hemmet. Något uppdrag till verksamheterna i LOV-systemet att utveckla arbetet med 
måltider med socialt innehåll och måltidsstöd för hemtjänstkunder finns idag inte. 
Fullmäktige antog i september 2019 en måltidspolicy. Det är utifrån denna arbetet 
med måltiden framöver ska utgå; planering ska ske i verksamheternas 
handlingsplaner och i samband med nämndernas och förvaltningarnas årliga budget- 
och verksamhetsplanering. Vad gäller motionens andra att-sats om redovisning av 
antalet som har tjänsten krävs omfattande manuell administrativ hantering. 
Socialnämnden föreslår att motionen avslås.

Beslutsunderlag
1. §12 KS Svar på motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänst
2. §179  Svar på motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänst
3. Svar på motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänst
4. Motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten
5. Barn- och ungdomsnämndens yttrande, Motion (S) om måltiderna i 

Vallentuna kommun hemtjänsten
6. Socialnämndens yttrande, Motion om måltiderna i Vallentuna kommun 

hemtjänsten

Expedieras till
Akten Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden
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14. Svar på motion (S) om regelbunden redovisning av resultat av VAC (KS 
2018.407)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionens första att-sats om skriftlig redovisning av 
arbetet besvarad och avslår motionens andra att-sats om särskild löpande redovisning 
från Vallentuna Arbetscoachning.

Ärendebeskrivning
Jaana Tilles (S) väckte 2018-12-10 en motion om
- att fullmäktige ska få en skriftlig redovisning om hur arbetet kring sommarjobb, 
praktik, arbetsträningsplatser, uppsökande arbete inriktat på ungdomar utanför arbete 
och studier, anställningar av extratjänster, ansvar för möbelförrådet och det arbete 
som servicelaget ansvarade organiseras efter årsskiftet.
- att Vallentuna Arbetscoachning (VAC) regelbundet redovisar till nämnden och till 
kommunfullmäktige hur arbetet fortskrider (ex. antalet sysselsatta, i arbete, i studier) 
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet (NaMu) får kontinuerligt rapporter från 
VAC/VACIA om resultatet av deras insatser. Uppföljning arbetslösheten sker även i 
samband med ordinarie måluppföljning, utifrån kommunstyrelsens målsättning om 
att arbetslösheten i Vallentuna kommun ska fortsätta att vara bland de lägsta i landet 
och behov av försörjningsstöd ska minska.
 
I tjänsteskrivelsen ges en kort redovisning av hur arbetet med sommarjobb, praktik, 
arbetsträningsplatser, uppsökande arbete inriktat på ungdomar utanför arbete och 
studier, anställningar av extratjänster, ansvar för möbelförrådet och det arbete som 
servicelaget ansvarade organiseras efter årsskiftet.

Beslutsunderlag
1. §13 KS Svar på motion (S) om regelbunden redovisning av resultat av VAC
2. §41 Namu Svar på motion (S) om regelbunden redovisning av resultat av 

VAC
3. Svar på motion (S) om redovisning av resultat av VAC
4. Motion (S) om regelbunden redovisning av resultat av Vallentuna 

arbetscoaching

Expedieras till
Akt
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15. Svar på motion (V) om konsekvenser av nedläggningen av 
arbetsmarknadsavdelningen (KS 2018.406)

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Gunnar Bergström (V) och Johan Fagerhem (V) väckte 2018-12-10 en motion om att 
fullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen efter årsskiftet 2019-2020 genomföra en 
fullständig konsekvensbeskrivning och analys av nedläggningen av 
Arbetsmarknadsavdelningen innefattande utfall, konsekvenser för dem som var 
inskrivna vid nedläggningen, hur andra verksamheter har påverkats och de 
ekonomiska konsekvenserna.
Motionären skriver att det i samband med beslutet saknades en konsekvensanalys, 
både för hur individer påverkas och för kommunens ekonomi och resursfördelning. 
Kommunledningskontoret framhåller att man utifrån det politiska beslut som fattades 
genom beslutet om kommunplan, gjorde en risk- och konsekvensbedömning.

Beslutsunderlag
1. §14 KS Svar på motion (V) om konsekvenser av nedläggningen av 

arbetsmarknadsavdelningen
2. §42 Namu Svar på motion (V) om konsekvenser av nedläggningen av 

arbetsmarknadsavdelningen
3. Svar på motion (V) om konsekvenser av nedläggningen av 

arbetsmarknadsavdelningen
4. Motion (V) gällande konsekvenser av nedläggningen av 

Arbetsmarknadsavdelningen (AMA)

Expedieras till
Akt
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