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1. Upprop

2. Val av justerare

3. Sammanträdets laga tillkomst och 
fastställande av föredragningslista

4. Inlämnande av motioner

5. Inlämnande av interpellationer

6. Frågor

7. Avsägelser och fyllnadsval 2020 (KS 2020.001)
Ärendebeskrivning
Samtliga beslut i detta ärende som fattas av kommunfullmäktige verkställs från och med 
datumet åååå-mm-dd (datumet för justeringen av protokollet).
 

Inkomna avsägelser
 
Inga inkomna avsägelser.
 
 

Kvarstående valärenden
 
1. Val av nämndeman till Attunda tingsrätt. Perioden gäller från och med 2021-01-01 till 
2023-12-31 (M)
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
2. Val av nämndeman till Attunda tingsrätt. Perioden gäller från och med att detta protokoll 
justeras fram tills 2023-12-31 (MP)
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
3. Val av ersättare i bygg- och miljötillsynsnämnden (S)
Beslut
____________________________________________________________________
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4. Val av ersättare i valnämnden (M)
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
5. Val av ersättare i socialnämnden (M)
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
6. Val av ersättare i fritidsnämnden (S)
Beslut
____________________________________________________________________

8. Val av vice ordförande för Valberedningsnämnden för denna 
mandatperiod (KS 2018.386)
Ärendebeskrivning
När kommunfullmäktige valde ordförande för valberedningsnämnden på sammanträdet 2018-
12-10 valdes ingen vice ordförande för valberedningsnämnden. Enligt kommunfullmäktiges 
arbetsordning ska en vice ordförande för valberedningsnämnden väljas av 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska därför välja en vice ordförande 
för valberedningsnämnden för denna mandatperiod.

9. Fastställande av antal ledamöter och ersättare i 
krisledningsnämnden (KS 2020.357)

10. Val av krisledningsnämnd för denna mandatperiod (KS 
2020.357)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska vid detta sammanträde den 7 december 2020 besluta om ärendet 
"Revidering av Krisledningsnämndens reglemente". I förslaget till revidering av 
krisledningsnämndens reglemente står det att kommunfullmäktige ska välja ledamöter och 
ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till krisledningsnämnden. 
Kommunfullmäktige ska därför välja ledamöter och ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande till krisledningsnämnden vid detta sammanträde.

11. Val av ordförande för krisledningsnämnden (KS 2020.357)
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12. Val av 1:e vice ordförande för krisledningsnämnden (KS 
2020.357)

13. Val av 2:e vice ordförande för krisledningsnämnden (KS 
2020.357)

14. Svar på interpellation (S) om skolbibliotek (KS 2020.287)
Förslag till beslut
Johan Skog (M), ordförande i barn- och ungdomsnämnden svarar på interpellation avseende 
skolbibliotek.

Ärendebeskrivning
Sandra Rudeberg (S) lämnade in en interpellation avseende skolbibliotek i samband 
med kommunfullmäktiges sammanträde den 12:e oktober 2020. Interpellationen ställdes till 
barn- och ungdomsnämndens ordförande Johan Skog (M).

Handlingar
 Svar på Interpellation (S) om skolbibliotek
 Interpellation (S) om skolbiblioteken

15. Revisionsrapporter 2020 (KS 2020.022)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.

Ärendebeskrivning
Kommunens författningssamling anger hur revisionens granskningsrapporter ska behandlas 
av nämnderna och hur nämnderna ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av det som framförs av revisionens granskningsrapporter. Syftet är att revisionens 
granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten till känna, och dels 
att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.

Handlingar
 §168 KS Revisionsrapporter 2020
 §126  Revisionsrapporter 2020
 Revisionsrapporter 2020
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande på revisionsrapport: Likvärdiga förutsättningar 

inom förskolan
 Kommunstyrelsen yttrande på revisionsrapport: Granskning av pensionshantering och 

pensionsredovisning
 Kommunstyrelsens yttrande på revisionsrapport: granskning av investeringsprocessen
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 Revisionsrapport, granskning av pensionshantering och pensionsredovisning
 Revisionsrapport, Granskning av investeringsprocessen

16. 1.2.6.2 Finanspolicy uppdatering (KS 2020.292)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer 1.2.6.2 Finanspolicy.

Ärendebeskrivning
Denna finanspolicy uppdaterar Finanspolicy beslutad 2018-12-10.
Förändringarna är framför allt:
* en anpassning till koncern
* förtydligande om ansvaret för styrelsen i helägda bolag
* förändring om hur kapitalbindningen sprids över tid
* ändrad skrivning om förvaltning av pensionsmedel

Ändringar är markerat med gult i förslaget.

Handlingar
 §204 KS 1.2.6.2 Finanspolicy uppdatering
 §153  1.2.6.2 Finanspolicy uppdatering
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-21, Ändring 1.2.6.2 Finanspolicy
 1.2.6.2 Finanspolicy förslag till KF

17. Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av 
ekonomi och verksamhet (KS 2020.293)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamhet.

Ärendebeskrivning
Denna policy uppdaterar Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet 
beslutad 2019-02-11.
Förändringar är framför allt:
* Ny bild planeringsprocessen
* Anpassning till koncern
* Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
* Strategi för hållbar utveckling

Förändringar från föregående policy är markerade i gult.

Handlingar
 §205 KS Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 

verksamhet
 §154  Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet
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 Tjänsteskrivelse, 2020-10-21, Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av 
ekonomi och verksamheter

 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter förslag

18. Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021 (KS 2020.301)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer skolpengen per år från och med 1 januari 2021:
Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 000 kr
Fritidshem: 37 000 kr

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och 
ungdomsnämnden.

Kommunplan 2021-2023 innehåller en omfattande satsning på höjning av skolpengen. Redan 
i budgeten inför 2019 höjdes skolpengen för elever i grundskolan årskurs 6-9 och inför 2020 
höjdes pengen inom förskolan med 1000 kronor per barn. Nu genomförs ytterligare en 
satsning på höjd skolpeng för både förskolan och elever i årskurs 6-9. Utöver 
indexuppräkningen för lön och pris med knappt en procent så höjs skolpengen med 2300 
kronor per barn i förskolan och 6000 kronor per elev i grundskolan årskurs 6-9. Satsningen på 
förskola ska möjliggöra mindre barngrupper.

Barn- och ungdomsnämnden har den 10 november tagit beslut om att föreslå skolpeng per år 
från och med 1 januari 2021:
Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 100 kr
Fritidshem: 37 000 kr

Skolpengen anges i kronor per elev och år. Vid utbetalning tillkommer momskompensation 
med 6 procent till fristående aktörer.

Kommunledningskontoret tillstyrker barn- och ungdomsnämndens förslag då det är förenligt 
med kommunplan 2021-2023.

Handlingar
 §206 KS Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
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 Yrkande från Socialdemokraterna, Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021
 §158  Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 §58 BUN AU Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021(244315) (0)_TMP
 Barn- och ungdomsnämnden, Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021

19. Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2021 (KS 2020.277)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
- antar STORSTHLM:s rekommendation ”Förslag till uppräkning av programpriser och 
strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2021”
- fastställer att ersättning för elev inom gymnasiesärskola följer riksprislistan.
- fastställer programpriser för de gymnasieprogram som inte finns listade i STORSTHLM:s 
rekommendation:
International Baccalaureate IB: 108 900 kr
Yrkesintroduktion IMY: 172 000 kr
Individuellt alternativ IMA: 172 000 kr
Språkintroduktion IMS: 154 000 kr

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen gymnasieskolpengen utifrån förslag från 
utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden beslutade § 55, 2020-10-08 gymnasieskolpeng 
2021 att:
- föreslå fullmäktige att anta STORSTHLM:s rekommendation till programpriser och 
strukturtillägg 2021 för nationella program i gymnasieskolan.
- föreslå fullmäktige att anta riksprislistan som beslutas av Skolverket i januari 2021 gällande 
gymnasiesärskolan.
- föreslå fullmäktige att räkna upp programpriser för de gymnasieprogram som står utanför 
som inte finns listade i STORSTHLM:s rekommendation med noll procent.
International Baccalaureate IB: 108 900 kr
Yrkesintroduktion IMY: 172 000 kr
Individuellt alternativ IMA: 172 000 kr
Språkintroduktion IMS: 154 000 kr
Till alla fristående huvudmän tillkommer momskompensation om 6,0 procent.

Kommunerna i Stockholms län har ett samverkansavtal om en gemensam gymnasieregion och 
i detta ingår en gemensam prislista. STORSTHLM har antagit en rekommendation om 
uppräkning av programpriser med noll procent för 2021. Utbildningsnämndens förslag till 
beslut innebär att Vallentuna kommun följer
STORSTHLM:s rekommendation. Utbildningsnämndens förslag innebär också att de program 
som inte finns listade i rekommendationen räknas upp med noll procent, i likhet med 
rekommendationen.

Ersättning för elev inom gymnasiesärskolan följer riksprislistan. Riksprislistan fastställs av 
Skolverket och den gäller när en elev har antagits till en utbildning som hemkommunen inte 
erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.
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Handlingar
 §207 KS Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 §159  Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 Utbildningsnämnden, Gymnasieskolpeng 2021

20. Hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021 (KS 2020.315)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är 
densamma som under 2020.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har tagit beslut om förslag till hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021. 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 
1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Socialförvaltningen arbetar enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Från 
och med den 1 januari 2010 kan externa leverantörer ansöka om att bli godkända som utförare 
av biståndsbedömda hemtjänstinsatser avseende såväl service som omvårdnad. Både 
kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts med en peng per beviljad timme. 
Ersättningen skiljer sig något beroende på om det gäller service eller omvårdnad. För externa 
leverantörer utgår en momskompensation
på ca 4 %, vilket förklarar skillnaden i ersättningsnivåer.

Uppräkningen av hemtjänstpengen sker i enlighet med kommunplanen. Inför 2021 innehåller 
kommunplanen ingen uppräkning av ersättningsnivåer. Detta innebär att nivån på 
hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget då det är i enlighet med budgeten i 
kommunplanen.

Handlingar
 §208 KS Hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021
 §173  Hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021
 Hemtjänstpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 05. Uppräkning av hemtjänstpeng 2021
 Socialnämnden, Uppräkning av hemtjänstpeng 2021

21. Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden (KS 2020.312)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer riktlinje om avgifter för socialnämnden. Kommunfullmäktige 
ger socialnämnden i uppdrag att fastställa årliga avgifter för socialnämnden, utifrån fastställd 
riktlinje om avgifter för socialnämnden.
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Ärendebeskrivning
Socialnämnden har föreslagit att Vallentuna kommun ska införa en riktlinje för avgifter inom 
socialnämndens verksamhetsområde. Det finns inte någon sådan gemensam riktlinje för 
socialnämndens verksamheter sedan tidigare.

Enligt kommunallagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
är utgångspunkten att det är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut om kommunala 
avgifter. En nämnd kan dock fatta beslut om den årliga avgiften, om fullmäktige har antagit 
riktlinjer för avgifterna och om det inte råder någon otydlighet om vilka avgifter som 
nämnden får ta ut och till vilka nivåer.

Handlingar
 §209 KS Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden
 §175  Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden
 Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden
 Socialnämnden, Riktlinje om avgifter för Socialnämnden

22. Avgifter för socialnämnden 2021 (KS 2020.313)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer avgifter för socialnämnden 2021.
Kommunfullmäktige ger i uppdrag till socialnämnden att justera avgifterna för 
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen med KPI för oktober månad.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har tagit fram förslag till avgifter 2021. Med anledning av att KPI för oktober 
månad ännu inte är fastställd föreslår socialnämnden att nämnden få i uppdrag att justera 
avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen med KPI för oktober månad.

Avgifterna som föreslås för 2021 avser socialnämndens verksamhetsområde och baseras på en 
analys och förslag till riktlinjer för avgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Handlingar
 §210 KS Avgifter för socialnämnden 2021
 §174  Avgifter för socialnämnden 2021
 Avgifter för socialnämnden 2021
 Socialnämnden, Avgifter för socialnämnden

23. Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen (KS 
2020.255)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta prissättningen för kulturrummet, teatern och traversen 
enligt bilaga med kolumn märkt 2020. Priserna ska gälla från och med 1 januari 2021.
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Ärendebeskrivning
Kulturnämnden fattade 2020-09-15 § 36 beslut om att föreslå kommunfullmäktige att besluta 
om ny prissättning enligt bilaga och priser i kolumn märkt 2020. Syftet med prisrevideringen 
är att få en rimlig och marknadsanpassad prissättning, samt för att kunna underhålla lokalerna.
Uthyrningspriserna för kulturrummet i Kulturhuset, Vallentuna teater och traversen
har inte prisjusterats på 5 år. Förslaget innebär endast höjda priser för externa hyresgäster.

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget med tillägg om att de nya priserna föreslås 
gälla från och med 1 januari 2021.

Handlingar
 §212 KS Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen
 §160  Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen
 Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen
 Kulturnämnden, Priser kulturrum, teater och traversen 2020

24. Revidering av policy för inköp och upphandling (KS 
2020.279)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer policy för inköp och upphandling för Vallentuna kommun.

Ärendebeskrivning
För de varor och tjänster som finns upplagda i kommunens beställningssystem ska inköp i 
första hand ske genom systemet.
Kommunen ska sträva efter att ställa mer cirkulära krav i upphandlingar.
Vid inköp ska återbruk beaktas för att minska kommunens miljöpåverkan.
Vallentuna kommun ska beakta krisberedskapsaspekter vid upphandlingar som berör 
samhällsviktig verksamhet.

Handlingar
 §213 KS Revidering av policy för inköp och upphandling
 §157  Revidering av policy för inköp och upphandling
 Tjänsteskrivelse 2020-10-20 Revidering av policy för inköp och upphandling
 Policy för inköp och upphandling

25. Kapitalisering av Kommuninvest och medlemmars insatser 
(KS 2020.233)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Vallentuna kommun till Kommuninvest ekonomisk förening 
(”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 12 787 600 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.

Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 
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2021, 2022, 2023 och 2024 upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300kr per invånare.

Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för kommunstyrelsens 
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

Vallentuna kommun ska tillse att protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet 
enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid 
förfrågan.

Ärendebeskrivning
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 
tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den 
nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare 
för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren 
enligt följande:

År Kapitalinsats (kr/invånare) (kommun)
2020 900
2021 1 000
2022 1 100
2023 1 200
2024 1 300

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst 
uppgår till ovan angivna belopp. För Vallentuna kommun innebär det att 3 196 900 kronor ska 
betalas senast i juni respektive år. Beloppet kommer att räknas om efter aktuellt antal invånare 
i kommunen

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en 
insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande
1 800 kronor per invånare för kommuner.

Handlingar
 §214 KS Kapitalisering av Kommuninvest och medlemmars insatser
 §155  Kapitalisering av Kommuninvest och medlemmars insatser
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-14, Kapitalisering av Kommuninvest och medlemmars insatser
 Kapitaliseringen av Kommuninvest
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26. Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2021 (KS 
2020.278)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga budgetförslag ska beredas i kommunstyrelsen innan 
de presenteras i kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Kommunallagen 11 kap. Ekonomisk förvaltning anger att budgeten fastställs av
fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i
hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Kommunallagen anger
även att förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.
Vallentuna kommuns regler för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter i Vallentuna kommun anger hur planeringsprocessen genomförs i
Vallentuna kommun. Kommunens planeringsprocess innebär att kommunfullmäktige
under juni månad fastställer kommunplanen, KP, för efterföljande tre år.
Med utgångspunkt från kommunallagen och Vallentuna kommuns regler för styrning
och uppföljning av ekonomi och verksamheter föreslår kommunledningskontoret att
tidplan för planeringsprocessen styrning och uppföljning fastställs. Tidplanen
innehåller bland annat datum för bokslutsgenomgång, kommunplanedag och
målstyrning inför nämndernas verksamhetsplaner (VP).

Handlingar
 §215 KS Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2021
 §156  Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2021
 Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2020

27. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vallentuna 
kommun (KS 2020.310)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i enlighet med 
handlingarna samt uppdrar åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram rutiner för bokning 
av dessa.

Ärendebeskrivning
Under arbetet med att levandegöra Tuna torg och inom arbetet med ”Förenkla helt enkelt” har 
förslags lyfts om att möjliggöra fasta torghandelsplatser på Tuna torg som kan bokas direkt av 
kommunen utan att söka separat polistillstånd. Under år 2020 har Vallentuna centrum AB haft 
ett generellt tillstånd för flera torghandlare, något som erfarenhetsmässigt har fungerat bra.

För att minska administrationen och möjliggöra torghandel enklare har Teknik- och 
fastighetsförvaltningen tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen identifierat ett antal 
platser som kan definieras som fasta torghandelsplatser samt tagit fram förslag till 
ordningsföreskrifter för dessa. Arbetet har skett förvaltningsöverskridande då frågan berör 
avdelningar från både SBF och TFF. I arbetsgruppen har Parkingenjör representerat TFF och 
markingenjör representerat SBF. Förslaget är framtaget enligt SKR:s allmänna råd och har 
stämts av med motsvarande lokala ordningsföreskrifter i andra kommuner. Förslaget är 
avstämt med näringslivsstrateg på KLK och förankring har skett med Vallentuna centrum AB.
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Regleringen av fasta torghandelsplatser ska ses som ett komplement till att kunna söka/kräva 
polistillstånd – dvs det finns varken ett krav på att alltid upplåta dessa platser eller något 
ställningstagande om att andra platser är olämpliga utan det handlar om att dessa platser 
bedöms möjliga att kalla ”fasta” torgplatser där torghandel kan ske utan att störa den allmänna 
ordningen.

Fasta torghandelsplatser upplåts inte under den tid som polistillstånd för evenemang finns på 
platsen och platsernas tillgänglighet är även beroende av säsongsvisa möbleringar såsom 
juldekorationer, pop-up parker.
Kartskisserna i bilaga B ska efter beslut om föreskrifterna för torghandel kompletteras med en 
enskild kartskiss per torgplats med relevanta mått till taktila ledstråk för att förenkla vid 
bokning.

Handlingar
 §219 KS Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vallentuna kommun
 §78 Tefau Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vallentuna kommun
 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vallentuna kommun
 Kartbilaga B

28. Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun 
2021 - 2022 (KS 2020.219)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta styrdokumentet Plan för krisarbete och krisledning i 
Vallentuna kommun 2021 – 2022. Planen ersätter Krisledningsplan för Vallentuna kommun 
2019 – 2022.

Ärendebeskrivning
Förslaget till Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun 2021 - 2022 utgör ett 
övergripande styrdokument för hur kommunen ska organisera och bedriva krisarbete och 
ledningsarbetet vid en samhällsstörning, kris, extraordinär händelse samt under höjd 
beredskap då ordinarie ledningsstrukturer behöver anpassas så att nödvändig krisledning kan 
uppnås. Kommunen är ålagd att ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap 
enligt den överenskommelse träffats om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Denna plan ersätter även dokumentet Krisledningsplan Vallentuna kommun 
2019 – 2022 (KS 2018.344-3). Samtliga delar och innehåll i nämnda plan, antagen av 
fullmäktige 2019, ingår även i den nu föreslagna planen för krisarbete och krisledning i 
Vallentuna kommun 2021-2022 men har kompletterats med de delar som överenskommelsen 
efterfrågar. Huvudsakligen gäller det övergripande inriktning för arbete med risk- och 
sårbarhetsanalys, geografiskt områdesansvar, samordning och styrning inom koncernen 
Vallentuna kommun samt vissa prioriterade förbättrings- och utvecklingsområden under 
perioden.

Handlingar
 §221 KS Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun 2021 - 2022
 §166  Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun 2021 - 2022



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (21)

 Styrdokument/Plan för krisarbete och krisberedskap i Vallentuna kommun 2021-2022
 Förslag till Plan för krisarbete och krisledning för Vallentuna kommun 2021- 2022 eft 

KSAU 201112 med ändringar till KS

29. Integrationspolicy för mottagande och etablering (KS 
2020.316)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar ”Integrationspolicy för mottagande och etablering”.

Dokumentet ersätter ”Handlingsprogram för Integration” som kommunstyrelsen tidigare år 
beslutat om.

Ärendebeskrivning
Samtliga av kommunens förvaltningar arbetar med aktiviteter som rör integration. Ett 
gemensamt fokus bör vara att arbeta med förutsättningar för en egen försörjning.

För att undvika ett utanförskap såväl som bristande kompetensförsörjning och skapa en känsla 
av delaktighet i samhället är det angeläget att prioritera arbetet med sysselsättning för 
nyanlända. Inte bara för en samhällsekonomisk vinning utan även för individen. För att 
motverka segregation behövs en effektiv etablering i samhället och fler vägar till arbete. 
Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till integration och etablering i samhället vilket 
utvecklar språket, ger kunskap om det svenska samhället och ett utökat nätverk.

Kommunens arbete är inriktat på att bidra till att den nyanländes tid inom etableringen 
används på ett genomtänkt och effektivt sätt. Integrationspolicyn gäller för alla kommunens 
verksamheter. Syftet med integrationspolicyn är ange den politiska viljeriktningen för hur 
arbetet ska stärkas samt skapa helhetssyn kring frågorna i kommunen.

Handlingar
 §226 KS Integrationspolicy för mottagande och etablering
 §47 Namu Integrationspolicy för mottagande och etablering
 Tjänsteskrivelse Integrationspolicy
 Integrationspolicy

30. Redovisning av obesvarade motioner 2020 (KS 2020.297)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen till fullmäktiges
ordinarie sammanträde i december årligen redovisa de motioner som ännu inte har
beretts färdigt.
Motioner bör enligt kommunallagen beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom
ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid
skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige.
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Fullmäktige får då enligt kommunallagen avskriva motionen från vidare
handläggning.
Vid tillfället för sammanställningen, 2020-10-21, fanns 28 obesvarade motioner.
Av dessa bedöms 18 motioner vid årsskiftet ha en längre beredningstid än ett år.

Handlingar
 §228 KS Redovisning av obesvarade motioner 2020
 §162  Redovisning av obesvarade motioner 2020
 Redovisning av obesvarade motioner 2020
 Obesvarade motioner

31. Revidering av Krisledningsnämndens reglemente (KS 
2020.289)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogat förslag till reviderat reglemente för 
krisledningsnämnden, med ändringen att de stycken som nämner gruppledare tas bort.
Detta reglemente ersätter tidigare reglemente som då utgår. 

Ärendebeskrivning
Reviderat förslag till Krisledningsnämndens reglemente innehåller främst ett förtydligande att 
det är Kommunfullmäktige som ska välja ledamöter och ersättare till Krisledningsnämnden. 
Principen att nämnden ska bestå av förtroendevalda från kommunstyrelsens arbetsutskott är 
däremot oförändrad.

Reglementet har också fått en tydligare rubriksättning och några smärre ändringar gällande 
ersättare för ordföranden för att bättre stämma överens med övriga nämnders reglementen 
samt de roller som finns i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Handlingar
 §229 KS Revidering av Krisledningsnämndens reglemente
 §169  Revidering av Krisledningsnämndens reglemente
 Tjänsteskrivelse, Revidering av Krisledningsnämndens reglemente
 Förslag till reglemente för Krisledningsnämnd

32. Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter vid 
webbpublicering (KS 2020.275)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar bifogat reviderat förslag till riktlinjer för hantering av 
personuppgifter vid webbpublicering.

Ärendebeskrivning
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 
förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. Varje myndighet är 
personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom dess område varför det i 
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kommunsammahang innebär att nämnderna/styrelsen är personuppgiftsansvariga för sina 
respektive verksamhetsområden.

I dataskyddförordningens artikel 33 beskrivs personuppgiftsansvarigas ansvar i att anmäla 
personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten. Dataskyddsförordningen ställer också krav 
på personuppgiftsansvariga att arbeta förebyggande med både tekniska och organisatoriska 
skyddsåtgärder (rutiner och styrdokument) för att förebygga att personuppgiftsincidenter 
inträffar.

Under året har tre olika personuppgiftsincidenter rapporterats som handlar om att uppgifter 
publicerats på ett felaktigt sätt på kommunens webbplats. I samtliga fall handlar det om 
nämndshandlingar där personuppgifter om enskilda funnits i löpande text i underlag. 
Dataskyddsombudet rekommenderar med anledning av de inträffade incidenterna detta 
förslag till tydliggörande av ansvar i riktlinjer för hantering av personuppgifter vid 
webbpublicering. Som en ytterligare åtgärd har kommunstyrelsens kansli tagit fram en 
förtydligande rutin för webbpublicering av nämndshandlingar innehållande personuppgifter 
som rör myndighetsutövning mot enskilda.

Handlingar
 §230 KS Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
 §168  Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-08, revidering
 Förslag till riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
 Rutin för publicering av nämndhandlingar innehållande personuppgifter som rör 

myndighetsutövning mot enskilda

33. Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning (KS 
2019.398)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Jerri Bergström (S) och Jaana Tilles (S) väckte 2019-12-16 en motion om att utreda införande 
av resultatutjämningsreserv.
Motionärerna framför att kommunen med en resultatutjämningsreserv kan utjämna normala 
svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln, för att skapa större stabilitet för 
verksamheterna.
Kommunledningskontoret utredde frågan 2013 och kan konstatera att de bedömningar som då 
gjordes i huvudsak kvarstår. Begränsat med information kan tillföras i ärendet.

Handlingar
 §191 KS Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning
 §140  Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning
 Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning
 Motion (S) om att utveckla möjligheten till bättre ekonomisk hushållning
 Användning-av-medel-ur-RUR - cirkulär från SKR 2018
 Resultatutjämningsreserv, rapport 2013
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34. Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst 
(KS 2019.013)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Ärendebeskrivning
Jerri Bergström (S) väckte 2019-01-14 en motion om att Vallentuna kommun ska utreda 
möjligheten att öppna upp för verksamhet med vårdhund inom kommunens verksamhet. 
Motionären framhåller att ett certifierat vårdhundsteam kan vara en kvalificerad hjälp inom 
vård, skola och omsorg och berika livet för brukaren samtidigt som kommunen kan spara 
pengar.
Motionen har skickats på remiss till Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, 
Utbildningsnämnden, kommunala funktionshinderrådet och kommunala pensionärsrådet. 
Samtliga nämnder lyfter fram att allergi hos elever, brukare eller personal kan göra det svårt 
att använda sig av vårdhundsteam. Socialnämnden framhåller behovet av att klargöra de 
ekonomiska förutsättningarna för ett vårdhundsteam samt vilken driftsform som kan vara 
lämpligast. Initialt bedöms att det inte är aktuellt att bedriva vårdhundsteam i egen regi. Av 
Barn- och ungdomsnämndens och Utbildningsnämndens yttranden framgår att man anser att 
kommunen bör avvakta det nationella vägledningsdokument som Socialstyrelsen förväntas ge 
ut om ”Pedagoghund i skolan” innan kommunen går vidare och tar beslut om att införa en 
verksamhet med vårdhund som omfattar aktivitet i skolan.
Sammanfattningsvis är det enbart inom Socialnämndens verksamhet vårdhund skulle kunna 
vara aktuellt idag. Om Socialnämnden skulle införa vårdhundar förknippas detta med en 
kostnad för nämnden. Vilka kostnader detta kan innebära är dock inte klarlagt, och det kan 
därför vara befogat att utreda frågan närmare.

Handlingar
 §192 KS Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 §141  Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 Motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 Socialnämndens yttrande, motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 Utbildningsnämndens yttrande, motion om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion om hund i Vallentuna kommuns tjänst

35. Svar på motion (S), en infartsparkering vid Ormsta station 
(KS 2019.193)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte 2019-05-06 en motion om att kommunstyrelsen ska få i uppdrag 
att i samråd med kollektivtrafikhuvudmannen (SL) undersöka möjligheterna att anlägga 
infartsparkeringar för bilar och cyklar på båda sidorna av Ormsta station på delar av 
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kommunens fastigheter.

Motionärerna framhåller att behovet av nya infartsparkeringar är stort i kommunen och att 
bilister, på grund av fulla infartsparkeringar, annars riskerar att inte se något annat alternativ 
än att köra bil till arbetet.

I Vallentuna kommun finns både en övergripande parkeringsstrategi och en inriktad 
parkeringsstrategi för centrala Vallentuna där infartsparkeringar behandlas. Syftet med 
parkeringsstrategin är att ge en övergripande vägledning för planering av parkeringar för olika 
ändamål samt uppfylla målen i kommunens trafikstrategi.

I parkeringsstrategin för centrala Vallentuna lyfts både behovet av en helt ny infartsparkering 
vid Vallentuna station fram samt behovet av att infartsparkeringarna vid Ormsta och 
Kragstalund byggs ut. Teknik- och fastighetsutskottet har därför i uppdrag att initiera en 
förstudie för vilken arbete pågår på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Behovet av en utbyggnad av infartsparkeringen vid Ormsta station har således redan 
konstaterats och teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar med frågan varför 
frågeställningen i motionen föreslås anses vara besvarad.

Handlingar
 §193 KS Svar på motion (S), en infartsparkering vid Ormsta station
 §143  Svar på motion (S), en infartsparkering vid Ormsta station
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-21, motionssvar
 Motion (S) om en infartsparkering vid Ormsta station

36. Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom 
de gröna näringarna (KS 2019.322)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-09-30 föreslagit att 
kommunledningskontoret ges i uppdrag att se över på vilka sätt kommunen kan stödja de 
gröna näringarna i Vallentuna. Miljöpartiet förordar att kommunen undersöker på vilka sätt 
kommunen kan stödja de gröna näringarna att bli mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbara genom att t.ex. erbjuda speciellt anpassad rådgivning, se över regelverk eller att på 
annat sätt tillgodose behoven inom de lokala gröna näringarna, och att utifrån det göra en plan 
för ett ökat stöd.

BEDÖMNING
Förslaget i motionen motsvaras av det rådgivningsarbete som redan bedrivs av kommunen, av 
möjligheterna till dialog genom Näringslivsråd och andra samarbeten, samt genom det 
landsbygdsprogram som ska tas fram. Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet bildades 
2019 och har identifierat lantbruket som en viktig målgrupp för kommunen. Kommunens 
Näringslivsråd får en nystart 2020 och har representant med från Lantbrukarnas Riksförbund. 
Kommunen har även gjort en nystart i vattenvårdsarbetet och samverkar med lantbrukare med 
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sikte på att främja såväl livsmedelsproduktion som vattenkvalitet. Vallentuna gymnasium har 
startat Naturbruksprogram. Vad gäller regelverk styrs de gröna näringarna huvudsakligen av 
nationell lagstiftning som kommunen inte har rådighet över. I egenskap av tillsynsmyndighet 
för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedels-lagstiftningen, stödjer kommunen 
verksamhetsutövare att följa lagstiftningen och ger råd och information för förebyggande 
arbete. Kommunen erbjuder även vägledning till företag via kommunens Företagslots, samt 
energi- och klimatrådgivning.

Utvecklingen av landsbygdens näringar är beroende av möjligheterna att bo, leva och verka 
på landsbygden vilket förutsätter att service, kommunikationer, skolor och arbetstillfällen 
fungerar. I enlighet med kommunens Översiktsplan 2040 ska ett landsbygdsprogram tas fram, 
med en övergripande strategi och handlingsplan för utveckling i kommunens landsbygd som 
omfattar frågor kring kollektivtrafik, service, arbetsplatser och näringsliv.

Handlingar
 §231 KS Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna 

näringarna
 §170  Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna näringarna
 Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna näringarna
 Motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna näringarna

37. Svar på motion (SD) om besöksinformation och skyltar vid 
E18 (KS 2019.012)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser den första och andra att-satserna besvarade samt avslår motionens 
tredje att-sats.

Ärendebeskrivning
Fredrik Lindahl (SD) väckte 2019-01-14 en motion om att kommunstyrelsen ska få i uppdrag
(1) att utreda möjligheten att sätta upp ”Välkommen till Vallentuna”-skyltar på lämpliga 
platser utefter E18 inom kommunen.
(2) att utreda möjligheten att bygga en plats för besöksinformation i/vid Karby/Brottby 
trafikplats
(3) samt att kommunen ska verka för att sätta upp nya Vallentuna-skyltar med kommunvapnet 
vid gränserna till Vallentuna utefter E18.

Motionären vill att gamla skyltar ses över samt att behovet av nya skyltar utreds.

Kommunikations- och marknadsavdelningen har påbörjat en inventering av alla skyltar i 
offentliga miljöer i syfte att ta fram ett kommungemensamt skyltprogram. Syftet med 
skyltprogrammet är att säkerställa den löpande driften av skyltarna, alltså deras aktualitet och 
att de följer Vallentuna kommuns grafiska profil.

Utifrån planen kan kommunen sedan göra en bedömning om vilka ytterligare skyltar som bör 
prioriteras, för att generera största möjliga kommunikativa genomslag och samhällsnytta för 
avsatta medel.



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 20 (21)

Handlingar
 §194 KS Svar på motion (SD) om besöksinformation och skyltar vid E18
 §142  Svar på motion (SD) om besöksinformation och skyltar vid E18
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-23, motion om skyltning vid E18
 Motion (SD) om besöksinformationen och annan skyltning vid E18

38. Svar på motion (SD) om partiers representation i 
Valnämnden (KS 2019.323)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Fredrik Lindahl (SD) väckte 2019-10-14 en motion om att samtliga partier invalda i 
Vallentuna kommunfullmäktige ska vara representerade i valnämnden.
Motionären konstaterar att valnämnden har en viktig funktion och anför man kan förhindra 
misstankar om fel och försummelser genom att alla partier i fullmäktige finns representerade i 
valnämnden.
Kommunfullmäktige kan inte frånta befintliga ledamöter och ersättare deras uppdrag, förutom 
i särskilda fall. Möjligheten är ej tillämplig i detta fall. Möjlighet att välja in nya 
representanter finns bara vid avsägelser. Inval av representanter från andra partier än de 
tidigare medför en ändrad mandatfördelning.
Om fullmäktige önskar bredda representationen i Valnämnden utan att ändra den befintliga 
mandatfördelningen, kan fullmäktige ändra antal ledamöter och ersättare i nämnden.

Handlingar
 §232 KS Svar på motion (SD) om partiers representation i Valnämnden
 Yrkande från Sverigedemokraterna, svar på motion (SD) om partiers representation i 

valnämnden
 §171  Svar på motion (SD) om partiers representation i Valnämnden
 Svar på motion (SD) om representation i valnämnden
 Motion (SD) om partiers representation i valnämnden

39. Svar på motion (SD) om att bilda en egen bostadskö (KS 
2019.233)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har väckt en motion med förslag om att kommunstyrelsen ska utreda 
möjligheten att bilda en egen bostadskö, där Vallentunas invånare premieras. 
Sverigedemokraterna anser att den tid som den enskilde har varit folkbokförd i kommunen 
ska vara meriterande.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. Detta då kommunen har ett litet 
lägenhetsbestånd och införande av en egen kö kan förväntas vara kostnadsdrivande – antingen 
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för skattekollektivet eller för den enskilde.
Möjligheten att premiera ungdomar eller folkbokförda i kommunen finns även utan att skapa 
en egen kö. Fastighetsägaren kan ställa upp villkor, så som förtur för Vallentunabor, även vid 
användning av Stockholms bostadsförmedling.

Handlingar
 §233 KS Svar på motion (SD) om att bilda en egen bostadskö
 §172  Svar på motion (SD) om att bilda en egen bostadskö
 Svar på motion (SD) om egen bostadskö
 Motion (SD) om Vallentunas bostäder främst till Vallentunas invånare
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Svar på interpellation om skolbibliotek 
 
Sandra Rudeberg (S) har till har till kommunfullmäktiges sammanträde den 12 
oktober lämnat in en interpellation angående Barn- och ungdomsnämndens arbete 
med skolbibliotek.  
 
I skollagen finns det precis som det noteras i interpellationen en bestämmelse om 
skolbibliotek. Den finns i Skollagens kapitel två som handlar om; Huvudmän och 
ansvarsfördelning. Följande paragrafer reglerar lokaler och utrustning och tillgång till 
skolbibliotek.  
 
35 §   För utbildningen ska de lokaler och den utrustning finnas som behövs för att 
syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas. 
 
36 §   Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, 
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek. 
 
(Skollagen, Kap 2, § 35, §36) 
 
I förarbetena till Skollagen sägs bland annat; ”med skolbibliotek brukar vanligen 
avses en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till 
elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet 
med uppgift att stödja elevernas lärande, se prop. 2009/10:165 s.284. Tillgången till 
skolbibliotek kan ordnas på olika sätt beroende på de lokala förhållandena” 
I interpellationen hänvisas till information från Skolinspektionen kring hur 
bestämmelserna bör tolkas. I interpellationen ställs tre frågor, frågorna besvaras i tur 
och ordning.  
 
Hur klarar skolorna i Vallentuna Skolinspektionens krav på skolbibliotek idag?  
I den allmänna tillsynen som Skolinspektionen genomförde av Vallentuna kommun 
som huvudman 2018 framkom i beslutet, 2018-06-08, inga brister vad gäller hur 
skolorna uppfyller skollagens bestämmelser om skolbibliotek. I samband med 
tillsynen av Bällstabergsskolan samma år fick Vallentuna kommun ett föreläggande 
att vidta åtgärder för att ” Se till att skolbiblioteket används som en del i 
undervisningen för att stödja elevernas lärande och kunskapsutveckling”. Åtgärder 
redovisades i enlighet med föreläggandet och i och med detta bedömdes 
huvudmannen att uppfylla författningens krav.  
(Skolinspektionen, 2018, Dnr 43–2017:8826)  
 
I det systematiska kvalitetsarbetet som huvudmannen för Vallentunas förskolor, 
grundskolor och grundsärskola ansvarar för görs en kontinuerligt granskningar av 
hur skolorna uppfyller författningarnas krav. Jag anser därför att Vallentunas skolor 
uppfyller de lagkrav som ställs på skolorna.    
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Är det din uppfattning att Skolinspektionens minimikrav räcker för att 
skolbiblioteken ska kunna främja bokläsande och därmed förstärkt läsförmåga 
bland elever i skolan? 
Skolinspektionen gjorde 2018 en tematisk kvalitetsgranskning av skolbiblioteken som 
publicerades i rapporten ”Skolbiblioteket som pedagogisk resurs”. I rapporten 
konstateras att många elever saknar tillgång till skolbibliotek i skolans egna lokaler 
eller i ett näraliggande bibliotek.  Det framkommer också att rektor inte har 
tillräckliga förutsättningar för verksamheten, att resurserna är begränsade samt att 
skolbibliotekarie saknas eller har otillräcklig kompetens. Skolinspektionen tar också 
upp att skolbiblioteket inte är tillräckligt synliggjort som pedagogisk resurs och att det 
finns brister i samarbetet mellan skolbibliotekarier och lärare. Detta skapar risk att 
eleverna inte får tillgång till texter, litteratur och databaser som också påverkar 
elevernas digitala och källkritiska kompetens.  (Skolinspektionen, 2018) 
 
Precis som Skolinspektionen framhåller i rapporten så finns det forskning som tydligt 
visar att skolbibliotek kan bidra till elevers lärande och språkutveckling. 
Skolbiblioteken i Vallentunas skolor kan utvecklas till att bli ännu mer av en 
pedagogisk resurs. Ett pågående kvalitetshöjande arbete bedrivs inom Vallentunas 
förskolor och skolor kring hur skolbibliotek ska organiseras och hur dessa kan stödja 
elevernas lärande och kunskapsutveckling.  
 
Exempel på hur detta arbete är Rosendalsskolan som har ett tätt samarbete med det 
näraliggande kommunbiblioteket, klasser går till biblioteket för att låna böcker och 
för gemensamma boksamtal med bibliotekarie. Litteraturbeståndet på skolan ses 
kontinuerligt över och lärare skapar tillgängliga ”boklådor” i klassrummen med hjälp 
av litteratur från skolans bibliotek.  Biblioteket på skolan är öppet för eleverna under 
skoldagen och används som en resurs i undervisningen. Detta innebär att biblioteket 
synliggörs för eleverna, detta nämns även av Skolinspektionen som en viktig 
kvalitetsaspekt. (Skolinspektionen 2018). Skolan arbetar för att höja nivån och 
konkreta förslag finns som att varje skola ska ha ett digitalt bibliotekssystem som 
länkar till kommunbiblioteket.  Skolan nämner också att en bibliotekarie på minst 20 
% på skolan skulle vara önskvärt för att ha hand om biblioteket, och kunna ha bokprat 
med eleverna. 
 
Hagaskolan har en biblioteksansvarig lärare på deltid som tar emot grupper av elever 
på biblioteket med syfte att främja ökad läslust. Vidare jobbar alla lärare med att 
stimulera till mer läsande, framförallt lärare i svenska men även i andra ämnen. 
Skolan har några utvecklingstankar som bland annat handlar om att skapa ökad 
delaktighet från elever i alla stadier i uppbyggnaden av bokbeståndet. Ett annat 
förslag är att skapa en referensgrupp för biblioteket med elever och personal. En 
övergripande tanke som skolan har är att skapa ett ”skolbibliotek för alla”. Att 
alla ska kunna se sig som representerade i skolbibliotekets bestånd, olika 
kulturer, kön/sexualitet/hbtq, facklitteratur/skönlitteratur, 
modersmål/minoritetsspråk. Att utveckla skolbibliotek utifrån värdegrundsperspektiv 
är i enlighet med de slutsatser som Skolinspektionen lyfter fram i sin rapport. 
(Skolinspektionen, 2018).  
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I förskolan pågår arbete kring språkutvecklande arbetssätt. Alla förskolor har fått 
bokgåvor enligt ett regeringsbeslut, dessa har på flera förskolor utgjort grunden för att 
skapa ett eget bibliotek. I läroplanen för förskolan finns högläsning med samt att barn 
ska komma i kontakt med olika typer av texter. Ett gemensamt uppsatt mål, för både 
kommunala och enskilda förskolor i kommunen, är att det ska finnas läsplatser med 
tillgängliga böcker på alla avdelningar i varje förskola. Förskolor och skolor har 
tillgång till ”Ugglo” som är ett digitalt bibliotek där böcker är inlästa på svenska samt 
ett 50-tal andra språk, detta kompletterar övriga böcker som barnen i förskolan och 
eleverna har tillgång till.   
 
Svaret på frågan blir därmed att Vallentunas skolor uppfyller minimikraven samtidigt 
som det pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att skolbiblioteken ännu mer ska 
vara en pedagogisk resurs i syfte att eleverna ska nå så långt som möjligt i sin 
kunskapsutveckling och i sitt lärande. Arbete för att främja språkutveckling och öka 
barn och elevers lust att läsa är ett arbete som involverar såväl skolbibliotek som 
undervisningen som helhet. Jag ser också att frågan om skolbibliotek har stöd av 
skolornas ledningar.  
 
Hur ser du på möjligheterna att samtliga skolbibliotek i Vallentuna skulle kunna 
uppfylla KB:s definition på att biblioteket är en pedagogisk resurs? 
I interpellationen hänvisas till Kungliga biblioteket, KB:s, definition av vad ett 
Skolbibliotek ska innehålla; det ska ligga i skolans lokaler, vara bemannat i minst 20 
timmar samt ha minst 1000 medier.  
 
Definitionen kan vara svår att tillämpa på samtliga skolor på grund av storlek och 
kompetens och bör därför ses som ett gott exempel snarare än ett krav som ska 
uppfyllas.  I förarbetena till Skollagen finns dessutom med att tillgången till 
skolbibliotek kan ordnas på olika sätt beroende på de lokala förhållandena.  
Skolinspektionen lyfter fram några framgångsfaktorer i rapporten ”Skolbibliotek som 
pedagogisk resurs”.  Det handlar om att skolbibliotek ingår i skolans kvalitetsarbete 
samt att verksamheten utvärderas i relation till hur eleverna når målen för 
utbildningen. En annan viktig faktor är att lärare och skolbibliotekarie får gemensam 
kompetensutveckling i form av exempelvis deltagande i ”Läslyftet”. Att 
skolbibliotekarien arbetar direkt med eleverna exempelvis i undervisningssituationer 
när de tränar retorik, inför nationella prov samt källkritik.  
 
Med detta anser jag interpellationen besvarad.  
 
Vallentuna 2020-10-29 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Skog (M) 
Ordförande Barn- och ungdomsnämnden 
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Källor:  
Svensk författningssamling, Skollagen, 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-
forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 
Skolinspektionen, Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Vallentuna 
kommun 
2018-06-08 Dnr 43-2017: 5942 
 
Skolinspektionen, Beslut för förskoleklass och grundskola  
efter tillsyn i Bällstabergsskolan i Vallentuna kommun 2018-06-05 samt 2018-11-21 
Dnr 43-2017: 8826 
 
Skolinspektionen rapport, 2018,  ”Skolbiblioteket som pedagogisk resurs” 
https://www.skolinspektionen.se/beslut-rapporter-
statistik/publikationer/kvalitetsgranskning/2018/skolbiblioteket-som-
pedagogisk-resurs/ 
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Kommunstyrelsen 2020-10-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 168
Revisionsrapporter 2020 (KS 2020.022)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.
 
Anteckning
Jerri Bergström och Gustav Elfström, båda (S), med bifall från Nicklas Steorn (MP) vill lägga 
följande anteckning till protokollet:
Revisorerna påpekar i Kontrollmål 5 att det inte finns kommungemensamt direktiv vad avser 
barngruppernas storlek. Socialdemokraterna anser att vad avser barngruppernas storlek så bör 
skolverkets riktlinjer vara norm.

Ärendebeskrivning
Kommunens författningssamling anger hur revisionens granskningsrapporter ska behandlas 
av nämnderna och hur nämnderna ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av det som framförs av revisionens granskningsrapporter. Syftet är att revisionens 
granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten till känna, och dels 
att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.

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

Beslutsunderlag
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande på revisionsrapport: Likvärdiga 

förutsättningar inom förskolan
 Kommunstyrelsen yttrande på revisionsrapport: Granskning av pensionshantering 

och pensionsredovisning
 Kommunstyrelsens yttrande på revisionsrapport: granskning av 

investeringsprocessen
 Revisionsrapport, granskning av pensionshantering och pensionsredovisning
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Revisionsrapporter 2020
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 126
Revisionsrapporter 2020 (KS 2020.022)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.

Ärendebeskrivning
Kommunens författningssamling anger hur revisionens granskningsrapporter ska behandlas 
av nämnderna och hur nämnderna ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av det som framförs av revisionens granskningsrapporter. Syftet är att revisionens 
granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten till känna, och dels 
att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.

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

Beslutsunderlag
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande på revisionsrapport: Likvärdiga 

förutsättningar inom förskolan
 Kommunstyrelsen yttrande på revisionsrapport: Granskning av pensionshantering 

och pensionsredovisning
 Kommunstyrelsens yttrande på revisionsrapport: granskning av 

investeringsprocessen
 Revisionsrapport, granskning av pensionshantering och pensionsredovisning
 Borttagen på grund av personuppgifter.
 Revisionsrapporter 2020
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Tjänsteskrivelse

Revisionsrapporter 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 
uppföljningen.

Ärendet i korthet
Kommunens författningssamling anger hur revisionens 
granskningsrapporter ska behandlas av nämnderna och hur 
nämnderna ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av det som framförs av revisionens granskningsrapporter. 
Syftet är att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges 
ledamöter och allmänheten till känna, och dels att nämnderna på ett 
strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.

Bakgrund
Revisionen tillställer, efter genomförd granskning, rapporten till den 
granskade nämnden för åtgärd. Kommunens nämnder rapporterar 
därefter, så snart som möjligt, vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av det som framförs i granskningsrapporten. Rapporten 
sänds till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen rapporterar därefter till 
kommunfullmäktige minst två gånger per år hur revisionens 
granskningsrapporter har behandlats i nämnderna. 
Nedan redovisas en sammanställning av besvarade revisionsrapporter 
under 2019 och exempel på åtgärder som framgår i nämndens svar. 
Därefter redovisas en förteckning över inkomna revisionsrapporter som 
ännu inte har besvarats av nämnd. Samtliga revisionsrapporter och 
nämndernas svar bifogas i sin helhet.

Besvarade revisionsrapporter under 2020
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Kommunstyrelsen 

Granskning av investeringsprocessen
Missiv och rapport 2020-01-16 
Pwc har på uppdrag av dem förtroendevalda revisorer genomfört en granskning i syfte 
att bedöma kommunstyrelsen och berörda nämnders interna kontroll i 
investeringsprocessen.

Pwc:s sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen och övriga berörda nämnder 
till stora delar har en tillräcklig internkontroll vad gäller kommunens 
investeringsprocess.

Rekommendationer och åtgärder efter genomförd granskning:

- Upprätta en projektplan för projektet Torgytorna etapp 4och 5 som uppfyller 
de kriterier som beskrivs i projektbeställningen.

- Uppföljning och återrapportering av projektet Torgytorna behöver ses över 
för att säkerställa nämndernas kontroll.

Kommunstyrelsen åtgärder:
Vallentuna kommun instämmer i revisionens rekommendationer. 
Kommunen kommer att upprätta en projektplan för projektet Torgytorna 
etapp fyra och fem samt ser till att uppföljning och återrapportering av 
projektet Torgytorna ses över.

Granskning av pensionshantering och Pensionsredovisning
Missiv och rapport 2020-03-06 
Revisorerna har granskat kommunens pensionshantering och pensionsredovisning.

Rekommendationer och åtgärder efter genomförd granskning:

- Att tillse att en skriftlig rutinbeskrivning upprättas som tydliggör vilka 
kontroller som ska genomföras, vem som är ansvarig, vilka krav som ställs på 
dessa kontroller samt hur ofta de ska utföras.

Kommunstyrelsens åtgärder: 
HR-avdelningen kommer under 2020 tillse att en skriftlig rutinbeskrivning 
upprättas som tydliggör vilka kontroller som ska genomföras, vem som är 
ansvarig, vilka krav som ställs på dessa kontroller samt hur ofta de ska 
utföras.

-  Att tillse att checklistor finns för samtliga väsentliga moment i syfte att 
säkerställa spårbarhet i pensionsredovisningen och för att undvika ett förstort 
personberoende i hanteringen.

Kommunstyrelsens åtgärder: HR-avdelningen kommer under 2020
tillsammans med KPA pensionshjälpen att ta fram checklistor för samtliga
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väsentliga moment i syfte att säkerställa spårbarhet i pensionsredovisningen 
och för att undvika ett för stort personberoende i hanteringen

- Att tillse att “RKR R10 pensioner” och “RKR Information Upplysningar om 
pensionsmedel och pensionsförpliktelser i förvaltningsberättelsen” följs.
Kommunstyrelsens åtgärder Ekonomiavdelningen kommer följa “RKR 
R10 pensioner” och “RKR Information Upplysningar om pensionsmedel och 
pensionsförpliktelser i förvaltningsberättelsen” för årsredovisning 2019.

- Att tillse att rutin införs kopplat till att identifiera slutregleringspremier. Till 
exempel bör en tydlig rutin för att registrera individer som fortsätter jobba 
efter 65 års ålder införas.

Kommunstyrelsens åtgärder: HR-avdelningen kommer under 2020 att 
ta fram tydliga rutiner tillsammans med KPA pensionshjälpen kopplat till att 
identifiera slutregleringspremier.

- Att tillse att rutin upprättas för kontroll av pensionsgrundande lön enligt 
lönesystemet jämfört med fakturaspecifikation från KPA.

- Kommunstyrelsens åtgärder: HR-avdelningen kommer under hösten 
2020 att ta fram en rutin för kontroll av pensionsgrundande lön enligt 
lönesystemet jämfört med fakturaspecifikation från KPA.

Barn- och ungdomsnämnden

Likvärdiga förutsättningar inom förskolan
Missiv och rapport  2019-09-27 
Revisorerna har granskat kommunens förutsättningar för likvärdighet inom 
förskolan.

Den samlade bedömningen är att barn- och ungdomsnämnden inte har säkerställt att
förskolan erbjuder likvärdiga förutsättningar för lärande och omsorg utifrån varje
barns behov. Vidare görs bedömningen att barn- och ungdomsnämnden inte helt har
säkerställt att behov av platser och öppettider kan tillgodoses.

Rekommendationer och åtgärder efter genomförd granskning:

- Ett behov av ett mer enhetligt och ändamålsenligt systematiskt 
kvalitetsarbete på enhetsnivå och på
huvudmannanivå. Detta arbete är påbörjat, men resultat har ännu inte
kunnat sammanställas och analyserats. Revisionen ser positivt på de 
insatserna som genomförs för att förbättra kvaliteten på uppföljning och 
analys på enhetsnivå och huvudmannanivå, de ser även positivt på at 
nämnden får löpande information om personalbehörighet i tertialrapporter.
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Barn- och ungdomsnämndens åtgärder: Inför hösten 2019 arbetade 
barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med förskolans rektorer med ta 
fram en struktur för enheternas systematiska kvalitetsarbete och 
gemensamma mallar för dokumentation av detta arbete. Enheterna har från 
och med läsårsstart hösten 2019 arbetat utifrån denna gemensamma struktur 
och mallar för att säkerställa både likvärdighet och systematik och åtgärder 
har därmed redan tagits för att bedriva ett ändamålsenligt systematiskt 
kvalitetsarbete på enhetsnivå.

- Att säkerställa att åtgärder vidtas vid brister rörande likvärdighet som har 
identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet.

Barn- och ungdomsnämnden åtgärder: Revisionen har i granskningen 
inte kunnat bedöma om åtgärder vidtas vid brister rörande likvärdighet i 
förskolan då det inte funnits tillräcklig uppföljning och analys av förskolans 
resultat fördelat per område och enheter som når nämnden. Genom insatser 
och förändringar inom enheternas och huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete åtgärdas detta och likvärdighet kan lättare följas upp på 
huvudmannanivå.  I granskningen konstateras som ett tillägg att 
resurstilldelningen till förskolan beskrivs ske utan hänsyn till förskolors och 
barns förutsättningar och behov. Resursfördelning har tidigare skett på 
skolchefsnivå där skolchefen fördelat ut medlen per område. Under 2020 
görs en förändring av strukturen för resurstilldelning så att den tydligare 
väger in förutsättningar på individ- och områdesnivå för att fördelning av 
resurser ska baseras på enheternas olika förutsättningar. Förskolans arbete 
med de gemensamma kartläggningsmaterialen av barn i behov av särskilt 
stöd kommer att ligga till grund för resursfördelningen.

- Att säkerställa att barn i behov av särskilt stöd skyndsamt erbjuds 
förskoleplats. I nuläget framgår det inte av kommunens köregler att barn med 
särskilda behov ska prioriteras. Det saknas även systemstöd för att ta emot 
information om behov av särskilt stöd i samband med ansökan om 
förskoleplats.

Barn- och ungdomsnämndens åtgärder:. Granskningen visar att barn 
erbjuds plats i tid. Det finns däremot inte rutiner som säkerställer att barn i 
behov av särskilt stöd erbjuds plats skyndsamt. För att åtgärda detta görs två 
åtgärder, revidering av de skriftliga rutinerna gällande köhantering och 
placering samt översyn av digitala systemet för ansökan om förskoleplats.

Ej besvarade revisionsrapporter under 2020
Kommunstyrelsen 

Missiv och rapport 2020-06-12 – Information- och cybersäkerhetsgranskning.

Handlingar
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Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-04-21

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33
Yttrande om revisionsrapporten Likvärdiga förutsättningar inom förskolan 
(BUN 2019.577)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar föreslaget yttrande.
Anteckning
Socialdemokraterna lämnar in en protokollsanteckning (se protokollsbilaga 1).

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat kommunens förutsättningar för likvärdighet inom förskolan. Barn- 
och ungdomsnämnden lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av kommunens 
förutsättningar för likvärdighet inom förskolan som har genomförts av ett externt 
revisionsbolag.

Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med dessa 
regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och 
allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder 
som har vidtagits med anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.
Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2019-09-27. Revisionsrapporten finns 
bifogad som bilaga.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall till förskoleutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §14 BUN FU Yttrande om revisionsrapporten Likvärdiga förutsättningar inom 

förskolan
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-23, Yttrande om revisionsrapporten likvärdiga 

förutsättningar inom förskolan
 Yttrande om revisionsrapporten Likvärdiga förutsättningar inom förskolan
 Revisionsrapport, Granskning av likvärdiga förutsättningar inom förskolan



Barn och Ungdomsnämnden 2020-04-21 

Yttrande om revisionsrapporten Likvärdiga förutsättningar inom 
förskolan (BUN 2019.577) 

(s)-gruppen vill lägga följande anteckning till protokollet: 

Revisorerna påpekar i Kontrollmål 5 att det inte finns kommungemensamt direktiv vad 

avser barngruppernas storlek. Socialdemokraterna anser att vad avser barngruppernas 

storlek så bör skolverkets riktlinjer vara norm. 

För Socialdemokraterna 

Thomas Arctaedius, Sandra Rudeberg 

Protokollsbilaga 1
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Tjänsteskrivelse

Yttrande om revisionsrapporten 
Likvärdiga förutsättningar inom 
förskolan

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar föreslaget yttrande.

Ärendet i korthet
Revisorerna har granskat kommunens förutsättningar för likvärdighet inom 
förskolan. Barn- och ungdomsnämnden lämnar härmed sitt svar på 
revisionsrapporten.

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av kommunens 
förutsättningar för likvärdighet inom förskolan som har genomförts av ett externt 
revisionsbolag.

Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med 
dessa regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges 
ledamöter och allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska 
rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och 
rekommendationer som förts fram.
Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2019-09-27. 
Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Barn- och ungdomsnämndens yttrande på revisionsrapport 

likvärdiga förutsättningar inom förskolan
2. Revisionsrapport, Granskning av likvärdiga förutsättningar inom förskolan
3. Yttrande om revisionsrapporten Likvärdiga förutsättningar inom förskolan

Susanna Falk Linda Hallén
Utbildningschef Avd.chef Verksamhetsutveckling

______________________
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Barn- och ungdomsnämndens yttrande 
på revisionsrapport likvärdiga 
förutsättningar inom förskolan

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning i 
syfte att bedöma om barn- och ungdomsnämnden säkerställt att förskolan erbjuder 
likvärdiga förutsättningar för lärande och omsorg utifrån varje barns behov. 

Nedan redovisas revisionens synpunkter tillsammans med nämndens kommentarer. 
Därefter följer ett avsnitt om revisionens rekommendationer och nämndens åtgärder. 
Avslutningsvis presenteras en framåtriktad analys om åtgärdernas effekt.

Revisionens synpunkter
Den samlade bedömningen är att barn- och ungdomsnämnden inte har säkerställt att 
förskolan erbjuder likvärdiga förutsättningar för lärande och omsorg utifrån varje 
barns behov. Vidare görs bedömningen att barn- och ungdomsnämnden inte helt har 
säkerställt att behov av platser och öppettider kan tillgodoses.

 Revisionen bedömer att det finns behov av ett mer enhetligt och 
ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå och på 
huvudmannanivå. Detta arbete är påbörjat, men resultat har ännu inte 
kunnat sammanställas och analyserats. Revisionen ser positivt på de insatser 
som genomförs för att förbättra kvaliteten på uppföljning och analys på 
enhetsnivå och huvudmannanivå, de ser även positivt på at nämnden får 
löpande information om personalbehörighet i tertialrapporter. 

Nämndens kommentar:
Barn- och ungdomsnämnden instämmer med revisionens synpunkt att det finns 
brister i förskolans systematiska kvalitetsarbete som ska ligga till grund för en analys 
av förskolans likvärdiga förutsättningar. Granskningen som genomförts visar framför 
allt brister kopplat till det systematiska kvalitetsarbetet för förskolan på enhetsnivå 
och huvudmannanivå. Granskningen genomfördes under perioden 2018-2019 då flera 
åtgärder och förändringar redan planerades. Åtgärderna har sjösatts under hösten 
2019 för att stärka kvalitetsarbetet och öka likvärdigheten i hur verksamheterna följs 
upp. Befattningsbeskrivningar för förskollärare och barnskötare har tagits fram och 
implementerats. Uppdraget i befattningsbeskrivningarna följs upp under hösten 2019 
i förskolans gemensamma mallar för medarbetarsamtal samt nedbrutna lönekriterier 
för förskolan, för att få en röd tråd som i sin tur kopplas till verksamhetens mål. 
Kompetenshöjande insatser, både vad gäller behörighetsökning och kvalitetsökning i 
undervisningen genomförs under 2019 och följs upp till nämnd regelbundet under 
insatsperioden. På enhetsnivå finns framtagna mallar och rutiner för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Dessa implementerades under hösten 2019 och kommer nu att 
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kunna ligga till grund för en analys under våren 2020. Förskolan använder BRUK, 
skolverkets verktyg för självskattning av kvalitet och måluppfyllelse i förhållande till 
läroplansmålen, som stöd i arbetet inom områdena värdegrund och utveckling. 
Självskattningarna ger en uppföljning på enhetsnivå men det bidrar även med ett 
underlag för analys på huvudmannanivå. Detta möjliggör både uppföljning av 
respektive enhet som jämförelser mellan enheter och gemensamma resultat. 
Ytterligare resultat som samlas in och analyseras på enhetsnivå och huvudmannanivå 
under läsåret 2019-2020 är brukarenkäten Våga visa för vårdnadshavare samt 
medarbetarenkäten. Ett fortsatt utvecklingsarbete planeras för att koppla ihop 
enheternas resultat med analys och uppföljning på huvudmannanivå. 

 Revisionen konstaterar och ser positivt på att nämnden beslutat om 
kompetenshöjande insatser och deltagande i Skolverkets Samverkan för bästa 
skola men kan inte bedöma om åtgärderna svarar mot brister avseende 
förskolans likvärdighet eftersom uppföljning och analys av förskolans resultat 
fördelat per område och enheter inte når nämnden.  

Nämndens kommentar:
Barn- och ungdomsnämnden instämmer delvis med revisionens synpunkt att 
samverkan för bästa skola (SBS) inte säkert svarar mot brister avseende förskolans 
likvärdighet då uppföljning och analys av förskolans resultat per område och enheter 
inte når nämnden. Satsningen gällande kompetenshöjande insatser utgår från ett 
identifierat behov av ökad andel legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare. 
Kartläggningen är gjord på övergripande nivå och säkerställer inte att den bidrar till 
likvärdighet på enhetsnivå. Dock genererar det en grundläggande likvärdighet då all 
personal på fasta tjänster i den kommunala förskolan kommer att ha en formell 
utbildning oavsett område man arbetar i. Satsningen följs upp löpande under 2019-
2020 och återrapporteras i tertialerna till nämnd.

Utbildningsinsatser har gjorts under 2019 för implementering av reviderade 
läroplanen för förskolan (Lpfö 18), vilket kopplas till undervisningsuppdraget i 
förskolan och syftar till att skapa en grundläggande kunskapsnivå och öka 
likvärdigheten. De kompetenshöjande insatserna kommer under våren 2020 att 
kunna följas upp i BRUK, Våga visa enkät samt i medarbetarenkät, resultatet kommer 
att kunna analyseras på enhetsnivå samt övergripande på huvudmannanivå och 
återrapporteras till nämnd. Vad gäller deltagandet i SBS så bygger det på de specifika 
enheternas avvikande förutsättningar och resultat. Från Vallentuna deltog initialt två 
förskoleenheter men förutsättningarna ändrades organisatoriskt och nu deltar en 
förskoleenhet samt en grupp med förskolans rektorer. Rektorsgruppen får stöd i att 
utveckla arbetssätt och struktur utifrån verksamheternas behov, detta i sin tur ska 
bidra till ökad likvärdighet. Uppföljning av detta arbete görs löpande i samverkan 
med Skolverket och planering för hur detta arbete ska rapporteras till nämnd pågår. 
Återrapport kommer att genomföras under hösten 2020. 
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 Revisionen bedömer att nämnden säkerställt att barn erbjuds plats i förskola i 
ändamålsenlig omfattning och att erbjudande om plats sker i tid. Revisionen 
konstaterar dock att det inte finns rutiner som säkerställer att barn i behov av 
särskilt stöd erbjuds plats skyndsamt. 

Nämndens kommentar:
Barn- och ungdomsnämnden instämmer delvis med revisionens synpunkt att det 
saknas rutiner som säkerställer att barn i behov av särskilt stöd erbjuds plats 
skyndsamt. I nuläget finns rutiner men informationen behöver tydliggöras för de 
vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats. 

Revisionens rekommendationer

 Att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas och 
implementeras på enhetsnivå och på huvudmannanivå för att nämnden ska få 
en samlad och tydlig bild av enheternas behov, En sådan bild gör det möjligt 
för nämnden att säkerställa att de insatser som planeras och genomförs är 
adekvata. 

Nämndens kommentar:
Barn- och ungdomsnämnden instämmer med revisionens rekommendation.
Inför hösten 2019 arbetade barn- och ungdomsförvaltningen tillsammans med 
förskolans rektorer med ta fram en struktur för enheternas systematiska 
kvalitetsarbete och gemensamma mallar för dokumentation av detta arbete. 
Enheterna har från och med läsårsstart hösten 2019 arbetat utifrån denna 
gemensamma struktur och mallar för att säkerställa både likvärdighet och systematik 
och åtgärder har därmed redan tagits för att bedriva ett ändamålsenligt systematiskt 
kvalitetsarbete på enhetsnivå.

Insats Status/Period för insats
Gemensam struktur för kvalitetsarbete 
och mallar på enhetsnivå

Implementerat hösten 2019, 
uppföljning av insatsen görs under 
vårtermin och hösttermin 2020

Framtagande av nyckeltal och 
kvalitetskort för förskolan som följs upp 
till nämnd

Pågår under våren 2020. Rapporteras 
till nämnd i verksamhetsberättelse för 
2020

Framtagande av årshjul för när 
kvalitetkortets nyckeltal och enheternas 
resultat analyseras och följs upp på 
huvudmannanivå

Pågår under 2020. Klart till januari 
2021

Framtagande av struktur och gemensam 
rapportmall för det interna 
kvalitetsarbetet på huvudmannanivå 
som grund för analys och 
målbedömning av nämndens 

Pågår under 2020. Klart till januari 
2021
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måluppfyllelse och planering av för 
förskolan gemensamma mål och 
insatser framåt
Framtagande av struktur och gemensam 
mall för kvalitetsrapporter som följer 
upp resultat för varje förskoleområde i 
förhållande till de nationella målen. 
Resultatet sammanställs och ligger 
därefter till grund för enhetens fortsatta 
mål och prioriterade insatser. 

Pågår under 2020. Klart till januari 
2021

 Att säkerställa att åtgärder vidtas vid brister rörande likvärdighet som har 
identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet.

Nämndens kommentar:
Barn- och ungdomsnämnden instämmer med revisionens rekommendation.
Revisionen har i granskningen inte kunnat bedöma om åtgärder vidtas vid brister 
rörande likvärdighet i förskolan då det inte funnits tillräcklig uppföljning och analys 
av förskolans resultat fördelat per område och enheter som når nämnden. Genom 
insatser och förändringar inom enheternas och huvudmannens systematiska 
kvalitetsarbete åtgärdas detta och likvärdighet kan lättare följas upp på 
huvudmannanivå.  

I granskningen konstateras som ett tillägg att resurstilldelningen till förskolan 
beskrivs ske utan hänsyn till förskolors och barns förutsättningar och behov. 
Resursfördelning har tidigare skett på skolchefsnivå där skolchefen fördelat ut 
medlen per område. Under 2020 görs en förändring av strukturen för 
resurstilldelning så att den tydligare väger in förutsättningar på individ- och 
områdesnivå för att fördelning av resurser ska baseras på enheternas olika 
förutsättningar. Förskolans arbete med de gemensamma kartläggningsmaterialen av 
barn i behov av särskilt stöd kommer att ligga till grund för resursfördelningen. 

Insats Status/Period för insats
Förändring av struktur för 
resurstilldelningen så att den tydligare 
görs utifrån individ och områdesnivå

Ny struktur från 1 juli 2020
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  Att säkerställa att barn i behov av särskilt stöd skyndsamt erbjuds 
förskoleplats. I nuläget framgår det inte av kommunens köregler att barn med 
särskilda behov ska prioriteras. Det saknas även systemstöd för att ta emot 
information om behov av särskilt stöd i samband med ansökan om 
förskoleplats.

Nämndens kommentar:
Barn- och ungdomsnämnden instämmer delvis med revisionens rekommendation. 
Granskningen visar att barn erbjuds plats i tid. Det finns däremot inte rutiner som 
säkerställer att barn i behov av särskilt stöd erbjuds plats skyndsamt. För att åtgärda 
detta görs två åtgärder, revidering av de skriftliga rutinerna gällande köhantering och 
placering samt översyn av digitala systemet för ansökan om förskoleplats. 

Insats Status/Period för insats
Se över och revidera rutinen kring 
köhantering och placering för förskola och 
familjedaghem” så att det tydligt framgår 
att barn med särskilda behov ska erbjudas 
plats skyndsamt

Klart hösten 2020

Se över möjligheten att i systemet för 
ansökan om förskoleplats kunna ta emot 
information om behov av särskilt stöd 

Klart hösten 2020
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Framåtriktad analys

Förskolans kvalitetsarbete behöver fortsätta utvecklas och få samma struktur som 
grundskola/grundsärskolans kvalitetsarbete för att det ska skapa en tydligare 
helhetsbild. För att inte riskera att förskolans kvalitetsarbete försvinner i 
grundskolan/grundsärskolan är det viktigt att förskolans uppföljningar lyfts fram 
specifikt. Vid tertialuppföljning bör förskolans kvalitetsuppföljning följas upp i 
förskoleutskottet för att säkerställa att nämnden får ta del av förskolans resultat och 
uppföljningar samt planerade och genomförda åtgärder utifrån revisonens 
rekommendationer. Då förskolans organisation och struktur för det systematiska 
kvalitetsarbetet fortfarande är under uppbyggnad finns en risk att förändringar i 
organisationen runt förskolan kan påverka det uppstartade arbetet kring kvalitét och 
likvärdighet. För att säkerställa att arbetet kan fortsätta i rätt riktning är det därför 
viktigt att förskolan ges fortsatt utrymme att utveckla sina processer och sitt 
arbetssätt med stöd av skolchef.
 
Genomförda åtgärder med gemensamma underlag och strukturer för uppföljning på 
enheterna har skapat underlag för analys på enhetsnivå. Underlagen bidar också till 
resultat som går att analysera och jämföra mellan enheter samt på övergripande nivå. 
Kvalitetsrapporter från respektive förskoleområde kommer skapa ett samlat underlag 
som följer upp verksamheternas arbete i förhållande till de nationella målen i 
läroplanen. Underlagen kommer ligga till grund för fortsatt analys av 
verksamheternas utformning och genomförande av undervisningen. 
Kvalitetsrapporterna kommer också bidra till att varje enhet ges möjlighet att 
identifiera egna mål för verksamheten parallellt med de gemensamma för hela 
förskolans verksamhet. Tydlig struktur för kvalitetsarbetet med tillhörande årshjul 
säkerställer att kvalitetsarbetet sker regelbundet samt skapar en tydlighet kring vilka 
resultat som ska följas upp och när de ska följas upp. 

Revisionens granskning har bidragit till att lyfta frågor kopplat till förskolans 
förutsättningar för att skapa en likvärdig verksamhet. Granskningen har även 
tydliggjort brister i hur förskolans resultat redovisas för nämnd vilket har gjort att 
barn- och ungdomsförvaltningen har lagt extra fokus på att få till en likvärdig 
uppföljning av resultat för alla skolformer. Revisionens granskning synliggör också 
utvecklingsområden som inte identifierats i ett tidigare skede och som ger barn- och 
ungdomsnämnden möjlighet att göra insatser som utvecklar verksamheten och ökar 
kvaliteten i förskolan.
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Likvärdiga förutsättningar inom förskolan 

PwC har på uppdrag av oss förtroendevalda revisorer genomfört en granskning i syfte att 

bedöma om barn- och ungdomsnämnden säkerställt att förskolan erbjuder likvärdiga förut-

sättningar för lärande och omsorg utifrån varje barns behov. 

 

Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att barn- och ungdomsnämnden 

inte har säkerställt att förskolan erbjuder likvärdiga förutsättningar för lärande och omsorg 

utifrån varje barns behov.  Vidare bedömer vi att barn- och ungdomsnämnden inte helt har 

säkerställt att behov av platser och öppettider kan tillgodoses.  

 

Vår bedömning grundar sig på iakttagelser och är en sammanvägning av vår bedömning av 

respektive kontrollmålen i granskningen, vilka framgår nedan. Bedömningen görs på en 

tregradig skala (uppfyllt, delvis uppfyllt, eller ej uppfyllt).  

Kontrollmål Kommentar  

Kontrollmål 1: Nämnden har 

säkerställt att det bedrivs ett 

ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på enhets-

nivå.  

 

Ej uppfyllt 

Vi konstaterar att det finns ett identifierat 

behov av ett mer enhetligt och ändamåls-

enligt systematiskt kvalitetsarbete på en-

hetsnivå, men att former för detta ännu inte 

är på plats. Vi konstaterar att de brister 

som Skolinspektionen påvisade i sin tillsyn 

år 2018 kvarstår då det framkommer att 

alla förskoleenheter inte följer upp och 

analyserar sin verksamhet samt dokumen-

terar detta arbete. Vi ser positivt på de 

utbildningsinsatser som genomförs inom 

kommunen för att förbättra kvaliteten på 

uppföljningen och analysen på enhetsnivå. 

Vi anser att det systematiska kvalitetsar-

betet skulle gynnas av en gemensam struk-

tur/mall för arbete på enhetsnivå.  

 



VALLENTUNA KOMMUN 

REVISIONEN 

MISSIV 

 2019-09-27 

  

 

  

BARN- OCH UNGDOMS-
NÄMNDEN 

 
 

 

REVISIONEN  

TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA   

TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88  

KOMMUN@VALLENTUNA.SE  

  

WWW.VALLENTUNA.SE  

 

Kontrollmål 2: Nämnden har 

säkerställt att det bedrivs ett 

ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på huvud-

mannanivå.  

Ej uppfyllt 

Vi konstaterar att det finns en medvetenhet 

kring behovet av ett mer ändamålsenligt 

systematiskt kvalitetsarbete på huvudman-

nanivå, men att former för detta ännu inte 

är på plats. Då vi konstaterat att det finns 

brister i det systematiska kvalitetsarbetet 

på enhetsnivå riskerar nämnden att fatta 

beslut om utveckling av verksamheten utan 

att ha fullständig och adekvat information 

om de faktiska behoven. Vi bedömer såle-

des att de brister som Skolinspektionen 

identifierade i sin tillsyn år 2018 kvarstår 

då det saknas en samlad bild av måluppfyl-

lelsen på förskolorna som kan ligga till 

grund för uppföljning, analys och beslut 

om prioritering av utvecklingsinsatser för 

förskolorna på huvudmannanivå. Vi ser 

positivt på att nämnden får löpande in-

formation om personalbehörighet i tertial-

rapporterna samt på det arbete som bedrivs 

med att implementera ett ändamålsenligt 

systematiskt kvalitetsarbete på huvudman-

nanivå.  

 

Kontrollmål 3: Nämnden har 

vidtagit åtgärder vid eventu-

ella brister som rör försko-

lans likvärdighet. 

 

Ej bedömt 

Vi konstaterar att nämnden har fattat beslut 

om kompetenshöjande insatser för att 

stärka förskolans kvalitet i hela kommunen 

och vi ser positivt på att kommunen deltar i 

Skolverkets Samverkan för bästa skola 

med syfte att stärka de förskolor som har 

störst behov. Vi kan däremot inte bedöma 

om nämnden har vidtagit åtgärder som 

svarar mot brister avseende förskolans 

likvärdighet eftersom uppföljning och ana-

lys av förskolans resultat fördelat per om-
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råde och enheter inte når nämnden. Där-

med saknas den nödvändiga kopplingen 

mellan analys av brister rörande likvärdig-

het och nämndens åtgärder.   

 

Vi konstaterar i tillägg att resurstilldel-

ningen till förskolan beskrivs ske utan 

hänsyn till förskolors och barns förutsätt-

ningar och behov.  

Kontrollmål 4: Nämnden har 

säkerställt att barn erbjuds 

plats i förskola i ändamåls-

enlig omfattning. 

 

Uppfyllt 

Vi konstaterar att kommunen erbjuder 

förskola i stor omfattning. De ordinarie 

öppettiderna är generösa och det finns 

möjlighet att få barnomsorg även utanför 

ordinarie öppettider samt under hela som-

maren och vid föräldraledighet. Vi noterar 

att verksamheten anser att de generösa 

öppettiderna riskerar att påverka verksam-

hetens kvalitet negativt. 

 

Kontrollmål 5: Nämnden har 

säkerställt att barngrupperna 

har en lämplig sammansätt-

ning och storlek.  

 

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att rektorerna har ansvar för 

att organisera verksamheten så att barn-

grupperna har en lämplig sammansättning 

och storlek, men att det inte finns något 

kommungemensamt direktiv kring vad 

detta innebär. Vi konstaterar att barn- och 

ungdomsnämnden följer upp barngrupper-

nas storlek, antal barn per personal och 

andel utbildad personal och att nämnden 

vidtagit åtgärder avseende utbildningsin-

satser avseende dessa. Vi noterar att un-

derlaget till nämnden avseende perso-

naltäthet riskerar att vara missvisande. 
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Kontrollmål 6: Nämnden har 

säkerställt att erbjudande av 

plats sker i tid.  

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att barn erbjuds plats i tid. 

Vi konstaterar dock att det inte finns ruti-

ner som säkerställer att barn i behov av 

särskilt stöd erbjuds plats skyndsamt.  
 

 

Efter genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och ungdoms-

nämnden:  

 Att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas och implementeras på 

enhetsnivå och på huvudmannanivå för att nämnden ska få en samlad och tydlig bild 

av enheternas behov. En sådan bild gör det möjligt för nämnden att säkerställa att de 

insatser som planeras och genomförs är adekvata.  

 Att säkerställa att åtgärder vidtas vid brister rörande likvärdighet som har identifierats 

i det systematiska kvalitetsarbetet.   

 Att säkerställa att barn i behov av särskilt stöd skyndsamt erbjuds förskoleplats. I nu-

läget framgår det inte av kommunens köregler att barn med särskilda behov ska priori-

teras. Det saknas även systemstöd för att ta emot information om behov av särskilt 

stöd i samband med ansökan om förskoleplats.  

 Denna granskning omfattar inte förskolans resursfördelningsmodell. Det har dock vid 

intervjuer framkommit att resursfördelningsmodellen inte upplevs säkerställa att för-

skolors och barns förutsättningar och behov tillgodoses. Det kan därmed finnas behov 

av en översyn av resursfördelningen i förskolan.  

 

Rapporten har varit föremål för sakgranskning hos berörda tjänstepersoner. 

 

 

För revisorerna 

 

Ulf Nordlinder 

Ordförande 

 



VALLENTUNA KOMMUN 

REVISIONEN 

MISSIV 

 2019-09-27 

  

 

  

BARN- OCH UNGDOMS-
NÄMNDEN 

 
 

 

REVISIONEN  

TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA   

TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88  

KOMMUN@VALLENTUNA.SE  

  

WWW.VALLENTUNA.SE  

 

 

 

Distribution av granskningsrapport – Likvärdiga förutsättningar inom förskolan 

Kommunstyrelsen 

Barn- och ungdomsnämnden 

Kommundirektör 

Ekonomichef 

Revisionens hemsida 

 

 



 

Revisionsrapport 

 

  

Likvärdiga 

förutsättningar 

inom förskolan 
Vallentuna kommun 

September 2019 

Jenny Nordqvist 

Ellen Röllgårdh 



 
 

1 

Innehållsförteckning 

 

Sammanfattning 2 

Inledning 6 

Förskolan i Vallentuna kommun 9 

Iakttagelser och bedömningar 15 

Kontrollmål 1: Systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå 15 

Kontrollmål 2: Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå 15 

Iakttagelser 15 

Bedömning 18 

Kontrollmål 3: Åtgärder vid eventuella brister 18 

Iakttagelser 18 

Bedömning 19 

Kontrollmål 4 och 6: Erbjudande av plats 19 

Iakttagelser 19 

Bedömning 20 

Kontrollmål 5: Barngruppernas sammansättning och storlek 21 

Iakttagelser 21 

Bedömning 21 

Revisionell bedömning 22 

Bilaga 1. Granskad dokumentation 26 

Bilaga 2. Årshjul systematiskt kvalitetsarbete 27 

 

  



 
 

2 

Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört en 

granskning av barn- och ungdomsnämnden.  

Revisionsfrågorna lyder: 

Har barn- och ungdomsnämnden säkerställt att förskolan erbjuder likvärdiga förutsättningar för 

lärande och omsorg utifrån varje barns behov?  

Har barn- och ungdomsnämnden säkerställt att behov av platser och öppettider kan 

tillgodoses? 

Vår samlade bedömning är att barn- och ungdomsnämnden inte har säkerställt att förskolan 

erbjuder likvärdiga förutsättningar för lärande och omsorg utifrån varje barns behov.   

Vår samlade bedömning är att barn- och ungdomsnämnden inte helt har säkerställt att behov 

av platser och öppettider kan tillgodoses.  

Vår bedömning grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive kontrollmål. 

Bedömningen baseras på bedömningen av en sammanvägning av kontrollmålen i 

granskningen, vilka framgår nedan. Bedömningen görs på en tregradig skala (uppfyllt, delvis 

uppfyllt, eller ej uppfyllt).  

Kontrollmål Kommentar  

Kontrollmål 1: Nämnden har 

säkerställt att det bedrivs ett 

ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på 

enhetsnivå.  

 

Ej uppfyllt 
 
Vi konstaterar att det finns ett identifierat behov av 

ett mer enhetligt och ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på enhetsnivå, men att former för 

detta ännu inte är på plats. Vi konstaterar att de 

brister som Skolinspektionen påvisade i sin tillsyn 

år 2018 kvarstår då det framkommer att alla 

förskoleenheter inte följer upp och analyserar sin 

verksamhet samt dokumenterar detta arbete. Vi 

ser positivt på de utbildningsinsatser som 

genomförs inom kommunen för att förbättra 

kvaliteten på uppföljningen och analysen på 

enhetsnivå. Vi anser att det systematiska 

kvalitetsarbetet skulle gynnas av en gemensam 

struktur/mall för arbete på enhetsnivå.  
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Kontrollmål 2: Nämnden har 

säkerställt att det bedrivs ett 

ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på 

huvudmannanivå.  

 

Ej uppfyllt 
 
Vi konstaterar att det finns en medvetenhet kring 

behovet av ett mer ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på huvudmannanivå, men att 

former för detta ännu inte är på plats. Då vi 

konstaterat att det finns brister i det systematiska 

kvalitetsarbetet på enhetsnivå riskerar nämnden 

att fatta beslut om utveckling av verksamheten 

utan att ha fullständig och adekvat information om 

de faktiska behoven. Vi bedömer således att de 

brister som Skolinspektionen identifierade i sin 

tillsyn år 2018 kvarstår då det saknas en samlad 

bild av måluppfyllelsen på förskolorna som kan 

ligga till grund för uppföljning, analys och beslut 

om prioritering av utvecklingsinsatser för 

förskolorna på huvudmannanivå. Vi ser positivt på 

att nämnden får löpande information om 

personalbehörighet i tertialrapporterna samt på det 

arbete som bedrivs med att implementera ett 

ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på 

huvudmannanivå.  

 

Kontrollmål 3: Nämnden har 

vidtagit åtgärder vid 

eventuella brister som rör 

förskolans likvärdighet. 

 

Ej bedömt 

Vi konstaterar att nämnden har fattat beslut om 

kompetenshöjande insatser för att stärka 

förskolans kvalitet i hela kommunen och vi ser 

positivt på att kommunen deltar i Skolverkets 

Samverkan för bästa skola med syfte att stärka de 

förskolor som har störst behov.  

Vi kan däremot inte bedöma om nämnden har 

vidtagit åtgärder som svarar mot brister avseende 

förskolans likvärdighet eftersom uppföljning och 

analys av förskolans resultat fördelat per område 

och enheter inte når nämnden. Därmed saknas 

den nödvändiga kopplingen mellan analys av 

brister rörande likvärdighet och nämndens 

åtgärder.   

Vi konstaterar i tillägg att resurstilldelningen till 

förskolan beskrivs ske utan hänsyn till förskolors 

och barns förutsättningar och behov.  
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Kontrollmål 4: Nämnden har 

säkerställt att barn erbjuds 

plats i förskola i 

ändamålsenlig omfattning. 

 

Uppfyllt 
 
Vi konstaterar att kommunen erbjuder förskola i 
stor omfattning. De ordinarie öppettiderna är 
generösa och det finns möjlighet att få barnomsorg 
även utanför ordinarie öppettider samt under hela 
sommaren och vid föräldraledighet. Vi noterar att 
verksamheten anser att de generösa öppettiderna 
riskerar att påverka verksamhetens kvalitet 
negativt. 

 

Kontrollmål 5: Nämnden har 

säkerställt att barngrupperna 

har en lämplig 

sammansättning och storlek.  

 

Delvis uppfyllt 
 
Vi konstaterar att rektorerna har ansvar för att 
organisera verksamheten så att barngrupperna har 
en lämplig sammansättning och storlek, men att 
det inte finns något kommungemensamt direktiv 
kring vad detta innebär. Vi konstaterar att barn- 
och ungdomsnämnden följer upp barngruppernas 
storlek, antal barn per personal och andel utbildad 
personal och att nämnden vidtagit åtgärder 
avseende utbildningsinsatser avseende dessa. Vi 
noterar att underlaget till nämnden avseende 
personaltäthet riskerar att vara missvisande. 

 

Kontrollmål 6: Nämnden har 

säkerställt att erbjudande av 

plats sker i tid.  

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att barn erbjuds plats i tid. Vi 

konstaterar dock att det inte finns rutiner som 

säkerställer att barn i behov av särskilt stöd 

erbjuds plats skyndsamt.   

 

Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och 

ungdomsnämnden:  

 Att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas och implementeras på 

enhetsnivå och på huvudmannanivå för att nämnden ska få en samlad och tydlig bild 

av enheternas behov. En sådan bild gör det möjligt för nämnden att säkerställa att de 

insatser som planeras och genomförs är adekvata.  

 Att säkerställa att åtgärder vidtas vid brister rörande likvärdighet som har identifierats i 

det systematiska kvalitetsarbetet.   

 Att säkerställa att barn i behov av särskilt stöd skyndsamt erbjuds förskoleplats. I 

nuläget framgår det inte av kommunens köregler att barn med särskilda behov ska 

prioriteras. Det saknas även systemstöd för att ta emot information om behov av 

särskilt stöd i samband med ansökan om förskoleplats.  

 Denna granskning omfattar inte förskolans resursfördelningsmodell. Det har dock vid 

intervjuer framkommit att resursfördelningsmodellen inte upplevs säkerställa att 
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förskolors och barns förutsättningar och behov tillgodoses. Det kan därmed finnas 

behov av en översyn av resursfördelningen i förskolan.  
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Inledning 
Bakgrund 

Förskolan ska vara likvärdig och alla barn har rätt till en utbildning av hög kvalitet enligt 

skollagen. Detta innebär att verksamhet och innehåll kvalitativt ska vara likvärdigt såväl mellan 

som inom förskolor. Likvärdighet handlar om lika kvalitet och att läroplanens alla delar följs.  

För att säkerställa likvärdiga förutsättningar ska huvudmannen systematiskt kontinuerligt 

planera, följa upp och utveckla utbildningen på huvudmannanivå. Sådan planering, uppföljning 

och utveckling ska även genomföras på förekoleenhetsnivå. Om det framkommer att det finns 

brister i verksamheten ska huvudmannen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.  

Enligt skollagen ska barn från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det 

behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget 

behov på grund av familjens situation i övrigt. Huvudmannen ska se till att barngrupperna har 

en lämplig sammansättning och storlek och att barnen i övrigt erbjuds en god miljö. När 

vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola ska plats erbjudas inom fyra månader. Barn 

som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av 

förskola ska skyndsamt erbjudas förskola. 

Barn- och ungdomsnämnden i Vallentuna kommun är huvudman för förskolan och ansvarar för 

att skapa förutsättningar för en likvärdig utbildning. Barn- och ungdomsnämnden är även 

ansvarig för att säkerställa att erbjudande av förskola samt barngrupperna sammansättning 

och storlek lever upp till kraven i skollagen.  

Kommunens kostnader för förskola inklusive öppen förskola är betydligt lägre än för strukturellt 

liknande kommuner vilket kan indikera en effektiv verksamhet och/eller lägre ambitionsnivå än 

i strukturellt liknande kommuner. Andelen årsarbetare i förskolan med pedagogisk 

högskoleexamen är knappt hälften så stor som i strukturellt liknande kommuner vilket kan vara 

en riskfaktor för förskolans kvalitet.  

 

Med utgångspunkt från såväl kommunens nettokostnadsavvikelse i förskolan som den 

pedagogiska kompetensen i förskolan och den eventuella påverkan detta kan ha på 

verksamhetens kvalitet vill revisionen granska hur barn- och ungdomsnämnden säkerställer 

likvärdiga förutsättningar för lärande och omsorg utifrån varje barns behov. 

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet därför bedömt det angeläget att 

göra en granskning inom ovan rubricerat område. 
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Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att besvara revisionsfrågorna:  

Har barn- och ungdomsnämnden säkerställt att förskolan erbjuder likvärdiga förutsättningar för 

lärande och omsorg utifrån varje barns behov?  

Har barn- och ungdomsnämnden säkerställt att behov av platser och öppettider kan 

tillgodoses?  

Revisionskriterier 

Iakttagelser bedöms gentemot följande revisionskriterier:  

 Skollagen: 

1 kap 4 § Syftet med utbildningen  

2 kap 8 § Huvudmannens ansvar för utbildningen  

3 kap 2 § Barnens lärande och personliga utveckling  

4 kap 3, 4, 5, 6, 7 §§ Systematiskt kvalitetsarbete  

8 kap 2, 5, 8, 14 §§ Utbildningens syfte, erbjudande av förskola, barngrupperna och 

miljön, erbjudande av plats  

 Kommunens beslut, riktlinjer och rutiner inom rubricerade områden  

Kontrollmål 

Följande kontrollmål är vägledande för att besvara revisionsfrågorna:  

Kontrollmål 1: Nämnden har säkerställt att det bedrivs ett ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på enhetsnivå.  

Kontrollmål 2: Nämnden har säkerställt att det bedrivs ett ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på huvudmannanivå.  

Kontrollmål 3: Nämnden har vidtagit åtgärder vid eventuella brister som rör förskolans lik-

värdighet.  

Kontrollmål 4: Nämnden har säkerställt att barn erbjuds plats i förskola i ändamålsenlig 

omfattning.  

Kontrollmål 6: Nämnden har säkerställt att erbjudande av plats sker i tid.   

Kontrollmål 5: Nämnden har säkerställt att barngrupperna har en lämplig sammansättning och 

storlek.  

Avgränsning 

Granskningen omfattar barn- och ungdomsnämnden och de kommunala förskolorna.  
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Metod 

Studier av relevanta styrdokument, rutiner samt dokumentation från det systematiska 

kvalitetsarbetet har genomförts, samt översiktlig granskning av barn- och ungdomsnämdens 

protokoll från hösten 2018 till och med våren 2019.  

Intervjuer har genomförts med:  

 Företrädare för nämnd i form av förskoleutskottet (gruppintervju) 

 T.f. utbildningschef och skolchefen för förskola (gruppintervju) 

 Kösamordnare 

 Tre förskolerektorer (gruppintervju) 

 Tre förskollärare från tre olika förskoleområden (gruppintervju) 

Totalt genomfördes fem intervjuer. Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska 

rapporten. 
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Förskolan i Vallentuna 
kommun 
Barn- och ungdomsnämndens organisation  

Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola och fritidshem samt för öppen förskola och ungdomsmottagning. 

Barn- och ungdomsnämnden administreras av barn- och ungdomsförvaltningen och 

förvaltningen leds av en utbildningschef. Vid tiden för granskningen leds förvaltningen av en 

tillförordnad utbildningschef.  

Omorganisation 

Till och med år 2017 var kommunens förskolerektorer även rektorer i grundskolan. Vid intervju 

beskrivs att detta dubbla uppdrag och ansvar ofta innebar att utrymmet och tiden för förskolan 

begränsades, eftersom grundskolans frågor upplevdes kräva mer resurser och tid av rektorn 

än förskolan.   

Med syfte att skapa mer utrymme för förskolan och lyfta fram förskolan som en viktig del av 

nämndens uppdrag, beslutade barn- och ungdomsnämnden 2017-02-21 att den kommunala 

förskoleverksamheten skulle separeras organisatoriskt från grundskolan och därmed 

organiseras som en egen verksamhet. Vid årsskiftet 2017/2018 genomfördes 

organisationsförändringen som innebar att  

 ett förskoleutskott inrättades inom barn- och ungdomsnämnden  

 en verksamhetsavdelning för förskolan skapades och förskolan fick en egen 

verksamhetschef  

 förskolerektorerna blev renodlade förskolerektorer (utan ansvar för grundskolan)   

 förskolans ekonomi började redovisas separat (på nämndsnivå), med syfte att 

förtydliga förskolans förutsättningar och utmaningar.  

I granskningen framkommer att organisationsförändringen ses som positiv och som ett steg i 

rätt riktning i att tydliggöra förskolans uppdrag. I intervjuer beskrivs att uppdelningen mellan 

förskola och grundskola inneburit att en attitydförändring kunnat påbörjas inom förvaltningen 

och nämnden där förskolans frågor har fått större utrymme.  

Det beskrivs samtidigt att förskolerektorerna i den nya organisationen blev utan stödfunktioner 

eftersom grundskolans rektorer fick behålla de stödfunktioner som tillhörde rektorerna före 

organisationsförändringen (och därmed även kom förskolan till gagn). Till exempel 

underställdes vaktmästare och administratörer grundskolans rektorer. Sedan årsskiftet 

2018/2019 har en administratör anställts inom förvaltningen för att stötta samtliga 

förskolerektorer, men förskolerektorerna beskriver alltjämt sitt uppdrag som alltför omfattande. 

Förskolerektorerna beskriver vid intervju att det saknas förutsättningar för dem att vara 

pedagogiska ledare i den mån som lagen kräver och de själva skulle önska. Det centrala 

området har haft tre förskolerektorer det senaste året och de intervjuade rektorerna uppger att 

förutsättningarna att vara pedagogisk ledare behöver förbättras för att kommunen ska kunna 

attrahera och behålla förskolerektorer.   

I intervju med representanter från förskoleutskottet beskrivs att den nya organisationen ska 

utvärderas framöver och att det då kan bli aktuellt att upprätta ännu ett förskoleområde med 
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tillhörande förskolerektor för att förbättra förskolerektorernas arbetssituation.  

Kommunala förskolor i Vallentuna kommun 

I Vallentuna kommun finns det 14 kommunala förskolor, som sedan 2019-07-01 är indelade i 

följande fyra områden: 

Norra Vallentuna Östra Vallentuna Centrala Vallentuna  Fjärde 
förskoleområdet 

Kårsta förskola 
Lindholmens förskolor 
 

Brottby förskola 
Sjumilaskogens 
förskola 
Borgens förskola 
Haga förskola 

Granåsa förskola 
Katthults förskola 
Ormsta förskola 
Sjöhästens förskola 
Vallentuna 
språkförskola 

Kantarellens förskola 
Karby förskola 
Lovisedals förskola 

 

Vid dessa förskolor arbetar fyra förskolerektorer. Förskolerektorerna är ansvariga för två till 

fem förskolor per person.  

Vid intervjuer beskrivs att det finns stora skillnader i förutsättningar och behov, såväl mellan 

kommunens olika förskoleområden som mellan enskilda förskoleenheter. Vid intervjuer ges 

bilden att det i det norra området finns en förskola som ligger relativt långt från centralorten, 

vilket bland annat medför svårigheter i att rekrytera personal. Förskolorna i det centrala 

området beskrivs generellt ha barn med sämre socioekonomiska förutsättningar, jämfört med 

övriga områden.  

Nedanstående statistik, som är hämtad från kommunens hemsida, bekräftar att det finns 

skillnader mellan förskoleenheterna och förskoleområdena utifrån parametrarna barnantal, 

personaltäthet och andel förskollärare.  

Område Förskoleenhet Antal barn Personaltäthet Andel förskollärare 

Norra Kårsta förskola 62 5,7 18 

Norra Lindholmens förskolor 120 6,0 34 

Östra Brottby förskola 64 6,3 38 

Centrala Borgens förskola 54 5,5 19 

Centrala Granåsa förskola 56 5,6 20 

Centrala Haga förskola 34 6,4 17 

Centrala Katthults förskola 56 5,6 10 

Centrala Ormsta förskola 26 4,3 17 

Centrala Sjöhästen förskola 27 4,8 11 

Centrala Vallentuna språkförskola 8 2,3 73 

Södra Sjumilaskogens förskola 43 4,9 31 

 

Utbildningsinsatser 

Inom ramen för granskningen har pågående utbildningsinsatser för förskolans personal 

behandlats övergripande.  

Utbildningsinsatserna motiveras med bakgrund i den statistik som refereras till inledningsvis i 

rapporten samt i nedanstående tabell, där det framkommer att en betydligt lägre andel av 

förskolepersonalen i Vallentuna kommun är högskoleutbildad jämfört med liknande kommuner 

och riket totalt.  
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Tabell 1. Jämförelse andel anställda årsarbetare med förskollärarlegitimation år 2016-2018.  

 2016 2017 2018 

Vallentuna kommun 31 31 27 

Liknande kommuner 41 42 43 

Riket 45 43 43 

 

De utbildningsinsatser som är aktuella vid tiden för granskningen framgår av tabellen nedan.  

Utbildnings-
insats 

Målgrupp Upplägg Deltagare  
enligt uppgift 
vid intervjuer 

Tidplan Uppföljning 
till nämnd 

Utbildning till 
barnskötare  

Obligatorisk 
utbildning för 
alla outbildade 
barnskötare i 
kommunen 

Upphandlad kurs 
via Hermods 
Engångskurs  

Ingen uppgift.  Aug 2019-jan 
2020 

April 2020 

Utbildning till 
förskollärare 
(via högskola/ 
universitet) 

Barnskötare 
som studera 
och har 
behörighet  

Kommunen står för 
en betald studiedag 
i veckan samt 
bekostar 
kurslitteratur.  

Tre barnskötare 
vid de 
kommunala 
förskolorna har 
blivit antagna.  

Aug 2019 
Utbildningen 
omfattar 3,5 år 
heltidsstudier.  

Sep 2019 
April 2020 

Flerstämmig 
undervisning i 
förskolan 

Förskollärare Ifous projektleder 
och Malmö 
universitet ansvarar 
för 
forskningsinsatsen 
som syftar till att 
öka förskolans 
kvalitet och 
likvärdighet.  

12 förskollärare  
Samtliga 
förskole-
områden är 
representerade.  

Jan 2018-juni 
2020 

Dec 2019 

Samverkan för 
bästa skola1 

Två förskolor i 
det centrala 
området samt 
samtliga 
förskolerektore
r 

Skolverkets riktade 
insats för att stärka 
förskolan och 
huvudmannen i 
planering, 
uppföljning och 
utveckling av 
utbildningen 

 Nov 2018-nov 
2022  

 

 

I intervjuer lyfts att det är flera barnskötare som har önskat utbilda sig till förskollärare inom 

ramen för kommunens satsning, men att de saknar behörighet till utbildningen. Om samma 

upplägg erbjuds inför nästa läsår (2020/2021) kan fler ha hunnit komplettera sina betyg för att 

kunna vidareutbilda sig, uppges vid intervju.  

I kombination med en marknadsmässig lön beskrivs i intervjuerna dessa utbildningar som 

viktiga för att behålla och rekrytera personal till förskolan i Vallentuna. I intervjun med 

förskollärare lyfts även betydelsen av förbättrade förutsättningarna för kommunens 

förskollärare att få tid för reflektion som en viktig faktor för att locka och behålla utbildade 

förskollärare. Det framkommer att det skiljer sig åt mellan de intervjuade hur mycket egen 

reflektionstid de har inom ramen för ordinarie arbetstid. Reflektionstiden beskrivs även som 

                                                      
 

1 Om Samverkan för bästa skola: https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-
organisera-skolan/samverkan-for-basta-skola 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/samverkan-for-basta-skola
https://www.skolverket.se/skolutveckling/leda-och-organisera-skolan/samverkan-for-basta-skola
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viktig för att kunna dra nytta av de utbildningsinsatser som genomförs och utveckla 

verksamheten bland annat i linje med det som behandlas i insatsen Flerstämmig undervisning i 

förskolan.  

I intervju med representanter från nämnden beskrivs att eventuella fortsatta utbildningsinsatser 

kommer att beslutas om efter att resultatet av de nuvarande insatserna har utvärderats.  

Kommunens tillsynsansvar 

Inom ramen för granskningen har kommunens ansvar för tillsyn av fristående förskolor 

behandlats översiktligt. Enligt kommunens hemsida finns det 30 fristående förskolor i 

Vallentuna kommun och dessa drivs av totalt 17 fristående huvudmän.  

Skolchefen för förskolan har varit ensamt ansvarig för tillsynsarbetet samt för 

samverkansforum, i form av nätverksträffar, med fristående huvudmän. Vid intervju 

framkommer att tillsynen från och med hösten 2019 ska skötas av en annan medarbetare på 

förvaltningen medan skolchefen för förskolan fortsatt ansvarar för nämnda nätverksträffar. Vi 

bedömer att tillsynsarbetet är sårbart så länge det är ett enmansuppdrag.   

Riktlinjer för ”Tillsyn och annan myndighetsutövning av fristående förskolor och pedagogisk 

omsorg i Vallentuna kommun” antogs av barn- och ungdomsnämnden i september 2017. 

Dessa riktlinjer reviderades i februari 2019. Riktlinjerna innehåller bland annat:  

 Beskrivning av de tre formerna av tillsyn: regelbunden tillsyn, riktad tillsyn och 

kvalitetsgranskning  

 Beskrivning av ingripande som kan komma att ske efter tillsynen, beroende på bristens 

allvarsgrad 

 Genomgång av områden om ska komma att granskas med hänvisning till lagrum i 

skollagen samt kriterier för tillsynen i fristående förskola.  

Vid intervjuer beskrivs riktlinjer och tillhörande mallar som tydliga och relevanta.  

En gång per år görs en skriftlig och muntlig rapport av tillsynsansvaret till barn- och 

ungdomsnämnden. Rapporten för år 2018 togs upp på nämndens sammanträde i februari år 

2019. Rapporten innehåller en sammanställning av den tillsyn som har gjorts under året samt 

beskriver de utvecklingsområden som har identifierats inom ramen för tillsynen. Områden för 

utveckling är pedagogiska lärmiljöer, systematiskt kvalitetsarbete och personalbehörighet.   

På initiativ av förvaltningen beslutade barn- och ungdomsnämnden i februari 2019 att den 

regelbundna tillsynen av fristående aktörer ska ske med tre års mellanrum istället för två års 

mellanrum. Intervallet bedöms som tillräckligt för att fånga upp avvikelser samtidigt som 

arbetsbördan för den tillsynsansvariga lättar något. De samverkansforum som finns med de 

fristående huvudmännen bedöms bidra till en god dialog och löpande insyn i verksamheterna.  

Överlämningsrutiner mellan förskola och grundskola 

Det finns flera forum för samverkan mellan den kommunala huvudmannen och fristående 

huvudmän:  

 Nätverksträffar för fristående och kommunala förskolerektorer (två gånger per termin)  

 Förskoleråd för förskola består av kommunala och fristående förskolor med två-tre 

träffar/termin. Förskolerådet är ett forum för nätverkande för förskolor i Vallentuna dit 

också andra delar av kommunens förvaltning bjuds in  

 Överlämningsnätverket består av tre rektorer för förskolan samt fyra förskolerektorer 
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från de fristående förskolorna och syftar till att skapa enhetliga överlämningar mellan 

förskola och grundskola, oavsett huvudman 

Överlämningsnätverket har tagit fram en kommungemensam överlämningsblankett som 

samtliga förskolor använder sig av i samband med överlämning mellan förskola och 

förskoleklass. Blanketten innehåller tre delar: en del där barnet kommer till tals, en del där 

vårdnadshavare kommer till tals samt en del där förskolläraren beskriver vad mottagande skola 

bör känna till. I de fall där barnet är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, används 

en kompletterande blankett som kallas ”Kompletterande överlämningsplan”.  

I intervjuer beskrivs att blanketten och överlämningar generellt fungerar väl.  

Överlämningsnätverket har diskuterat hur uppföljning och utvärdering av genomförd 

överlämning skulle kunna gå till. Former för detta har ännu inte fastställts, men vid intervjuer 

beskrivs en ambition där förskolan i september-oktober varje år får återkoppling från 

grundskolan på vilket sätt som överlämningen var till hjälp och hur den skulle kunna förbättras. 

I intervjuer framkommer även att överlämningsnätverket efterfrågar en tydligare samverkan 

med socialtjänsten i överlämningar där det finns ett sådant behov. Det beskrivs också att 

förskolan på ett mer uttalat sätt bör inkluderas i den samverkansprocess som nyligen påbörjats 

mellan socialförvaltningen och barn- och ungdomsförvaltningen.  

Skolinspektionens tillsyn år 2018 

Under vårterminen 2018 gjorde Skolinspektionen en tillsyn av förskolan i Vallentuna. 

Skolinspektionen bedömde att det fanns allvarliga brister i huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete och att följande åtgärder behövde vidtas:  

 Följa upp och sammanställa måluppfyllelse och resultat i förhållande till de nationella 

målen. 

 Utifrån uppföljning av resultaten och måluppfyllelsen analysera vad som påverkar och 

orsakar resultaten och måluppfyllelsen för verksamheten. 

 Utifrån analysen identifiera utvecklingsområden och besluta om genomförande av 

utvecklingsåtgärder. 

 Planera och genomföra de beslutade utvecklingsåtgärderna. 

 Se till att ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivs även på samtliga förskoleenheter. 

Detta arbete ska innefatta uppföljning, analys och beslut om utvecklingsåtgärder per 

enhet samt att arbetet dokumenteras.  

Skolinspektionen beslutade om ett föreläggande med vite om inte Vallentuna kommun senast i 

januari 2019 kunde redovisa vilka åtgärder som identifierats och påbörjats för att komma till 

rätta med bristerna. 

 Kommunen redovisade följande åtgärder till Skolinspektionen i januari 2019:  

 Under hösten 2018 har en arbetsplan för de kommande tre åren arbetats fram i 

förskolans ledningsgrupp (se bilaga 1). Utifrån denna arbetsplan har ledningsgruppen 

löpande under hösten arbetat med nedanstående övergripande områden på 

ledningsnivå samt i verksamheten tillsammans med pedagogerna 

 Tydliggöra organisationen 

 Skapa gemensamma rutiner och riktlinjer  

 Förtydligande av uppdraget 

 Struktur och arbetsgång för det systematiska kvalitetsarbetet 

 Befattningsbeskrivningar för förskollärare och barnskötare 

 Kompetenshöjande insatser 
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 Värdegrundsarbete, planer för kränkande behandling och systematiskt 

likabehandlingsarbete 

 IT-plan för förskolan 

I Skolinspektionens uppföljningsbeslut i februari 2019, baserat på redovisning av ovanstående 

åtgärder, bedömdes bristerna vara avhjälpta.  
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Iakttagelser och 
bedömningar 
Kontrollmål 1: Nämnden har säkerställt att det bedrivs ett ändamålsenligt 
systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå.   

Kontrollmål 2: Nämnden har säkerställt att det bedrivs ett ändamålsenligt 
systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå.  

Iakttagelser 
I intervju med företrädare från nämndens förskoleutskott beskrivs att Skolinspektionens tillsyn 

och dess resultat avseende brister i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete var en viktig 

ögonöppnare för organisationen. Företrädarna från nämnden liksom övriga intervjuade 

beskriver att åtgärder har vidtagits för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet, men att 

arbetssättet ännu inte har hunnit sätta sig. 

I dokumentet Arbetsplan för processer i ledningsgrupp förskola 2018-2020 (daterat 2018-09-

14) beskrivs kortfattat processen med det systematiska kvalitetsarbetet under år 2018 och 

2019. Av dokumentet framgår:   

Vad ska göras Ansvariga Tidsplan Uppföljning/ 
utvärdering 

 Skapa tydliga rutiner för det 
systematiska kvalitetsarbetet. 
Bruk? SPSM? 

 Utbildningsplan för förskolan i 
Stratsys - Susanne vt 19 

 Rutiner för uppföljning – 
månadsrapporter – Fundif  

 Förankra i verksamheterna – 
behöver hållas i och fortsätta 
arbeta med 

Lednings-
grupp 
förskola 
samt 
avdelningen 
för Kvalitet 

2018-2019 Löpande i Förskolans 
ledningsgrupp (FLG) 
samt rapportering i 
Stratsys 

 

Arbetsplanens punkter liknar de åtgärder som redovisades till Skolinspektionen i januari 2019, 

men är inte identiska. I sakgranskning framkommer att insatserna enligt Arbetsplan för 

processer i ledningsgrupp förskola 2018-2020 är genomförda.  

Årshjul och mallar för systematiskt kvalitetsarbete 

Det finns ett årshjul för det systematiska kvalitetsarbetet, framtaget höstterminen 2018 och 

reviderat vårterminen 2019), se bilaga 2. Årshjulet innehåller följande moment med bäring på 

det systematiska kvalitetsarbetet:  

 En verksamhetsplan för kommande läsår skrivs för varje förskoleenhet i juni månad.  

 Uppföljning (och ibland analys) görs i september, december, januari, februari och maj. 

Utifrån analysen i december planeras vårterminens arbete och utifrån analysen i maj 

väljs prioriterade mål som ingår i nästkommande verksamhetsplan.  

 I april genomförs Våga visa-enkäten till samtliga vårdnadshavare och enkätens 

resultat används för att välja ut prioriterade mål för kommande läsår.   

 En verksamhetsberättelse skrivs i december varje år.     

Dokumentationen kring ovanstående läggs in i systemet Stratsys.  
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Av årshjulet framkommer därtill att kartläggningar av barn och barngrupper görs i september. 

Kartläggning och uppföljning avseende barn i behov av särskilt stöd/särskilda anpassningar 

sker i oktober, december och mars på varje förskoleenhet. Dessa kartläggningar 

dokumenteras inte i Stratsys.   

Årshjulet innehåller således moment för kvalitetsarbete på enhetsnivå och huvudmannanivå. 

Av årshjulet framgår det inte vem som är ansvarig för att respektive moment. För en del 

moment är det inte helt tydligt om de avser kvalitetsarbete på enhetsnivå eller på 

huvudmannanivå (eller båda nivåerna).  

Utöver årshjulet, finns det kommungemensamma mallar för månadsuppföljning och 

terminsutvärdering. Denna uppföljning och utvärdering ska göras av varje arbetslag/avdelning.  

Systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå 

I intervjuer med förskollärare beskrivs att arbetslagsreflektion sker på avdelningsnivå på 

kommunens förskoleenheter, dock i varierande omfattning. En förskollärare beskriver att 

reflektion i arbetslaget sker muntligt varje vecka och att kortare anteckningar förs vid dessa 

tillfällen; en annan förskollärare beskriver att arbetslaget träffas för reflektion varannan vecka 

vilket resulterar i en skriftlig rapport som lämnas till förskolerektor.  

Enligt inkommen dokumentation ska varje arbetslag göra en skriftlig uppföljning varje månad 

utifrån arbetslagets pedagogiska tankar och barnens läroprocesser med fokus på det projekt 

som bedrivits. Förskollärarna beskriver att det ofta görs, men inte alltid varje månad om 

verksamheten kräver att annat mer akut måste behandlas. Förskollärarna beskriver dock att 

arbetslagen alltid gör terminsutvärderingar, men att dessa kan variera i omfång och innehåll 

mellan avdelningarna och mellan förskolorna. De beskriver vidare att återkoppling från 

förskolerektor på månadsuppföljningar och terminsutvärderingar kan se olika ut, antingen i 

form av skriftliga kommentarer i delade dokument eller i muntlig form. Generellt framträder en 

bild där kvalitetsarbetet på enhetsnivå varierar stort, såväl mellan avdelningar på samma 

förskola som mellan förskolor i olika geografiska områden.  

Vid sakgranskning framkommer att det inte finns några verksamhetsplaner på enhetsnivå.  

Förskolerektorerna beskriver vid intervju att det fanns ett gemensamt arbetssätt för det 

systematiska kvalitetsarbetet under den tidigare förvaltningschefen, men att förskolerektorerna 

under det senaste året har haft möjlighet att i större grad anpassa arbetet utifrån sitt 

förskoleområde och enligt egna preferenser. Förskolerektorerna uppger att de i grunden har ett 

gemensamt tänk med månadsrapporter från avdelningarna och att kvalitetsarbetet på 

förskolorna dokumenteras via Google Drive där arbetslagen på förskolorna arbetar mot 

läroplanen och använder en reflektionsmall där de beskriver det pågående arbetet. Rektorerna 

ger sina kommentarer på arbetet i Drive. Dock ska rektorerna nu se över hur de kan göra det 

systematiska kvalitetsarbetet mer enhetligt och skapa en ny gemensam mall för arbetets alla 

delar.  

Förskolerektorerna ser ett stort behov av att vara mer närvarande pedagogiska ledare i 

kvalitetsarbetet på förskoleenheterna. De beskriver att det ännu inte är tydligt för alla 

förskollärare hur kvalitets- och utvecklingsarbetet ska bedrivas. Utbildningsinsatsen 

Flerstämmig undervisning i förskolan beskrivs som ett värdefullt verktyg för att höja kvaliteten 

på uppföljning och analys, men att det är en bit kvar innan förskolorna är självgående i sitt 

kvalitetsarbete. 
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Systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå 

I Läsårsplan 2019 beskrivs de utvecklingsområden, aktiviteter och in indikatorer som förskolan 

har valt att arbeta med utifrån en analys av tidigare läsår och utvecklingsbehov. Läsårsplanen 

motsvarar verksamhetsplan 2019 för den kommunala förskolan i Vallentuna kommun. 

Läsårsplanen utgår ifrån nämndens mål och sedan finns det möjlighet att lägga till 

utvecklingsområden som i sin tur kan kopplas till nationella mål för förskolan. Prioriterade 

områden för år 2019 är:  

 Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas förskolor, 

grundskolor och fritidshem samt grundsärskola medvetet arbeta för en långsiktigt 

hållbar utveckling. 

 Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas förskolor, 

grundskolor och fritidshem samt grundsärskola aktivt bidra till en giftfri miljö och ett 

återvunnet samhälle samt bidra till att begränsa klimatpåverkan. 

 Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas förskolor, 

grundskolor och fritidshem samt grundsärskola se till att dessa verksamheter bedrivs 

med hög kvalitet och med ett tydligt fokus på utveckling. 

 Barn- och ungdomsförvaltningen ska tillsammans med Vallentunas förskolor, 

grundskolor och fritidshem samt grundsärskola kontinuerligt utveckla samarbetet med 

företag, organisationer och föreningar samt institutioner inom högre utbildning. 

Förskolerektorerna uppger vid intervju att de sammanställer avdelningarnas underlag tre 

gånger per år, i anslutning till förvaltningens tertialrapporter, i verksamhetssystemet Stratsys. 

Förskolerektorerna uppger att det inte är helt tydligt vad som ska dokumenteras i Stratsys, 

men de bedömer att de ändå genomför uppföljning och analys av nämndens mål på liknande 

sätt. De beskriver att redovisningen i Stratsys mynnar ut i en aggregerad beskrivning och 

analys av resultat på förskoleområdesnivå.  

I nästa steg sammanställer skolchefen för förskolan förskolerektorernas redovisningar. Denna 

samlade redovisning ingår i barn- och utbildningsnämndens tertialrapporter per april (tertial 1), 

per augusti (tertial 2) samt i nämndens verksamhetsberättelse för helåret i februari året efter.  

Tertialrapporterna innehåller en redogörelse av nämndens samtliga verksamheters arbete med 

de kommungemensamma och nämndspecifika målen. Inkommen tertialrapport innehåller 

bland annat information om pågående utbildningsinsatser i förskolan, det pågående 

utvecklingsarbetet med förskolans systematiska kvalitetsarbete samt statistik avseende 

personaltäthet och personalbehörighet i förskolan. Resultat och analys på förskoleområdes- 

och/eller förskoleenhetsnivå saknas.  

Verksamhetsberättelse för år 2018 innehåller, likt tertialrapporten, Information om 

utvecklingsinsatser inom förskolan, däribland utvecklingen av det systematiska 

kvalitetsarbetet, samt statistik avseende personaltäthet och personalbehörighet i förskolan. 

Därtill redovisas resultatet av Våga visa-enkäten till vårdnadshavare. Av 

verksamhetsberättelsen framgår att ”Förskoleverksamheten har precis som skolorna 

utmaningar med delningstal, höga personalkostnader kopplat till brist på förskolelärare och 

lokaler med ledig kapacitet. Förskolorna redovisar ett underskott om 2,4 mnkr.” Resultat och 

analys på förskoleområdes- och/eller förskoleenhetsnivå saknas i verksamhetsberättelsen.  

Under våren 2019 har förskolerektorerna (var för sig) besökt förskolenämndens utskott, vilket 

verifierats i protokoll. Det beskrivs att detta tillfälle varit en kanal för att ge en bild av respektive 

område och dess enheters utmaningar. Förskolerektorerna beskriver dock att det systematiska 

kvalitetsarbetet inte har varit föremål för diskussion under dessa tillfällen. Företrädare för 
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förskoleutskottet beskriver att de inte har en inblick i de enskilda förskolornas kvalitetsarbete 

eller de resultat som framkommer i kvalitetsarbetet på enhetsnivå eller områdesnivå.  

Förskoleutskottet samt barn- och ungdomsnämnden får löpande uppdateringar kring de 

kompetenshöjande utbildningsinsatser som genomförs i förskolan, vilket framgår av utskottets 

protokoll. Både utskottet och nämnden har även tagit del av uppföljning avseende 

Skolinspektionens tillsyn. I intervju med förvaltningen beskrivs att nämnden, trots 

omorganisationen där förskolan lyftes ur grundskolan, fortsatt upplevs visa ett svagt intresse i 

för förskolan.  

Bedömning  

Kontrollmål 1: Vår bedömning är att kontrollmålet inte är uppfyllt.  

Vi konstaterar att det finns ett identifierat behov av ett mer enhetligt och ändamålsenligt 

systematiskt kvalitetsarbete på enhetsnivå, men att former för detta ännu inte är på plats. Vi 

konstaterar att de brister som Skolinspektionen påvisade i sin tillsyn år 2018 kvarstår då det 

framkommer att alla förskoleenheter inte följer upp och analyserar sin verksamhet samt 

dokumenterar detta arbete. Vi ser positivt på de utbildningsinsatser som genomförs inom 

kommunen för att förbättra kvaliteten på uppföljningen och analysen på enhetsnivå. Vi anser 

att det systematiska kvalitetsarbetet skulle gynnas av en gemensam struktur/mall för arbete på 

enhetsnivå.  

Kontrollmål 2: Vår bedömning är att kontrollmålet inte är uppfyllt.  

Vi konstaterar att det finns en medvetenhet kring behovet av ett mer ändamålsenligt 

systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå, men att former för detta ännu inte är på 

plats. Då vi konstaterat att det finns brister i det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå 

riskerar nämnden att fatta beslut om utveckling av verksamheten utan att ha fullständig och 

adekvat information om de faktiska behoven. Vi bedömer således att de brister som 

Skolinspektionen identifierade i sin tillsyn år 2018 kvarstår då det saknas en samlad bild av 

måluppfyllelsen på förskolorna som kan ligga till grund för uppföljning, analys och beslut om 

prioritering av utvecklingsinsatser för förskolorna på huvudmannanivå. Vi ser positivt på att 

nämnden får löpande information om personalbehörighet i tertialrapporterna samt på det 

arbete som bedrivs med att implementera ett ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på 

huvudmannanivå.  

Kontrollmål 3: Nämnden har vidtagit åtgärder vid eventuella brister som 
rör förskolans likvärdighet. 

Iakttagelser 
Av inkommet underlag och vid intervjuer framgår att nämnden, direkt eller indirekt (via 

förvaltningen), har vidtagit åtgärder med syfte att höja kvaliteten i förskolan i form av de 

utbildningsinsatser som tidigare har beskrivits i rapporten.  

Vid tiden för granskningen har ingen av dessa utbildningsinsatser utvärderats för att 

säkerställa att de har avsedd effekt, men de utbildningsinsatser som genomförs beskrivs som 

positiva av samtliga intervjuade och insatserna bedöms gynna den generella utvecklingen av 

kvaliteten i den kommunala förskolan i Vallentuna kommun. De förskolor som har en hög andel 

obehöriga barnskötare får i och med den obligatoriska utbildningen för denna grupp en effektiv 

och genomgående kompetenshöjning.  

I intervjuer nämns även Skolverkets insats Samverkan för bästa skola som betydelsefull för att 

stärka den förskola i det centrala området som omfattas av insatsen. Det finns en förhoppning 

att insatsen kommer att stärka kvaliteten på verksamheten i alla förskoleområden eftersom 
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samtliga förskolerektorer också omfattas av Samverkan för bästa skola.  

Vid intervjuer efterfrågas samtidigt mer riktade insatser som kan möta de skillnader som finns 

vad gäller lokala förutsättningar på enskilda förskolor och/eller i en eller ett par 

förskoleområden. De intervjuade lyfter även att resursfördelningen till förskolan behöver 

utvecklas. Resursfördelningsmodellen tar inte hänsyn till förskolornas olika förutsättningar och 

behov, menar de intervjuade. Förskolerektorer beskriver vid intervju att nämnden i många år 

har haft som mål att höja andelen förskollärare i kommunens förskolor, men att det är upp till 

förskolerektorerna att göra satsningar på rekryteringar och bära den kostnad som en högre 

andel utbildade förskollärare innebär.  

Bedömning 

Vi kan inte bedöma kontrollmålet.  

Vi konstaterar att nämnden har fattat beslut om kompetenshöjande insatser för att stärka 

förskolans kvalitet i hela kommunen och vi ser positivt på att kommunen deltar i Skolverkets 

Samverkan för bästa skola med syfte att stärka de förskolor som har störst behov.  

Vi kan däremot inte bedöma om nämnden har vidtagit åtgärder som svarar mot brister 

avseende förskolans likvärdighet eftersom uppföljning och analys av förskolans resultat 

fördelat per område och enheter inte når nämnden. Därmed saknas den nödvändiga 

kopplingen mellan analys av brister rörande likvärdighet och nämndens åtgärder.   

Vi konstaterar i tillägg att resurstilldelningen till förskolan beskrivs ske utan hänsyn till 

förskolors och barns förutsättningar och behov.  

Kontrollmål 4: Nämnden har säkerställt att barn erbjuds plats i förskola i 

ändamålsenlig omfattning.   

Kontrollmål 6: Nämnden har säkerställt att erbjudande av plats sker i tid.   

Enligt skollagen ska barn från och med ett års ålder erbjudas förskola i den omfattning det 

behövs med hänsyn till föräldrarnas förvärvsarbete eller studier eller om barnet har ett eget 

behov på grund av familjens situation i övrigt.  

När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola ska plats erbjudas inom fyra månader. 

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form 

av förskola ska skyndsamt erbjudas förskola. 

Iakttagelser  
I Vallentuna kommun finns det en anställd kösamordnare. Alla fristående och kommunala 

förskolor är anslutna till kommunens kösystem. I intervjuer framgår att det finns ett överskott av 

platser och att kommunen därmed kan erbjuda plats inom fyra månader från att ansökan 

inkommit, i enlighet med lagen, samt att vårdnadshavare ofta får sitt förstahandsval. Nämnden 

får återrapportering en gång om året avseende kommunens möjlighet att erbjuda 

förskoleplatser i tid. Det beskrivs att kommunen har beredskap i form av lokaler om det skulle 

bli ont om förskoleplatser. Däremot skulle kommunen ha svårt att bemanna fler förskolor i 

nuläget. I intervjuerna uppges att befolkningsprognoserna visar på en fortsatt överkapacitet i 

kommunens förskolor.  

På kommunens hemsida finns dokumentet Köregler för förskola och familjehem. Där framgår 

hur ansökan ska göras via hemsidan, vad som krävs för att ett barn ska ha rätt till förskola, hur 

barn placeras utifrån syskonförtur, behov av särskilt stöd och ködatum samt hur 

platserbjudande går till. I intervjuerna uppges att kösystemet fungerar relativt väl och att få 
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föräldrar har klagomål på själva systemet. Det är varje förskolas ansvar att erbjuda plats. 

Kösamordnaren stämmer av varje månad att de barn som enligt kösystemet ska erbjudas plats 

har fått besked och kontaktar de förskolor som eventuellt ännu inte meddelat vårdnadshavare 

om att de fått en plats till sitt barn på den aktuella förskolan.  

Kommunen är skyldig att se till att barn i behov av särskilt stöd erbjuds plats skyndsamt. Det 

innebär i praktiken att dessa barn bör gå före (andra barn) i förskolekön. I dokumentet 

Enhetsmanual Erbjudande av förskoleplats beskrivs att barn ska erbjudas plats utifrån följande 

prioriteringar:  

1. Barn i behov av särskilt stöd 

2. Syskonförtur  

3. Kötid  

I intervju med kösamordnaren framkommer dock att det inte är möjligt att säkerställa detta i 

och med att systemet där vårdnadshavare ansöker om förskoleplats inte tar emot information 

om behov av särskilt stöd. I Köregler för förskola och familjedaghem, som vårdnadshavare 

hittar på hemsidan, beskrivs inte tydligt att barn med särskilda behov ska prioriteras vid 

placering. Representanterna från nämnden instämmer i att det inte finns någon funktion för att 

säkerställa att barn i behov av särskilt stöd erbjuds plats skyndsamt.  

Kösamordnaren uppger att dokumenten Enhetsmanual Erbjudande av förskoleplats och 

Enhetsmanual för skolvalssidan Hypernet förskola följs i stora drag, men att formuleringar och 

vissa funktioner kommer att ses över under hösten 2019 för att säkerställa att dokumenten 

stämmer överens med det praktiska förfarandet. Det ska även undersökas om kommunen, 

istället för att erbjuda en familj en förskoleplats i taget, kan erbjuda ett antal placerings-

alternativ, detta för att snabba på processen med tilldelning av plats. Kösamordnaren uppger 

vidare att det inte görs löpande kontroller av huruvida vårdnadshavarens angivna behov av 

förskola stämmer överens med de faktiska behoven. Det finns inget krav på att vårdnads-

havare ska inkomma med arbetsintyg för att styrka behovet. Kösamordnaren beskriver att det i 

praktiken blir en kontroll av behoven i och med att kösamordnaren även ansvarar för föräldra-

fakturorna och då kan upptäcka stora avvikelser mellan exempelvis en mycket låg inkomst och 

ett mycket stort behov av förskola. Kösamordnaren tar i dessa fall kontakt med 

vårdnadshavaren för att säkerställa att behoven är riktiga.  

I intervjuer beskrivs att kommunen erbjuder omfattande öppettider inom förskolan. Alla 

förskolor ska kunna hålla öppet mellan klockan 6.00 och 18.30 om behov finns. Det finns även 

möjlighet till barnomsorg utanför ordinarie öppettider. Kommunen har vidare sommarförskola 

hela sommaren samt erbjuder familjer där en vårdnadshavare är föräldraledig 30 timmar per 

vecka i förskolan för det äldre syskonet. De intervjuade förskolerektorerna och skolchefen för 

förskola uppger att de generösa öppettiderna gör verksamheten ansträngd. De generösa 

öppettiderna kostar mycket pengar, vilket går ut över kvaliteten. De intervjuade beskriver ett 

behov av att se över öppettiderna för att kunna upprätthålla en genomgående hög kvalitet.  

Bedömning 
Kontrollmål 4: Vår bedömning är att kontrollmålet är uppfyllt.  

Vi konstaterar att kommunen erbjuder förskola i stor omfattning. De ordinarie öppettiderna är 

generösa och det finns möjlighet att få barnomsorg även utanför ordinarie öppettider samt 

under hela sommaren och vid föräldraledighet. Vi noterar att verksamheten anser att de 

generösa öppettiderna riskerar att påverka verksamhetens kvalitet negativt. 
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Kontrollmål 6: Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt.  

Vi konstaterar att barn erbjuds plats i tid. Vi konstaterar dock att det inte finns rutiner som 

säkerställer att barn i behov av särskilt stöd erbjuds plats skyndsamt.  

Kontrollmål 5: Nämnden har säkerställt att barngrupperna har en lämplig 
sammansättning och storlek.  

Enligt skollagen ska huvudmannen se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning 

och storlek. 

Iakttagelser  
Ansvaret att organisera verksamheten utifrån antalet barn och sammansättningen av barn 

ligger hos förskolerektor. Det finns inte några nämndbeslut avseende barngruppernas storlek 

eller sammansättning. Det finns inte någon kommungemensam definition av vad som 

kännetecknar att en barngrupp har en lämplig sammansättning och storlek. Rektorerna uppger 

att det är barnpengens storlek som avgör barngruppernas storlek. För att det ska vara möjligt 

att minska på barngruppernas storlek måste barnpengen öka, menar förskolerektorerna. 

Sammansättningen på förskolan och i barngrupperna är beroende av de barn som står först i 

kön och får en plats på förskolan. Rektorerna uppger att verksamheten är van att ställa om från 

ett år till nästa beroende på hur sammansättningen av barn ser ut. Skolchef förskola uppger att 

organiseringen av förskolorna generellt fungerar väl.  

De intervjuade förskollärarna uppger att det alltid finns en önskan om att barngrupperna ska 

vara mindre, men att det inte får ske på bekostnad av en omorganisation där färre vuxna 

ansvarar för barngruppen. Förskollärarna beskriver att de hellre ser en något större barngrupp 

med fler personal knutna till den än en mindre barngrupp med en liten och därmed såbar 

personalstyrka. Förskollärarna beskriver en generell smärtgräns på barngrupperna vid max 20 

barn i grupper med äldre barn och max 15 barn i grupper med små barn. Förskollärarna 

uppger att de känner sig delaktiga i sina respektive förskolors organisation.  

Enligt Skolchef förskola får barn- och ungdomsnämnden rapportering gällande barngruppernas 

storlek, antal barn per personal och andel utbildad personal. Detta går inta att utläsa i protokoll, 

men i sakgranskning framkommer att förskoleutskottet har fått ta del av underlag utifrån det 

som SCB efterfrågar från Vallentuna kommun, och som sedan presenteras av SCB i april varje 

år. Denna återrapportering har föranlett de utbildningsinsatser som genomförs för att höja 

kompetensen hos personalen. I intervju med rektorerna framkommer att statistik avseende 

personaltäthet blir missvisande då de resurser som är anställda för att stötta ett enskilt barn 

inte undantas. I statistiken ser det till exempel ut som att det är tre vuxna på 15 barn trots att all 

arbetstid för en av de tre går åt till ett enda barn. I praktiken innebär det att det är två vuxna på 

14 barn.  

Bedömning  
Vår bedömning är att kontrollmålet är delvis uppfyllt.  

Vi konstaterar att rektorerna har ansvar för att organisera verksamheten så att barngrupperna 

har en lämplig sammansättning och storlek, men att det inte finns något kommungemensamt 

direktiv kring vad detta innebär. Vi konstaterar att barn- och ungdomsnämnden följer upp 

barngruppernas storlek, antal barn per personal och andel utbildad personal och att nämnden 

vidtagit åtgärder avseende utbildningsinsatser avseende dessa. Vi noterar att underlaget till 

nämnden avseende personaltäthet riskerar att vara missvisande.  
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Revisionell bedömning 
Vår samlade bedömning är att barn- och ungdomsnämnden inte har säkerställt att förskolan 

erbjuder likvärdiga förutsättningar för lärande och omsorg utifrån varje barns behov.   

Vår samlade bedömning är att barn- och ungdomsnämnden inte helt har säkerställt att behov 

av platser och öppettider kan tillgodoses.  

Vår bedömning grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive kontrollmål. 

Bedömningar mot kontrollmål 

Kontrollmål Kommentar  

Kontrollmål 1: Nämnden har 

säkerställt att det bedrivs ett 

ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på 

enhetsnivå.  

 

Ej uppfyllt 
 
Vi konstaterar att det finns ett identifierat behov av 

ett mer enhetligt och ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på enhetsnivå, men att former för 

detta ännu inte är på plats. Vi konstaterar att de 

brister som Skolinspektionen påvisade i sin tillsyn 

år 2018 kvarstår då det framkommer att alla 

förskoleenheter inte följer upp och analyserar sin 

verksamhet samt dokumenterar detta arbete. Vi 

ser positivt på de utbildningsinsatser som 

genomförs inom kommunen för att förbättra 

kvaliteten på uppföljningen och analysen på 

enhetsnivå. Vi anser att det systematiska 

kvalitetsarbetet skulle gynnas av en gemensam 

struktur/mall för arbete på enhetsnivå.  
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Kontrollmål 2: Nämnden har 

säkerställt att det bedrivs ett 

ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på 

huvudmannanivå.  

 

Ej uppfyllt 
 
Vi konstaterar att det finns en medvetenhet kring 

behovet av ett mer ändamålsenligt systematiskt 

kvalitetsarbete på huvudmannanivå, men att 

former för detta ännu inte är på plats. Då vi 

konstaterat att det finns brister i det systematiska 

kvalitetsarbetet på enhetsnivå riskerar nämnden 

att fatta beslut om utveckling av verksamheten 

utan att ha fullständig och adekvat information om 

de faktiska behoven. Vi bedömer således att de 

brister som Skolinspektionen identifierade i sin 

tillsyn år 2018 kvarstår då det saknas en samlad 

bild av måluppfyllelsen på förskolorna som kan 

ligga till grund för uppföljning, analys och beslut 

om prioritering av utvecklingsinsatser för 

förskolorna på huvudmannanivå. Vi ser positivt på 

att nämnden får löpande information om 

personalbehörighet i tertialrapporterna samt på det 

arbete som bedrivs med att implementera ett 

ändamålsenligt systematiskt kvalitetsarbete på 

huvudmannanivå.  

 

Kontrollmål 3: Nämnden har 

vidtagit åtgärder vid 

eventuella brister som rör 

förskolans likvärdighet. 

 

Ej bedömt 

Vi konstaterar att nämnden har fattat beslut om 

kompetenshöjande insatser för att stärka 

förskolans kvalitet i hela kommunen och vi ser 

positivt på att kommunen deltar i Skolverkets 

Samverkan för bästa skola med syfte att stärka de 

förskolor som har störst behov.  

Vi kan däremot inte bedöma om nämnden har 

vidtagit åtgärder som svarar mot brister avseende 

förskolans likvärdighet eftersom uppföljning och 

analys av förskolans resultat fördelat per område 

och enheter inte når nämnden. Därmed saknas 

den nödvändiga kopplingen mellan analys av 

brister rörande likvärdighet och nämndens 

åtgärder.   

Vi konstaterar i tillägg att resurstilldelningen till 

förskolan beskrivs ske utan hänsyn till förskolors 

och barns förutsättningar och behov.  

 
 
 



 
 

24 

Kontrollmål 4: Nämnden har 

säkerställt att barn erbjuds 

plats i förskola i 

ändamålsenlig omfattning. 

 

Uppfyllt 
 
Vi konstaterar att kommunen erbjuder förskola i 
stor omfattning. De ordinarie öppettiderna är 
generösa och det finns möjlighet att få barnomsorg 
även utanför ordinarie öppettider samt under hela 
sommaren och vid föräldraledighet. Vi noterar att 
verksamheten anser att de generösa öppettiderna 
riskerar att påverka verksamhetens kvalitet 
negativt. 

 

Kontrollmål 5: Nämnden har 

säkerställt att barngrupperna 

har en lämplig 

sammansättning och storlek.  

 

Delvis uppfyllt 
 
Vi konstaterar att rektorerna har ansvar för att 
organisera verksamheten så att barngrupperna har 
en lämplig sammansättning och storlek, men att 
det inte finns något kommungemensamt direktiv 
kring vad detta innebär. Vi konstaterar att barn- 
och ungdomsnämnden följer upp barngruppernas 
storlek, antal barn per personal och andel utbildad 
personal och att nämnden vidtagit åtgärder 
avseende utbildningsinsatser avseende dessa. Vi 
noterar att underlaget till nämnden avseende 
personaltäthet riskerar att vara missvisande. 

 

Kontrollmål 6: Nämnden har 

säkerställt att erbjudande av 

plats sker i tid.  

Delvis uppfyllt 

Vi konstaterar att barn erbjuds plats i tid. Vi 

konstaterar dock att det inte finns rutiner som 

säkerställer att barn i behov av särskilt stöd 

erbjuds plats skyndsamt.   

 

Rekommendationer 

Utifrån genomförd granskning lämnas följande rekommendationer till barn- och 

ungdomsnämnden: 

 Att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas och implementeras på 

enhetsnivå och på huvudmannanivå för att nämnden ska få en samlad och tydlig bild 

av enheternas behov. En sådan bild gör det möjligt för nämnden att säkerställa att de 

insatser som planeras och genomförs är adekvata.  

 Att säkerställa att åtgärder vidtas vid brister rörande likvärdighet som har identifierats i 

det systematiska kvalitetsarbetet.   

 Att säkerställa att barn i behov av särskilt stöd skyndsamt erbjuds förskoleplats. I 

nuläget framgår det inte av kommunens köregler att barn med särskilda behov ska 

prioriteras. Det saknas även systemstöd för att ta emot information om behov av 

särskilt stöd i samband med ansökan om förskoleplats.  

 Denna granskning omfattar inte förskolans resursfördelningsmodell. Det har dock vid 
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intervjuer framkommit att resursfördelningsmodellen inte upplevs säkerställa att 

förskolors och barns förutsättningar och behov tillgodoses. Det kan därmed finnas 

behov av en översyn av resursfördelningen i förskolan.  
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Bilaga 1. Granskad 
dokumentation 
 

Granskningen har tagit del av följande dokument från kommunen:  

 Enhetsmanual Erbjudande av förskoleplats 

 Enhetsmanual för skolvalssidan Hypernet förskola 

 Köregler för förskola och familjedaghem 

 Nämndbeslut avseende kompetensutvecklingsprogram inom förskolan 

 Uppföljning av kompetenshöjande insatser i förskolan 

 Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse 2018 

 Barn- och ungdomsnämndens Tertialrapport januari-april 2019 

 Årsplan ledningsgrupp förskola 

 Årshjul systematiskt kvalitetsarbete 

 Skolinspektionens tillsynsbeslut förskola 2018-06-15 

 Skolinspektionens uppföljningsbeslut tillsyn förskola 2019-02-21 

 Redovisning av vidtagna åtgärder till Skolinspektionen  

 Information om projektet Flerstämmig undervisning i förskolan 

 Exempel på månadsuppföljning avdelningsnivå 

 Exempel på terminsuppföljning avdelningsnivå 

 Rapport: Tillsynen av förskolor och pedagogisk omsorg i Vallentuna 

 Riktlinjer: Tillsyn och annan myndighetsutövning av fristående förskolor och pedagogisk 

omsorg i Vallentuna kommun 

 Mall: Från förskola till förskoleklass, generell överlämning 
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Bilaga 2. Årshjul systematiskt 
kvalitetsarbete 
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Carin Hultgren 
Uppdragsledare 

 Jenny Nordqvist 
Projektledare 

 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 
(PwC) på uppdrag av Vallentuna kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som 
framgår av projektplan från den 17 maj 2019. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, 
gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport.  

 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-06-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 110
Svar på revisionens granskning av pensionshantering och 
pensionsredovisning (KS 2020.104)

Beslut
 
Kommunstyrelsen antar föreslaget till yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat kommunens pensionshantering och pensionsredovisning. 
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av pensionshantering och 
pensionsredovisning som har genomförts av PWC, ett externt revisionsbolag.

Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med dessa 
regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och 
allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder 
som har vidtagits med anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.

Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2020-03-06. Revisionsrapporten finns 
bifogad som bilaga.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.
 

Beslutsunderlag
 §73  Svar på revisionens granskning av pensionshantering och pensionsredovisning
 Revisionsrapport, granskning av pensionshantering och pensionsredovisning
 Svar på revisionsrapport, granskning av pensionshantering och pensionsredovisning
 KS svar på PWC revisionsrapport om pensionshantering och pensionsredovisning



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-06-03

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 73
Svar på revisionens granskning av pensionshantering och 
pensionsredovisning (KS 2020.104)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen antar föreslaget till yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har granskat kommunens pensionshantering och pensionsredovisning. 
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av pensionshantering och 
pensionsredovisning som har genomförts av PWC, ett externt revisionsbolag.

Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med dessa 
regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och 
allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder 
som har vidtagits med anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.

Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2020-03-06. Revisionsrapporten finns 
bifogad som bilaga.

 
Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt
det.

Beslutsunderlag
 Svar på revisionsrapport, granskning av pensionshantering och pensionsredovisning
 KS svar på PWC revisionsrapport om pensionshantering och pensionsredovisning
 Revisionsrapport, granskning av pensionshantering och pensionsredovisning



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-03-06

DNR KS 2020.104 
ANNIKA COLDING SID 1/2
PERSONALCHEF 
08-587 850 66  
ANNIKA.COLDING@VALLENTUNA.SE  KOMMUNSTYRELSEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Svar på revisionens granskning av 
pensionshantering och 
pensionsredovisning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget till yttrande och överlämnar det till 
kommunfullmäktige.

Ärendet i korthet
Revisorerna har granskat kommunens pensionshantering och pensionsredovisning. 
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt svar på revisionsrapporten.

Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av 
pensionshantering och pensionsredovisning som har genomförts av PWC, ett externt 
revisionsbolag.

Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med 
dessa regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges 
ledamöter och allmänheten till känna, dels att nämnderna på ett strukturerat sätt ska 
rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och 
rekommendationer som förts fram.

Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2020-03-06. 
Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga.

Handlingar
Kommunstyrelsens svar/yttrande på revisionsrapport

Revisionsrapport granskning av kommunens pensionshantering och 
pensionsredovisning

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
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Ska expedieras till
Akt
HR-avdelningen
Ekonomiavdelningen



SID 1/3

KOMMUNLEDNINGSKONTORET

186 86 VALLENTUNA
BESÖK: TUNA TORG 1
TFN: 08-587 850 00

KOMMUN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

Kommunstyrelsens svar/yttrande om 
revisionsrapport

Nedan redovisas revisionens synpunkter och bedömningar tillsammans med 
nämndens kommentarer. Därefter följer ett avsnitt om revisionens 
rekommendationer och nämndens åtgärder. Avslutningsvis presenteras en 
framåtriktad analys om åtgärdernas effekt.

Revisionens synpunkter /bedömningar utifrån uppställda kontrollmål

 Det finns ändamålsenliga rutiner för pensionsadministration och utbetalning 
av pensioner till anställda och förtroendevalda. 
Delvis uppfyllt
Det finns rutiner för flera moment men för vissa moment saknas skriftliga 
beskrivningar av kontroller och dokumentation.

Kommunstyrelsens kommentar:
Kommunen instämmer med att det finns hanteringsrutiner för flera moment men 
för vissa moment saknas det förnärvarande skriftliga beskrivningar av hur 
kontroller genomförs och dokumenteras. Skriftliga beskrivningar kommer att tas 
fram.

 Kontroller och avstämningar sker i syfte att säkerställa en korrekt 
pensionsredovisning.
Delvis uppfyllt
Kontroller och avstämningar sker men det saknas i flera fall möjlighet att 
återskapa genomförda kontroller.

Kommunstyrelsens kommentar:
Kontroller och avstämningar sker i samarbete med KPA pensionshjälpen. Det går 
att återskapa genomförda kontroller om det skulle vara nödvändigt.

 Roller och ansvar är tydligt fördelade
Delvis uppfyllt
Personal som är involverad i pensionshanteringen har god kunskap om 
pensionsrutiner. Vi rekommenderar dock att en rollfördelning upprättas för 
en tydligare ordning och minskat personberoende.

Kommunstyrelsens kommentar:
Kommunen instämmer i att personal som är involverad i pensionshanteringen 
har god kunskap om pensionsrutiner. En skriftlig rollfördelning kommer att 
upprättas för en tydligare ordning och minskat personberoende.
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KOMMUNLEDNINGSKONTORET

186 86 VALLENTUNA
BESÖK: TUNA TORG 1

TFN: 08-587 850 00

KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

 Pensionsredovisning sker i enlighet med lagstiftning (LKBR) och 
rekommendationer från RKR.
Delvis uppfyllt
Pensionsredovisningen har till största del skett i enlighet med lagstiftning 
(LKBR) och rekommendationer från RKR R 10. Under 
förvaltningsberättelsen och uppgifter i not i delårsrapporten 2019 saknas 
ett fåtal begrepp och hänvisningar, varav vissa saker som saknades i 
delårsrapporten redan var planerade att läggas till i årsredovisningen.

Kommunstyrelsens kommentar:
Kommunen instämmer i att pensionsredovisningen till största del har skett i 
enlighet med lagstiftning (LKBR) och rekommendationer från RKR R 10.

Revisionens rekommendationer
Utifrån genomförd granskning rekommenderar revisionen kommunstyrelsen:

 Att tillse att en skriftlig rutinbeskrivning upprättas som tydliggör vilka 
kontroller som ska genomföras, vem som är ansvarig, vilka krav som ställs på 
dessa kontroller samt hur ofta de ska utföras. 

Kommunstyrelsens kommentarer: HR-avdelningen kommer under 2020 tillse att 
en skriftlig rutinbeskrivning upprättas som tydliggör vilka kontroller som ska 
genomföras, vem som är ansvarig, vilka krav som ställs på dessa kontroller samt 
hur ofta de ska utföras.

 Att tillse att checklistor finns för samtliga väsentliga moment i syfte att 
säkerställa spårbarhet i pensionsredovisningen och för att undvika ett för 
stort personberoende i hanteringen.

Kommunstyrelsens kommentarer: HR-avdelningen kommer under 2020 
tillsammans med KPA pensionshjälpen att ta fram checklistor för samtliga 
väsentliga moment i syfte att säkerställa spårbarhet i pensionsredovisningen och 
för att undvika ett för stort personberoende i hanteringen

 Att tillse att “RKR R10 pensioner” och “RKR Information Upplysningar om 
pensionsmedel och pensionsförpliktelser i förvaltningsberättelsen” följs.

Kommunstyrelsens kommentarer: Ekonomiavdelningen kommer följa “RKR R10 
pensioner” och “RKR Information Upplysningar om pensionsmedel och 
pensionsförpliktelser i förvaltningsberättelsen” för årsredovisning 2019. 

 Att tillse att rutin införs kopplat till att identifiera slutregleringspremier. Till 
exempel bör en tydlig rutin för att registrera individer som fortsätter jobba 
efter 65 års ålder införas. 
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Kommunstyrelsens kommentarer: HR-avdelningen kommer under 2020 att ta 
fram tydliga rutiner tillsammans med KPA pensionshjälpen kopplat till att 
identifiera slutregleringspremier.

 Att tillse att rutin upprättas för kontroll av pensionsgrundande lön enligt 
lönesystemet jämfört med fakturaspecifikation från KPA.

Kommunstyrelsens kommentarer: HR-avdelningen kommer under hösten 2020 att ta 
fram en rutin för kontroll av pensionsgrundande lön enligt lönesystemet jämfört med 
fakturaspecifikation från KPA. 

Framåtriktad analys
De rutiner och checklistor som kommer tas fram under 2020 kommer ytterligare öka 
förståelsen för pensionsavtalens komplexitet och säkerställa att rutinerna är mindre 
personberoende. 

Genomgången har inneburit att vissa frågor som ska skötas av KPA pensionshjälpen 
kommer att förtydligats. Översyn kommer ske av skriftliga rutinbeskrivningar som 
tydliggör vilka kontroller som ska genomföras, vem som är ansvarig, vilka krav som 
ställs på dessa kontroller samt hur ofta de ska utföras.

Att följa rekommendationer från rådet för kommunal redovisning är viktigt för att ge 
en rättvisande bild av redovisningen.

Vi tackar för rapporten och kommer att använda den i vårt utvecklingsarbete.







































VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-03-16

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 42
Svar på revisionsrapport granskning av investeringsprocessen (KS 
2020.010)

Beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har genomfört en granskning i syfte att bedöma kommunstyrelsen och berörda 
nämnders interna kontroll i investeringsprocessen.
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt yttrande till kommunfullmäktige.

Yrkanden
Ordförande, 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 kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §22  Svar på revisionsrapport granskning av investeringsprocessen
 Svar på revisionsrapport granskning av investeringsprocessen
 Revisionsrapport, Granskning av investeringsprocessen

9 / 30



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 22
Svar på revisionsrapport granskning av investeringsprocessen (KS 
2020.010)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Revisorerna har genomfört en granskning i syfte att bedöma kommunstyrelsen och berörda 
nämnders interna kontroll i investeringsprocessen.
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt yttrande till kommunfullmäktige.

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

Beslutsunderlag
 Svar på revisionsrapport granskning av investeringsprocessen
 Borttagen på grund av personuppgifter.

Expedieras till 
Akten
Revisorerna
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PER.TOVERUD@VALLENTUNA.SE  KOMMUNSTYRELSEN

VALLENTUNA KOMMUN
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TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
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Tjänsteskrivelse

Svar på revisionsrapport granskning av 
investeringsprocessen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till 
kommunfullmäktige.

Ärendet i korthet
Revisorerna har genomfört en granskning i syfte att bedöma kommunstyrelsen och 
berörda nämnders interna kontroll i investeringsprocessen.
Kommunstyrelsen lämnar härmed sitt yttrande till kommunfullmäktige.

Bakgrund
Vallentuna kommun har regler för hur revisionsrapporter ska besvaras. Syftet med 
dessa regler är dels att revisionens granskningar ska komma kommunfullmäktiges 
ledamöter och allmänheten till känna, och dels att nämnderna på ett strukturerat sätt 
ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av de synpunkter och 
rekommendationer som förts fram.

Beskrivning av revisionsrapporten
Kommunens förtroendevalda revisorer har beställt en granskning av 
kommunstyrelsen och berörda nämnders interna kontroll i investeringsprocessen. De 
kontrollmål som ingått i granskningen är; 

 Det finns fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar för investeringsprojekt.
 Investeringsprocessen tydliggör ansvar och befogenheter avseende initiering, 

planering, beslut och genomförande av investeringar.
 Det finns en fastställd intern organisation med tydlig roll- och 

ansvarsfördelning avseende investeringsprocessen, både vad avser planering 
och genomförande.

 Beslutsunderlagen inkluderar kalkyler och är utformade på ett sådant sätt att 
de ger rimliga möjligheter för styrelsen och nämnderna att få tillräcklig 
information om projektet för att kunna prioritera, styra och kontrollera 
detsamma.

 Uppföljning och återrapportering sker så att nämndernas kontroll av 
projekten säkerställs.

Granskningen har genomförts av ett externt revisionsbolag.
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Vallentuna kommun fick revisionsrapporten tillhanda 2020-01-21. 
Revisionsrapporten finns bifogad som bilaga.

Revisionens synpunkter
Revisionen har inte kunnat verifiera att teknik- och fastighetsutskott har informerats 
om att budgeten för Torgytorna inte räcker till etapp 4 och 5 samt att tidigare 
tilldelade medel initialt skulle inkluderade totalt 5 etapper.

Vallentuna kommuns kommentar:

Vallentuna kommun instämmer i revisionens synpunkter. Historiskt har inte detta 
hanterats korrekt. Införandet av projektstyrningsverktyget Antura har medfört att all 
dokumentation som rör ett projekt samlas i en katalogstruktur direkt under 
respektive projekt och detta ger en komplett överblick över projektet och att alla 
ingående dokument och beslut som krävs syns tydligt.

Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen och övriga berörda 
nämnder till stora delar har en tillräcklig intern kontroll vad gäller kommunens 
investeringsprocess.

Vallentuna kommuns kommentar:

Vallentuna kommun delar revisionens synpunkt och ser att resultatet av införandet av 
projektverktyget Antura för investeringsprojekt underlättar den interna kontrollen av 
kommunens investeringsprocess.

Revisionens rekommendationer
Efter genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att:

 Upprätta en projektplan för projektet Torgytorna etapp fyra och fem som 
uppfyller de kriterier som beskrivs i projektbeställningen.

 Uppföljning och återrapportering av projektet Torgytorna behöver ses över 
för att säkerställa nämndernas kontroll.

Vallentuna kommuns kommentar:

Vallentuna kommun instämmer i revisionens rekommendationer. Kommunen 
kommer att upprätta en projektplan för projektet Torgytorna etapp fyra och fem samt 
ser till att uppföljning och återrapportering av projektet Torgytorna ses över.

Kommunen tackar revisorerna för deras synpunkter.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Revisionsrapport
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Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Revisorerna
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Kontrollmål

MISSIV

2020-01-16

KOMMUNSTYRELSEN

Granskning av investeringsprocessen
Pwc har-på uppdrag av oss fürtroendevalda revisorer genomfürt en granskning i syfte attbedöma kommunstyrelsen och berörda nämnders interãa kontroll i investeringsprocessen.

Efter genomfürd granskning är är Pwc:s sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen
och övriga berörda nämnder till stora delar har en tillräcklþ ittt"- tontroll vad gäller
kommunens investeringsprocess.

Den sammanfattande bedömningen baseras på ftiljande iakttagerser:

Kommentar

Det finns fastställda
riktlinjer och rutinbe-
skrivningar für investe-
ringsprojekt.

Uppfyllt
Den övergripande policyn som är beslutad av kommun_
fullmäktige bedöms som ändamålsenlig. Dokumentet
Redovisning avmvesteringar beskriver på en detaljerad
nivå investeringsprocessen pä ett ändamålsenligt sätt.
Det finns ändamålsenliga riktlinj er, rutinbeskrivningar
samt mallar avseende in

o
o
o

vesteringsprocessen.
Investeringsprocessen
tydliggör ansvar och
befogenheter avseende
initiering, planering,
beslut och genomforande
av investeringar.

Uppfyllt
Projektmodellen som används tydliggör ansvar och be_
fogenheter avseende initiering, planerring, beslut och
genomfürande. Projektverktyget som anvand, är base_
rad på ftirvaltnìngens projektmodell och möjliggör en
organiserad och strukturerad investeringrp.ðrJù.

o
o
o

Det finns en fastställd
intern organisation med
tydlig roll- och ansvars-
ftrdelning avseende
investeringsprocessen,
både vad avser planering
och genomfiirande.

Uppfyllt
Det finns en fastställd intern organisation där roll_ och
ansvarsfürdelning avseende investeringsprocessen både
avser planering och genomfìirande.

o
o
o
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Beslutsunderlagen inklu-
derar kalkyler och är
utformade på ett sådant
sätt att de ger rimliga
möj ligheter ftir styrelsen
och nämnderna attfa
tillråicklig information
om projektet ftir att
kunna prioritera, sfyra
och konhollera det-
samma.

Uppfyllt
Det finns en tindamålsenlig rutin kring vad som
inkluderas som beslutsunderlag. Vi bãdtimer att
beslutsunderlaget ftir Hagaskolan och Torgytorna är
komplett.

o
o
o

Uppftiljning och återrap-
portering sker så att
nämndernas kontroll av
proj ekten säkerställs.

Delvis uppfyllt
U..ti 

|-an genom ford rapportering, gäl lande Hagasko I an,
till bl.a. kommunstyrelsen, barn- och ungdom-snämn_
den, teknik- och fastighetsutskottet och s-tyrgruppen be_
dömer 

^vi 
att uppfóljning och återrappo.t"ii,rg skèr på ett

ändamålsenligt s¿itt.

Emellertid har vi inte kunnat verifiera att teknik- och
fastighetsutskottet har informerats om att budgeten für
Torgytorna inte räcker till etapp 4 och 5 samtãtt tidi_
gare tilldelade medel initialt skulle inkludera totalt 5
etapper.

Efter genomftird granskning rekommenderas kommunstyrelsen att:

' 9Ppttitta en projektplan ftir projektet Torgytorna etapp 4och 5 som uppfyller dekriterier som beskrivs i proj ektbestäl ln ingËn.

' Uppfttljning och återrapportering av projektet Torgytorna behöver ses över ftir att
säkerställa nämndernas kontroll.

Rapporten har varit füremål fiir sakgranskning hos berörda dänstepersoner.

ulf

För revisorerna

Ordfr;rande
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört 

en granskning av investeringsprocessen. Granskningen har syftat till att besvara följande 

revisionsfråga: 

• Är kommunstyrelsens och berörda nämnders interna kontroll avseende investe-

ringsprocessen tillräcklig? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen och 

övriga berörda nämnder till stora delar har en tillräcklig intern kontroll vad gäller kommu-

nens investeringsprocess. 

Den sammanfattande bedömningen baseras på följande iakttagelser: 

• Det finns ändamålsenliga riktlinjer, rutinbeskrivningar samt mallar avseende inve-

steringsprocessen. 

• Den övergripande policyn som är beslutad av kommunfullmäktige bedöms ända-

målsenlig. 

• Styrdokumenten beskriver på en detaljerad nivå investeringsprocessen på ett 

ändamålsenligt sätt. 

• Projektmodellen som används tydliggör ansvar och befogenheter avseende initie-

ring, planering, beslut och genomförande. 

• Projektverktyget som använts är baserad på förvaltningens projektmodell och möj-

liggör en organiserad och strukturerad investeringsprocess. 

• Det finns en fastställd intern organisation där roll- och ansvarsfördelning avseende 

investeringsprocessen både avser planering och genomförande.  

• Vi har tagit del av hemställan för projekten Hagaskolan samt Torgytorna. Båda 

projekten är beslutade av kommunfullmäktige enligt Policy för styrning och upp-

följning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. 

• Det finns en ändamålsenlig rutin kring vad som ska inkluderas som beslutsun-

derlag för investeringsprojekt.  

• Utifrån genomförd rapportering, gällande Hagaskolan, till bl.a. kommunstyrelsen, 

barn- och ungdomsnämnden, teknik- och fastighetsutskottet och styrgruppen be-

dömer vi att uppföljning och återrapportering sker på ett ändamålsenligt sätt. Pro-

jektet Hagaskolan är ett relativt nytt projekt.  

• Emellertid har vi inte kunnat verifiera att teknik- och fastighetsutskott har informe-

rats om att budgeten för Torgytorna inte räcker till etapp 4 och 5 samt att tidigare 

tilldelade medel initialt skulle inkluderade totalt 5 etapper. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Kommunen står inför omfattande investeringar de kommande åren. Det är viktigt att redan 
i nuläget se vilka effekter investeringarna får på kommunens ekonomi på längre sikt. Det 
är därför av stor betydelse att styrningen och uppföljningen av investeringarna fungerar 
väl för att nå kommunens mål om god ekonomisk hushållning.  

Syftet med granskningen är att bedöma hur de riktlinjer och rutinbeskrivningar för beslut, 
genomförande och uppföljning av investeringar tillämpas. Frågor som bör beaktas är bl.a. 
kalkylmetoder för investeringsutgifter och driftskostnader, beräkning av kapitalkostnader 
samt förekomst av efterkalkyler. Granskningen syftar också till att bedöma om de förtro-
endevalda ges rimligt goda möjligheter att prioritera, styra och kontrollera investeringarna 
utifrån det beslutsunderlag de erhåller. 

Granskningen fokuseras förslagsvis på två projekt, där ett är i uppstartsfas och ett kom-
mer att avslutas under året. Detta för att kunna följa såväl tidiga skeden som slutskede av 
investeringsprojekt.  

Brister i styrningen och kontroll avseende investeringsprojekt kan påverka kommunens 
verksamhet och ekonomi på lång sikt. PwC har fått i uppdrag att genomföra en gransk-
ning avseende detta. Granskningen har tillkommit som en del av revisorernas bedömning 
av risk och väsentlighet. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 

Är kommunstyrelsens och berörda nämnders interna kontroll avseende investeringspro-
cessen tillräcklig? 

1.3. Revisionskriterier 

• Kommunens regler och riktlinjer för investeringsredovisning. 

• Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

• Kommunallagen 

• Styrande och stödjande dokument som internkontrollreglemente, reglemente för 
ekonomiska transaktioner. 

1.4. Kontrollmål 

• Det finns fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar för investeringsprojekt. 

• Investeringsprocessen tydliggör ansvar och befogenheter avseende initiering, pla-
nering, beslut och genomförande av investeringar. 

• Det finns en fastställd intern organisation med tydlig roll- och ansvarsfördelning 
avseende investeringsprocessen, både vad avser planering och genomförande. 
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• Beslutsunderlagen inkluderar kalkyler och är utformade på ett sådant sätt att de 
ger rimliga möjligheter för styrelsen och nämnderna att få tillräcklig information om 
projektet för att kunna prioritera, styra och kontrollera detsamma. 

• Uppföljning och återrapportering sker så att nämndernas kontroll av projekten sä-
kerställs. 

1.5. Avgränsning 

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen och berörda nämnder. Granskningen omfattar stu-
dier av två projekt som väljs i samråd med revisorerna. Projekt som ska granskas och 
beslutades vid sammanträdet den 29 augusti 2019 är: 

• Hagaskolan 

• Torgytorna 

1.6. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer (se bilaga). 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

I detta avsnitt redovisas de iattagelser och bedömningar som gjorts utifrån respektive 
kontrollmål. 

2.1. Rutiner och riktlinjer 

Kontrollmål 1: Det finns fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar för investeringsprojekt. 

2.1.1. Iakttagelser 

Vi har tagit del av följande styrdokument som avser investeringar: 

• Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna 
kommun (beslutat av kommunfullmäktige 2004-12-20; reviderades senast av 
kommunfullmäktige 2019-02-11) 

• Regler för lokalförsörjning och hyra (beslutat av kommunens ledningsgrupp, 2019-
06-27) 

• Redovisning av investeringar (instruktioner ekonomiavdelningen) 
 

Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun 

innehåller information om planeringsprocessen, ansvar och befogenheter samt ekonomi-

styrning. Avsnittet som behandlar ekonomistyrning inkluderar investeringar.  

Regler för lokalförsörjning och hyra innehåller information om strategiska lokalresurspla-

neringen, anskaffning och förvaltning av kommunens lokaler, lokaleffektivitet samt system 

för internhyra. 

Redovisning av investeringar innehåller information om bl.a. policy, regler och rekom-

mendationer gällande investeringsprocessen, planeringsprocessen för investeringar, 

budget och uppföljning av investeringar samt redovisningsprinciper. 

Enligt intervju finns det även mallar och instruktioner som avser investeringar på         

intranätet, vilket vi har verifierat. Mallarna inkluderar riskanalys, budget, projektbeställning 

mm. Syftet med den sistnämnda mallen är dels beställarens kravspecifikation på projektet 

(förväntat resultat, tid och kostnad), dels ett hjälpmedel för projektledaren att utgå ifrån vid 

planering av projektet. Dokumentet täcker in bl.a. tidsplan, projektorganisation, genomfö-

rande mm. 

2.1.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Den övergripande policyn som är beslutad av kommunfullmäktige bedöms ända-
målsenlig.  



 

6 
 

• Dokumentet Redovisning av investeringar, som är framtagen av ekonomiavdel-
ningen, beskriver på en detaljerad nivå investeringsprocessen på ett ändamålsen-
ligt sätt. 

• Det finns ändamålsenliga riktlinjer, rutinbeskrivningar samt mallar avseende inve-
steringsprocessen. 

2.2. Investeringsprocessens ansvar och befogenheter 

Kontrollmål 2: Investeringsprocessen tydliggör ansvar och befogenheter avseende initiering, plane-

ring, beslut och genomförande av investeringar.  

2.2.1. Iakttagelser 

Inom ramen av denna granskning har vi tagit del av Kommunstyrelsens delegationsord-
ning (beslutat av kommunstyrelsen 2014-06-16; reviderades senast 2018-12-17) och 
Bygg- och miljötillsynsnämndens (beslutades av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2012-01-10; reviderades senast 2018-09-18). 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för investeringsprojektens genomförande och 
tillhör organisatoriskt kommunstyrelsen och bygg- och miljötillsynsnämnden. På tjänste-
mannanivå finns det inom samhällsbyggnadsverksamheten ett antal avdelningar som är 
involverade i investeringsprocessen; Mark-och exploatering, Bygglov, Miljö, Plan, Kart- 
och mät, Gata- och park samt Fastighet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en projektmodell som bygger på en organisation som 
ser ut som följande: 

 

 

Varje projektgrupp har en styrgrupp som träffas varje vecka för att diskutera frågor kring 
projektet. Det är projektchefen som meddelar styrgruppen om status på projektet och som 
föredrar inför nämnd. 
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Samtliga ekonomiska och tidsmässiga avvikelser ska hanteras politiskt. Det är kommun-
styrelsen som fattar beslut om alla investeringar, vilket framgår av delegationsordningen. 
Undantag finns då delegering har skett till styrgruppen som kan besluta om vissa investe-
ringar. 

Det uppges vid intervju att förvaltningen använder sig av Antura. Antura är ett webbaserat 
projektverktyg där samtliga relevanta underlag och beslut som avser investeringsobjektet 
samlas. Hela investeringsprocessen dokumenteras i Antura från initiering till genomfö-
rande. Både projektledare och ekonomi kan i realtid se i systemet hur projektets genomfö-
rande fortlöper. I Antura uppges även vem som är projektledare och även vilka som är 
ansvariga (befattning ej namn) för respektive delar i investeringsprocessen.  

Utifrån Projektmodell med beslutspunkter kan vi utläsa styrgruppens olika roller i varje fas 
från initiering till genomförande. Besluten som tas varierar beroende på vilken fas det be-
rör. I planering- och genomförandefasen är projektchefen med och samråder medan i 
initieringsfasen är det endast styrgruppen som är involverad. Det finns även ett avsnitt 
som heter “Händelsestyrda beslutspunkter”. Det innebär att vissa situationer kräver en 
obligatorisk beslutspunkt. När dessa inträffar ska projektet invänta ett beslut innan arbetet 
kan fortgå. Exempel på sådana beslut kan vara att en ny budget krävs där prioriteringarna 
ser annorlunda ut eller att en ny risk har identifierats. 

Vid intervju framkommer att det vid tidpunkt för granskning saknas koppling mellan Antura 
och ekonomi eftersom det fortfarande är nytt. Dock uppges att arbetet med Antura är un-
der implementering för att skapa en enhetlig kontroll, styrning och uppföljning av investe-
ringsprojekt. Implementeringen har under hösten 2019 fullföljts och används av samtliga 
som är i behov av att använda Antura. Vi har dock inte kunnat verifiera detta då imple-
menteringen avslutades i samband med färdigställandet av granskningsrapporten. 

2.2.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Projektmodellen som används tydliggör ansvar och befogenheter avseende initie-
ring, planering, beslut och genomförande. 

• Projektverktyget som används är baserad på förvaltningens projektmodell och 
möjliggör en organiserad och strukturerad investeringsprocess. 

2.3. Investeringsprocessens interna organisation 

Kontrollmål 3: Det finns en fastställd intern organisation med tydlig roll- och ansvarsfördelning av-

seende investeringsprocessen, både vad avser planering och genomförande. 

2.3.1. Iakttagelser 

Enligt intervju och styrdokument fastställs investeringsbudgeten årligen i samband med 
kommunplanen i kommunfullmäktige. Investeringsbehov som uppstår efter fastställandet 
ska beslutas av kommunfullmäktige. 

För investeringar över 5 miljoner kronor krävs ett inriktningsbeslut i kommunplanen samt 
att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag och fattar ett genomförandebeslut. 
Projektet ska slutredovisas i kommunfullmäktige. Investeringar under 5 miljoner kronor 
samt årliga anslag och planerat underhåll fastställs i och med att budgeten i kommunpla-
nen godkänns. Projekten slutredovisas när de redovisas i årets verksamhetsberättelse. 
Nämnd kan begära en mer detaljerad redovisning.  
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Verksamhetsansvarig nämnd har budgetansvar och uppföljningsansvar för investerings-
anslaget. Det gäller även efter genomförandebeslut är taget och samhällsbyggnadsför-
valtningen blir utförare och ansvarig för projektets genomförande. 

Vi har tagit del av kommunplan för 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020, 2019-2021, 2020-
2022. Projekten Hagaskolan och Torgytorna (olika etapp) finns inkluderade i investe-
ringsplanen. Vidare har vi tagit del av följande beslut av kommunfullmäktige: 

• Hemställan om investeringsanslag för Hagaskolan (KS 2014.331), beslutsdatum 
2014-11-10. 

• Hemställan av investeringsmedel för upprustning av torgytor etapp 4 och 5 (KS 
2019.171), beslutsdatum 2019-05-27. 

I Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun 
står det att investeringar får endast utföras under förutsättning att den verksamhetsdri-
vande nämnden kan rymma driftkostnaderna, inklusive kapital- och lokalkostnader, inom 
sin driftbudget. 

Investering i ny-, om- eller tillbyggnad ska i beslutsunderlaget redovisa framtida förändring 
av lokalkostnad, effekterna på verksamheten samt en riskanalys enligt lokalförsörjnings-
strategi och etableringsprogram för privata aktörer. 

2.3.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Det finns en fastställd intern organisation där roll- och ansvarsfördelning avseende 
investeringsprocessen både avser planering och genomförande.  

• Projekten Hagaskolan och Torgytorna är inkluderade i investeringsplanen. Vi har 
även tagit del av hemställan för projekten Hagaskolan samt Torgytorna där det 
framgår att projekten är beslutade av kommunfullmäktige.  

2.4. Beslutsunderlag 

Kontrollmål 4: Beslutsunderlagen inkluderar kalkyler och är utformade på ett sådant sätt att de ger 

rimliga möjligheter för styrelsen och nämnderna att få tillräcklig information om projektet för att 

kunna prioritera, styra och kontrollera detsamma. 

2.4.1. Iakttagelser 

Innan ett investeringsprojekt startar krävs beslutade medel och tidplan. Beslut tas i kom-
munstyrelsen och/eller kommunfullmäktige beroende på investeringens storlek. Innan 
beslut tas en projektbeställning fram enligt den rutin som finns beskriven på kommunens 
intranät. I samband med projektbeställningen sker ska den beställaren säkerställa att in-
vesteringen är i enlighet med antagen plan/budget. En investeringskalkyl tas också fram 
och bifogas. I projektbeställningen som sedan ligger till grund för beslutet ska följande 
inkluderas: 

• Syfte och mål 

• Tidplan och viktiga leveranser 

• Kompetensbehov 

• Projektledare, styrgrupp och beställare 
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• Bakgrund och beskrivning av projektet 

• Omfattning och avgränsning 

• Ekonomi  

• Riskhantering 

• Prioritering utifrån resultat, tid och ekonomi 

Vi har undersökt om beslutsunderlagen gällande projekten Hagaskolan och Torgytorna är 
tillräckligt utifrån ovanstående kriterier, resultatet följer nedan: 

 

I ovanstående tabell kan vi se att Hagaskolan uppfyller samtliga kriterier utifrån projektbe-
ställningen. Torgytorna uppfyller också samtliga kriterier för vad vi har kunnat utläsa från 
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beslut samt dokumentation i Antura men saknar projektplan. Projektet Torgytorna star-
tade 2009 och då användes systemet Platina för dokumentation istället för Antura, dock 
finns ingen projektplan i Platina dokumenterad. Enligt nuvarande projektmodell beslutas 
projektplan för denna typen av projekt inte av KS/KF utan av projektets styrgrupp. Ef-
tersom den senaste etappen sedan två-tre veckor vid granskningstillfället brutits ut till ett 
eget projekt, hade ingen projektplan tagits fram ännu. Dock upprättades en projektplan i 
december 2019 som ännu inte beslutats. 

Vid intervju uppges det finns en gemensam mallstruktur för att exempelvis underlätta vid 
personalbyte. Beslutsunderlag finns nu även samlade och dokumenterade i Antura. 

Så snart avvikelse i ekonomi eller verksamhet befaras eller har konstaterats är nämnd 
skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att beslutad budget och 
verksamhetsomfattning kan hållas. Inom fastställd budgetram får nämnd göra sådana 
omdispositioner av resurser som inte innebär avsteg från fullmäktiges fastställda inrikt-
ningsmål. Nämnd ska rapportera negativ avvikelse från driftbudget till kommunstyrelsen 
snarast.  

Nämnd ska fortlöpande följa de enskilda investeringsprojektens utgifts- och inkomstut-
veckling samt planmässiga genomförande. Om investeringsanslaget beräknas överskrida 
budgeten med mer än 10 procent ska nytt beslut tas av kommunfullmäktige. När investe-
ringsprojekt som kräver ett genomförandebeslut i kommunfullmäktige är färdigställt ska 
nämnden lämna en slutredovisning till kommunfullmäktige. 

2.4.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Det finns en ändamålsenlig rutin kring vad som ska inkluderas som beslutsun-
derlag för investeringsprojekt.  

• Utifrån våra iakttagelser bedömer vi att beslutsunderlagen för projekten Hagasko-
lan och Torgytorna är kompletta enligt gällande rutiner och att beslutsunderlagen 
är ändamålsenliga. 

2.5. Uppföljning och återrapportering 

Kontrollmål 5: Uppföljning och återrapportering sker så att nämndernas kontroll av projekten sä-

kerställs. 

2.5.1. Iakttagelser 

Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av ekonomi och verksamhet totalt för kom-
munen samt för respektive nämnd. Nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och 
verksamhet under året. Samtliga nämnder ska till kommunstyrelsen lämna de rapporter 
och prognoser som kommunstyrelsen beslutar om enligt följande: 

• Månadsuppföljning per februari, juni och oktober (huvudsakligen ekonomi) 

• Tertialrapport per april 

• Delårsbokslut per augusti 

• Verksamhetsberättelse till årsredovisning 

När kommunstyrelsen anser att det finns risk att kommunens ekonomiska resultat under 
innevarande år blir negativt får kommunstyrelsen besluta om ekonomiska åtgärder som 
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omfattar en eller flera nämnder och deras verksamheter. Åtgärderna ska leda till en bud-
get i balans. Om utfallet avviker väsentligt från det förväntade ska förvaltningen kunna 
förklara detta i detalj även månadsvis. 

Uppföljning av beslutade pågående investeringsprojekt görs i samband med nämndsam-
manträdena varje tertial. Verksamhetsansvarig nämnd har budgetansvar och uppfölj-
ningsansvar för investeringsanslaget som tidigare nämnts. Det är närmast projektledaren 
som ansvarar för att löpande informera status genom avstämning och uppföljning av in-
vesteringsprojekt till projektchefen som i sin tur meddelar nämnden. I de fall projekt ser ut 
att överskrida budget eller tidsram så måste projektledaren så snart som möjligt upplysa 
projektchefen. Om ett projektmål inte kommer att uppnås ska en avvikelserapport lämnas 
till styrgruppen. Det finns inget enhetligt antaget sätt för hur eventuella avvikelser ska 
hanteras löpande. I Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i 
Vallentuna kommun nämns att alla avvikelser avseende tid, kostnad och innehåll, ska 
redogöras för nämnd. Vid intervju uppges att det inte är så vanligt att projekten överskri-
der budget med höga belopp och att det är vanligare att budgeten underskrids. 

I samband med beslutsprocessen anges att återrapportering är ett krav och alla investe-
ringsprojekt ska slutredovisas enligt antaget reglemente för planering, styrning och upp-
följning. Huruvida återrapportering sker till nämnd är beroende på projektets storlek men 
enligt intervju uppges att nämnden anser att uppföljningen är tillräcklig. 

Enligt uppgifter hade projektet Torgytorna en gemensam budget för samtliga 5 etapper 
vilket gjorde uppföljningen svårhanterlig eftersom respektive etapp saknade separat bud-
get. Vidare uppdagades det under genomförande av etapp 3 att totalbudgeten inte skulle 
räcka till etapp 4 och 5. Detta informerades om på Teknik- och fastighetsutskottets möte 
2017-06-14. Vi har tagit del av teknik- och fastighetsutskott sammanträdesprotokoll. I pro-
tokollet framgår det enbart att projektledaren informerade utskottet om det pågående ar-
betet.  

För att kunna genomföra återstående etapper äskades en utökning av budgetramen vilket 
beslutades av kommunfullmäktige via kommunplanen 2019-2021, vilket vi har verifierat. 
Dessa tillkommande medel hemställdes innan den tidigare budgetramen var upparbetad. 
Vi har tagit del av hemställan av investeringsmedel för Upprustning av torgytor etapp 4 
och 5 (KS 2019.154). 

Torgytorna etapp 4 och 5 är ett projekt i initieringsfasen och första kvartalsinformationen 
kommer att vara i november 2019, därav finns det inget protokoll för uppföljning ännu. 
Däremot finns i protokoll från 2019-05-15 i teknik- och fastighetsutskottet en hemställan 
av resterande investeringsmedel för att påbörja upprustning av torgytor etapp 4 och 5. I 
plan- och miljöutskottets protokoll från 2019-08-20 beskrivs kort en kvartalsinformation 
från projektchefen. Även i kommunstyrelsens protokoll från 2019-05-16 beskrivs kort må-
len med etapp 4 och 5 samt prognosen.  

Vid intervju uppges att styrgruppen för projektet sammanträder varje vecka men att pro-
jektet inte diskuteras varje vecka ifall det inte har skett en ny avvikelse. En månatlig lä-
gesrapportering sker i projektverktyget Antura som sedan noteras av styrgruppen vid 
nästkommande sammanträde. 

Vi har tittat på hur projektet Hagaskolan har följts upp utifrån vad det finns för krav på 
uppföljning och återrapportering. Hagaskolan startades 2017 och färdigställdes i år.  

I barn- och ungdomsnämndens tertialrapport för januari-april 2018 kan vi se att Hagasko-
lan följs upp och att det framkommer en budgetuppföljning i form av lägre kostnader än 
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prognostiserat. I september 2018 sker det även en revidering av investeringsanslag för 
införskaffning av inventarier och utrustning till Hagaskolan. Revideringen innefattar en 
högre budget vad gäller inredning i skolan. Eftersom budgeten för den totala kostnaden 
slutgiltigt blev lägre än tidigare beräknat skapas utrymme för mer omfattande inrednings-
koncept. 

I kommunstyrelsens tertialrapport för januari-april 2019 framgår uppföljning av Hagasko-
lan samt information om invigningen till höstterminen 2019. Även i barn- och ungdoms-
nämndens tertialrapport för januari-april 2019 framkommer ytterligare fakta kring Haga-
skolan. Ett exempel kan vi se nedan: 

“Bygget av Hagaskolan startade i mars 2017 med ett symboliskt första spadtag och byg-
get har fortsatt enligt plan under hela byggtiden. Under början av 2019 har arbetet med 
Hagaskolan fortgått och i maj 2019 kommer skolan vara färdigställd för att formellt invigas 
i augusti 2019” - Tertialrapport 1 2019, (BUN 2019.349). 

Utöver uppföljningen till nämnd sker även uppföljning vid styrgruppsmöte ungefär varan-
nan månad där BUN:s ordförande och förvaltningschef deltar samt i projektrapporter varje 
månad som går ut till styrgrupp. Vi noterar att det sker återrapportering till teknik- och fas-
tighetsutskottet vid sammanträdena dock endast muntligt. 

2.5.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Utifrån genomförd rapportering, gällande Hagaskolan, till bl.a. kommunstyrelsen, 
barn- och ungdomsnämnden, teknik- och fastighetsutskottet och styrgruppen be-
dömer vi att uppföljning och återrapportering sker på ett ändamålsenligt sätt. Pro-
jektet Hagaskolan är ett relativt nytt projekt.  

• Emellertid har vi inte kunnat verifiera att teknik- och fastighetsutskottet har infor-
merats om att budgeten för Torgytorna inte räcker till etapp 4 och 5 samt att tidi-
gare tilldelade medel initialt skulle inkluderade totalt 5 etapper. Projektet Torgy-
torna är ett äldre projekt.   
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 Revisionell bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört 
en granskning av investeringsprocessen. Granskningen har syftat till att besvara följande 
revisionsfråga: 

- Är kommunstyrelsens och berörda nämnders interna kontroll avseende investe-
ringsprocessen tillräcklig? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen och 
övriga berörda nämnder till stor del har en tillräcklig intern kontroll vad gäller kommu-
nens investeringsprocess. 

Den sammanfattande bedömningen baseras på följande kontrollmål: 

Kontrollmål Kommentar  

Det finns fastställda 

riktlinjer och rutinbe-

skrivningar för investe-

ringsprojekt. 

Uppfyllt 

Den övergripande policyn som är beslutad 

av kommunfullmäktige bedöms som 

ändamålsenlig. Dokumentet Redovisning 

av investeringar beskriver på en detaljerad 

nivå investeringsprocessen på ett ända-

målsenligt sätt. Det finns ändamålsenliga 

riktlinjer, rutinbeskrivningar samt mallar 

avseende investeringsprocessen.  

 

Investeringsprocessen 

tydliggör ansvar och 

befogenheter avse-

ende initiering, plane-

ring, beslut och ge-

nomförande av inve-

steringar. 

Uppfyllt 

Projektmodellen som används tydliggör 

ansvar och befogenheter avseende initie-

ring, planering, beslut och genomförande. 

Projektverktyget som används är baserad 

på förvaltningens projektmodell och möj-

liggör en organiserad och strukturerad in-

vesteringsprocess. 

 

Det finns en fastställd 

intern organisation 

med tydlig roll- och 

ansvarsfördelning 

avseende investe-

ringsprocessen, både 

vad avser planering 

och genomförande. 

Uppfyllt 

Det finns en fastställd intern organisation 

där roll- och ansvarsfördelning avseende 

investeringsprocessen både avser plane-

ring och genomförande. 
 

Beslutsunderlagen 
inkluderar kalkyler och 
är utformade på ett 
sådant sätt att de ger 
rimliga möjligheter för 
styrelsen och nämn-
derna att få tillräcklig 
information om pro-

Uppfyllt 

Det finns en ändamålsenlig rutin kring vad 

som inkluderas som beslutsunderlag. Vi 

bedömer att beslutsunderlaget för 

Hagaskolan och Torgytorna är komplett.  
 



 

14 
 

jektet för att kunna 
prioritera, styra och 
kontrollera detsamma. 

Uppföljning och åter-
rapportering sker så 
att nämndernas kon-
troll av projekten sä-
kerställs. 

Delvis uppfyllt 

Utifrån genomförd rapportering, gällande 
Hagaskolan, till bl.a. kommunstyrelsen, 
barn- och ungdomsnämnden, teknik- och 
fastighetsutskottet och styrgruppen bedömer 
vi att uppföljning och återrapportering sker 
på ett ändamålsenligt sätt. Projektet 
Hagaskolan är ett relativt nytt projekt. 

Emellertid har vi inte kunnat verifiera att 
teknik- och fastighetsutskott har informerats 
om att budgeten för Torgytorna inte räcker 
till etapp 4 och 5 samt att tidigare tilldelade 
medel initialt skulle inkluderade totalt 5 
etapper. 

  

 Rekommendationer 
Efter genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att: 

• Upprätta en projektplan för projektet Torgytorna etapp 4 och 5 som uppfyller de 
kriterier som beskrivs i projektbeställningen. 

• Uppföljning och återrapportering av projektet Torgytorna behöver ses över för att 
säkerställa nämndernas kontroll.  
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 Bilagor 
Vi har intervjuat följande roller: 

• Projektledare och projektchef för Hagaskolan 

• Projektledare och projektchef för Torgytorna 

• Lokalstrateg 

• Budgetstrateg 

 

 

Dokumentstudien har utgått ifrån följande underlag: 

- Barn- och ungdomsnämndens tertial och delårsrapport 2019 

- Bygg- och miljötillsynsnämndens delegationsordning (2012-01-10) 

- Godkännande av systemhandling för offentliga rummen i Vallentuna centrum 
(2014-03-05) 

- Diverse mallar för investeringsprojekt 

- Hemställan av investeringsmedel för upprustning av torgytor etapp 4 och 5 (2019-
05-27) 

- Investeringsprocess (2018-04-17) 

- Investeringsbeslut för offentliga rummen i Vallentuna centrum (2013-03-20) 

- Kommunplan 2020-2022 (2019-06-17) 

- Kommunstyrelsens tertial och delårsrapport 2019 

- Kommunstyrelsens delegationsordning (2018-12-17) 

- Lokalresursplan 2020-2029 

- Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna 
kommun (2019-02-11) 

- Projektplan, projektrapporter och protokollsanteckningar för Hagaskolan 

- Projektplattformen Antura 

- Projektmodell för samhällsbyggnadsprojekt 

- Ramar projektmodell SBF 

- Redovisning av investeringar (2017-09-27) 

- Rutin för lokalförsörjning och hyra (2019-05-14) 

- Översikt projektmodell med beslutspunkter 

- Kommunstyrelsens fastighets och teknikutskott - sammanträdesprotokoll 2017-06-
14 
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KOMMUNSTYRELSEN

Granskning av investeringsprocessen
Pwc har-på uppdrag av oss fürtroendevalda revisorer genomfürt en granskning i syfte attbedöma kommunstyrelsen och berörda nämnders interãa kontroll i investeringsprocessen.

Efter genomfürd granskning är är Pwc:s sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen
och övriga berörda nämnder till stora delar har en tillräcklþ ittt"- tontroll vad gäller
kommunens investeringsprocess.

Den sammanfattande bedömningen baseras på ftiljande iakttagerser:

Kommentar

Det finns fastställda
riktlinjer och rutinbe-
skrivningar für investe-
ringsprojekt.

Uppfyllt
Den övergripande policyn som är beslutad av kommun_
fullmäktige bedöms som ändamålsenlig. Dokumentet
Redovisning avmvesteringar beskriver på en detaljerad
nivå investeringsprocessen pä ett ändamålsenligt sätt.
Det finns ändamålsenliga riktlinj er, rutinbeskrivningar
samt mallar avseende in

o
o
o

vesteringsprocessen.
Investeringsprocessen
tydliggör ansvar och
befogenheter avseende
initiering, planering,
beslut och genomforande
av investeringar.

Uppfyllt
Projektmodellen som används tydliggör ansvar och be_
fogenheter avseende initiering, planerring, beslut och
genomfürande. Projektverktyget som anvand, är base_
rad på ftirvaltnìngens projektmodell och möjliggör en
organiserad och strukturerad investeringrp.ðrJù.

o
o
o

Det finns en fastställd
intern organisation med
tydlig roll- och ansvars-
ftrdelning avseende
investeringsprocessen,
både vad avser planering
och genomfiirande.

Uppfyllt
Det finns en fastställd intern organisation där roll_ och
ansvarsfürdelning avseende investeringsprocessen både
avser planering och genomfìirande.

o
o
o
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Beslutsunderlagen inklu-
derar kalkyler och är
utformade på ett sådant
sätt att de ger rimliga
möj ligheter ftir styrelsen
och nämnderna attfa
tillråicklig information
om projektet ftir att
kunna prioritera, sfyra
och konhollera det-
samma.

Uppfyllt
Det finns en tindamålsenlig rutin kring vad som
inkluderas som beslutsunderlag. Vi bãdtimer att
beslutsunderlaget ftir Hagaskolan och Torgytorna är
komplett.

o
o
o

Uppftiljning och återrap-
portering sker så att
nämndernas kontroll av
proj ekten säkerställs.

Delvis uppfyllt
U..ti 

|-an genom ford rapportering, gäl lande Hagasko I an,
till bl.a. kommunstyrelsen, barn- och ungdom-snämn_
den, teknik- och fastighetsutskottet och s-tyrgruppen be_
dömer 

^vi 
att uppfóljning och återrappo.t"ii,rg skèr på ett

ändamålsenligt s¿itt.

Emellertid har vi inte kunnat verifiera att teknik- och
fastighetsutskottet har informerats om att budgeten für
Torgytorna inte räcker till etapp 4 och 5 samtãtt tidi_
gare tilldelade medel initialt skulle inkludera totalt 5
etapper.

Efter genomftird granskning rekommenderas kommunstyrelsen att:

' 9Ppttitta en projektplan ftir projektet Torgytorna etapp 4och 5 som uppfyller dekriterier som beskrivs i proj ektbestäl ln ingËn.

' Uppfttljning och återrapportering av projektet Torgytorna behöver ses över ftir att
säkerställa nämndernas kontroll.
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört 

en granskning av investeringsprocessen. Granskningen har syftat till att besvara följande 

revisionsfråga: 

• Är kommunstyrelsens och berörda nämnders interna kontroll avseende investe-

ringsprocessen tillräcklig? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen och 

övriga berörda nämnder till stora delar har en tillräcklig intern kontroll vad gäller kommu-

nens investeringsprocess. 

Den sammanfattande bedömningen baseras på följande iakttagelser: 

• Det finns ändamålsenliga riktlinjer, rutinbeskrivningar samt mallar avseende inve-

steringsprocessen. 

• Den övergripande policyn som är beslutad av kommunfullmäktige bedöms ända-

målsenlig. 

• Styrdokumenten beskriver på en detaljerad nivå investeringsprocessen på ett 

ändamålsenligt sätt. 

• Projektmodellen som används tydliggör ansvar och befogenheter avseende initie-

ring, planering, beslut och genomförande. 

• Projektverktyget som använts är baserad på förvaltningens projektmodell och möj-

liggör en organiserad och strukturerad investeringsprocess. 

• Det finns en fastställd intern organisation där roll- och ansvarsfördelning avseende 

investeringsprocessen både avser planering och genomförande.  

• Vi har tagit del av hemställan för projekten Hagaskolan samt Torgytorna. Båda 

projekten är beslutade av kommunfullmäktige enligt Policy för styrning och upp-

följning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. 

• Det finns en ändamålsenlig rutin kring vad som ska inkluderas som beslutsun-

derlag för investeringsprojekt.  

• Utifrån genomförd rapportering, gällande Hagaskolan, till bl.a. kommunstyrelsen, 

barn- och ungdomsnämnden, teknik- och fastighetsutskottet och styrgruppen be-

dömer vi att uppföljning och återrapportering sker på ett ändamålsenligt sätt. Pro-

jektet Hagaskolan är ett relativt nytt projekt.  

• Emellertid har vi inte kunnat verifiera att teknik- och fastighetsutskott har informe-

rats om att budgeten för Torgytorna inte räcker till etapp 4 och 5 samt att tidigare 

tilldelade medel initialt skulle inkluderade totalt 5 etapper. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Kommunen står inför omfattande investeringar de kommande åren. Det är viktigt att redan 
i nuläget se vilka effekter investeringarna får på kommunens ekonomi på längre sikt. Det 
är därför av stor betydelse att styrningen och uppföljningen av investeringarna fungerar 
väl för att nå kommunens mål om god ekonomisk hushållning.  

Syftet med granskningen är att bedöma hur de riktlinjer och rutinbeskrivningar för beslut, 
genomförande och uppföljning av investeringar tillämpas. Frågor som bör beaktas är bl.a. 
kalkylmetoder för investeringsutgifter och driftskostnader, beräkning av kapitalkostnader 
samt förekomst av efterkalkyler. Granskningen syftar också till att bedöma om de förtro-
endevalda ges rimligt goda möjligheter att prioritera, styra och kontrollera investeringarna 
utifrån det beslutsunderlag de erhåller. 

Granskningen fokuseras förslagsvis på två projekt, där ett är i uppstartsfas och ett kom-
mer att avslutas under året. Detta för att kunna följa såväl tidiga skeden som slutskede av 
investeringsprojekt.  

Brister i styrningen och kontroll avseende investeringsprojekt kan påverka kommunens 
verksamhet och ekonomi på lång sikt. PwC har fått i uppdrag att genomföra en gransk-
ning avseende detta. Granskningen har tillkommit som en del av revisorernas bedömning 
av risk och väsentlighet. 

1.2. Syfte och revisionsfråga 

Är kommunstyrelsens och berörda nämnders interna kontroll avseende investeringspro-
cessen tillräcklig? 

1.3. Revisionskriterier 

• Kommunens regler och riktlinjer för investeringsredovisning. 

• Lag om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) samt rekommendationer från 
Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

• Kommunallagen 

• Styrande och stödjande dokument som internkontrollreglemente, reglemente för 
ekonomiska transaktioner. 

1.4. Kontrollmål 

• Det finns fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar för investeringsprojekt. 

• Investeringsprocessen tydliggör ansvar och befogenheter avseende initiering, pla-
nering, beslut och genomförande av investeringar. 

• Det finns en fastställd intern organisation med tydlig roll- och ansvarsfördelning 
avseende investeringsprocessen, både vad avser planering och genomförande. 
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• Beslutsunderlagen inkluderar kalkyler och är utformade på ett sådant sätt att de 
ger rimliga möjligheter för styrelsen och nämnderna att få tillräcklig information om 
projektet för att kunna prioritera, styra och kontrollera detsamma. 

• Uppföljning och återrapportering sker så att nämndernas kontroll av projekten sä-
kerställs. 

1.5. Avgränsning 

Revisionsobjekt är kommunstyrelsen och berörda nämnder. Granskningen omfattar stu-
dier av två projekt som väljs i samråd med revisorerna. Projekt som ska granskas och 
beslutades vid sammanträdet den 29 augusti 2019 är: 

• Hagaskolan 

• Torgytorna 

1.6. Metod 

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer (se bilaga). 
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 Iakttagelser och 
bedömningar 

I detta avsnitt redovisas de iattagelser och bedömningar som gjorts utifrån respektive 
kontrollmål. 

2.1. Rutiner och riktlinjer 

Kontrollmål 1: Det finns fastställda riktlinjer och rutinbeskrivningar för investeringsprojekt. 

2.1.1. Iakttagelser 

Vi har tagit del av följande styrdokument som avser investeringar: 

• Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna 
kommun (beslutat av kommunfullmäktige 2004-12-20; reviderades senast av 
kommunfullmäktige 2019-02-11) 

• Regler för lokalförsörjning och hyra (beslutat av kommunens ledningsgrupp, 2019-
06-27) 

• Redovisning av investeringar (instruktioner ekonomiavdelningen) 
 

Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun 

innehåller information om planeringsprocessen, ansvar och befogenheter samt ekonomi-

styrning. Avsnittet som behandlar ekonomistyrning inkluderar investeringar.  

Regler för lokalförsörjning och hyra innehåller information om strategiska lokalresurspla-

neringen, anskaffning och förvaltning av kommunens lokaler, lokaleffektivitet samt system 

för internhyra. 

Redovisning av investeringar innehåller information om bl.a. policy, regler och rekom-

mendationer gällande investeringsprocessen, planeringsprocessen för investeringar, 

budget och uppföljning av investeringar samt redovisningsprinciper. 

Enligt intervju finns det även mallar och instruktioner som avser investeringar på         

intranätet, vilket vi har verifierat. Mallarna inkluderar riskanalys, budget, projektbeställning 

mm. Syftet med den sistnämnda mallen är dels beställarens kravspecifikation på projektet 

(förväntat resultat, tid och kostnad), dels ett hjälpmedel för projektledaren att utgå ifrån vid 

planering av projektet. Dokumentet täcker in bl.a. tidsplan, projektorganisation, genomfö-

rande mm. 

2.1.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Den övergripande policyn som är beslutad av kommunfullmäktige bedöms ända-
målsenlig.  
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• Dokumentet Redovisning av investeringar, som är framtagen av ekonomiavdel-
ningen, beskriver på en detaljerad nivå investeringsprocessen på ett ändamålsen-
ligt sätt. 

• Det finns ändamålsenliga riktlinjer, rutinbeskrivningar samt mallar avseende inve-
steringsprocessen. 

2.2. Investeringsprocessens ansvar och befogenheter 

Kontrollmål 2: Investeringsprocessen tydliggör ansvar och befogenheter avseende initiering, plane-

ring, beslut och genomförande av investeringar.  

2.2.1. Iakttagelser 

Inom ramen av denna granskning har vi tagit del av Kommunstyrelsens delegationsord-
ning (beslutat av kommunstyrelsen 2014-06-16; reviderades senast 2018-12-17) och 
Bygg- och miljötillsynsnämndens (beslutades av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2012-01-10; reviderades senast 2018-09-18). 

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för investeringsprojektens genomförande och 
tillhör organisatoriskt kommunstyrelsen och bygg- och miljötillsynsnämnden. På tjänste-
mannanivå finns det inom samhällsbyggnadsverksamheten ett antal avdelningar som är 
involverade i investeringsprocessen; Mark-och exploatering, Bygglov, Miljö, Plan, Kart- 
och mät, Gata- och park samt Fastighet.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har en projektmodell som bygger på en organisation som 
ser ut som följande: 

 

 

Varje projektgrupp har en styrgrupp som träffas varje vecka för att diskutera frågor kring 
projektet. Det är projektchefen som meddelar styrgruppen om status på projektet och som 
föredrar inför nämnd. 
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Samtliga ekonomiska och tidsmässiga avvikelser ska hanteras politiskt. Det är kommun-
styrelsen som fattar beslut om alla investeringar, vilket framgår av delegationsordningen. 
Undantag finns då delegering har skett till styrgruppen som kan besluta om vissa investe-
ringar. 

Det uppges vid intervju att förvaltningen använder sig av Antura. Antura är ett webbaserat 
projektverktyg där samtliga relevanta underlag och beslut som avser investeringsobjektet 
samlas. Hela investeringsprocessen dokumenteras i Antura från initiering till genomfö-
rande. Både projektledare och ekonomi kan i realtid se i systemet hur projektets genomfö-
rande fortlöper. I Antura uppges även vem som är projektledare och även vilka som är 
ansvariga (befattning ej namn) för respektive delar i investeringsprocessen.  

Utifrån Projektmodell med beslutspunkter kan vi utläsa styrgruppens olika roller i varje fas 
från initiering till genomförande. Besluten som tas varierar beroende på vilken fas det be-
rör. I planering- och genomförandefasen är projektchefen med och samråder medan i 
initieringsfasen är det endast styrgruppen som är involverad. Det finns även ett avsnitt 
som heter “Händelsestyrda beslutspunkter”. Det innebär att vissa situationer kräver en 
obligatorisk beslutspunkt. När dessa inträffar ska projektet invänta ett beslut innan arbetet 
kan fortgå. Exempel på sådana beslut kan vara att en ny budget krävs där prioriteringarna 
ser annorlunda ut eller att en ny risk har identifierats. 

Vid intervju framkommer att det vid tidpunkt för granskning saknas koppling mellan Antura 
och ekonomi eftersom det fortfarande är nytt. Dock uppges att arbetet med Antura är un-
der implementering för att skapa en enhetlig kontroll, styrning och uppföljning av investe-
ringsprojekt. Implementeringen har under hösten 2019 fullföljts och används av samtliga 
som är i behov av att använda Antura. Vi har dock inte kunnat verifiera detta då imple-
menteringen avslutades i samband med färdigställandet av granskningsrapporten. 

2.2.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Projektmodellen som används tydliggör ansvar och befogenheter avseende initie-
ring, planering, beslut och genomförande. 

• Projektverktyget som används är baserad på förvaltningens projektmodell och 
möjliggör en organiserad och strukturerad investeringsprocess. 

2.3. Investeringsprocessens interna organisation 

Kontrollmål 3: Det finns en fastställd intern organisation med tydlig roll- och ansvarsfördelning av-

seende investeringsprocessen, både vad avser planering och genomförande. 

2.3.1. Iakttagelser 

Enligt intervju och styrdokument fastställs investeringsbudgeten årligen i samband med 
kommunplanen i kommunfullmäktige. Investeringsbehov som uppstår efter fastställandet 
ska beslutas av kommunfullmäktige. 

För investeringar över 5 miljoner kronor krävs ett inriktningsbeslut i kommunplanen samt 
att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag och fattar ett genomförandebeslut. 
Projektet ska slutredovisas i kommunfullmäktige. Investeringar under 5 miljoner kronor 
samt årliga anslag och planerat underhåll fastställs i och med att budgeten i kommunpla-
nen godkänns. Projekten slutredovisas när de redovisas i årets verksamhetsberättelse. 
Nämnd kan begära en mer detaljerad redovisning.  
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Verksamhetsansvarig nämnd har budgetansvar och uppföljningsansvar för investerings-
anslaget. Det gäller även efter genomförandebeslut är taget och samhällsbyggnadsför-
valtningen blir utförare och ansvarig för projektets genomförande. 

Vi har tagit del av kommunplan för 2016-2018, 2017-2019, 2018-2020, 2019-2021, 2020-
2022. Projekten Hagaskolan och Torgytorna (olika etapp) finns inkluderade i investe-
ringsplanen. Vidare har vi tagit del av följande beslut av kommunfullmäktige: 

• Hemställan om investeringsanslag för Hagaskolan (KS 2014.331), beslutsdatum 
2014-11-10. 

• Hemställan av investeringsmedel för upprustning av torgytor etapp 4 och 5 (KS 
2019.171), beslutsdatum 2019-05-27. 

I Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun 
står det att investeringar får endast utföras under förutsättning att den verksamhetsdri-
vande nämnden kan rymma driftkostnaderna, inklusive kapital- och lokalkostnader, inom 
sin driftbudget. 

Investering i ny-, om- eller tillbyggnad ska i beslutsunderlaget redovisa framtida förändring 
av lokalkostnad, effekterna på verksamheten samt en riskanalys enligt lokalförsörjnings-
strategi och etableringsprogram för privata aktörer. 

2.3.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Det finns en fastställd intern organisation där roll- och ansvarsfördelning avseende 
investeringsprocessen både avser planering och genomförande.  

• Projekten Hagaskolan och Torgytorna är inkluderade i investeringsplanen. Vi har 
även tagit del av hemställan för projekten Hagaskolan samt Torgytorna där det 
framgår att projekten är beslutade av kommunfullmäktige.  

2.4. Beslutsunderlag 

Kontrollmål 4: Beslutsunderlagen inkluderar kalkyler och är utformade på ett sådant sätt att de ger 

rimliga möjligheter för styrelsen och nämnderna att få tillräcklig information om projektet för att 

kunna prioritera, styra och kontrollera detsamma. 

2.4.1. Iakttagelser 

Innan ett investeringsprojekt startar krävs beslutade medel och tidplan. Beslut tas i kom-
munstyrelsen och/eller kommunfullmäktige beroende på investeringens storlek. Innan 
beslut tas en projektbeställning fram enligt den rutin som finns beskriven på kommunens 
intranät. I samband med projektbeställningen sker ska den beställaren säkerställa att in-
vesteringen är i enlighet med antagen plan/budget. En investeringskalkyl tas också fram 
och bifogas. I projektbeställningen som sedan ligger till grund för beslutet ska följande 
inkluderas: 

• Syfte och mål 

• Tidplan och viktiga leveranser 

• Kompetensbehov 

• Projektledare, styrgrupp och beställare 
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• Bakgrund och beskrivning av projektet 

• Omfattning och avgränsning 

• Ekonomi  

• Riskhantering 

• Prioritering utifrån resultat, tid och ekonomi 

Vi har undersökt om beslutsunderlagen gällande projekten Hagaskolan och Torgytorna är 
tillräckligt utifrån ovanstående kriterier, resultatet följer nedan: 

 

I ovanstående tabell kan vi se att Hagaskolan uppfyller samtliga kriterier utifrån projektbe-
ställningen. Torgytorna uppfyller också samtliga kriterier för vad vi har kunnat utläsa från 
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beslut samt dokumentation i Antura men saknar projektplan. Projektet Torgytorna star-
tade 2009 och då användes systemet Platina för dokumentation istället för Antura, dock 
finns ingen projektplan i Platina dokumenterad. Enligt nuvarande projektmodell beslutas 
projektplan för denna typen av projekt inte av KS/KF utan av projektets styrgrupp. Ef-
tersom den senaste etappen sedan två-tre veckor vid granskningstillfället brutits ut till ett 
eget projekt, hade ingen projektplan tagits fram ännu. Dock upprättades en projektplan i 
december 2019 som ännu inte beslutats. 

Vid intervju uppges det finns en gemensam mallstruktur för att exempelvis underlätta vid 
personalbyte. Beslutsunderlag finns nu även samlade och dokumenterade i Antura. 

Så snart avvikelse i ekonomi eller verksamhet befaras eller har konstaterats är nämnd 
skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att beslutad budget och 
verksamhetsomfattning kan hållas. Inom fastställd budgetram får nämnd göra sådana 
omdispositioner av resurser som inte innebär avsteg från fullmäktiges fastställda inrikt-
ningsmål. Nämnd ska rapportera negativ avvikelse från driftbudget till kommunstyrelsen 
snarast.  

Nämnd ska fortlöpande följa de enskilda investeringsprojektens utgifts- och inkomstut-
veckling samt planmässiga genomförande. Om investeringsanslaget beräknas överskrida 
budgeten med mer än 10 procent ska nytt beslut tas av kommunfullmäktige. När investe-
ringsprojekt som kräver ett genomförandebeslut i kommunfullmäktige är färdigställt ska 
nämnden lämna en slutredovisning till kommunfullmäktige. 

2.4.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Det finns en ändamålsenlig rutin kring vad som ska inkluderas som beslutsun-
derlag för investeringsprojekt.  

• Utifrån våra iakttagelser bedömer vi att beslutsunderlagen för projekten Hagasko-
lan och Torgytorna är kompletta enligt gällande rutiner och att beslutsunderlagen 
är ändamålsenliga. 

2.5. Uppföljning och återrapportering 

Kontrollmål 5: Uppföljning och återrapportering sker så att nämndernas kontroll av projekten sä-

kerställs. 

2.5.1. Iakttagelser 

Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av ekonomi och verksamhet totalt för kom-
munen samt för respektive nämnd. Nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och 
verksamhet under året. Samtliga nämnder ska till kommunstyrelsen lämna de rapporter 
och prognoser som kommunstyrelsen beslutar om enligt följande: 

• Månadsuppföljning per februari, juni och oktober (huvudsakligen ekonomi) 

• Tertialrapport per april 

• Delårsbokslut per augusti 

• Verksamhetsberättelse till årsredovisning 

När kommunstyrelsen anser att det finns risk att kommunens ekonomiska resultat under 
innevarande år blir negativt får kommunstyrelsen besluta om ekonomiska åtgärder som 
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omfattar en eller flera nämnder och deras verksamheter. Åtgärderna ska leda till en bud-
get i balans. Om utfallet avviker väsentligt från det förväntade ska förvaltningen kunna 
förklara detta i detalj även månadsvis. 

Uppföljning av beslutade pågående investeringsprojekt görs i samband med nämndsam-
manträdena varje tertial. Verksamhetsansvarig nämnd har budgetansvar och uppfölj-
ningsansvar för investeringsanslaget som tidigare nämnts. Det är närmast projektledaren 
som ansvarar för att löpande informera status genom avstämning och uppföljning av in-
vesteringsprojekt till projektchefen som i sin tur meddelar nämnden. I de fall projekt ser ut 
att överskrida budget eller tidsram så måste projektledaren så snart som möjligt upplysa 
projektchefen. Om ett projektmål inte kommer att uppnås ska en avvikelserapport lämnas 
till styrgruppen. Det finns inget enhetligt antaget sätt för hur eventuella avvikelser ska 
hanteras löpande. I Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i 
Vallentuna kommun nämns att alla avvikelser avseende tid, kostnad och innehåll, ska 
redogöras för nämnd. Vid intervju uppges att det inte är så vanligt att projekten överskri-
der budget med höga belopp och att det är vanligare att budgeten underskrids. 

I samband med beslutsprocessen anges att återrapportering är ett krav och alla investe-
ringsprojekt ska slutredovisas enligt antaget reglemente för planering, styrning och upp-
följning. Huruvida återrapportering sker till nämnd är beroende på projektets storlek men 
enligt intervju uppges att nämnden anser att uppföljningen är tillräcklig. 

Enligt uppgifter hade projektet Torgytorna en gemensam budget för samtliga 5 etapper 
vilket gjorde uppföljningen svårhanterlig eftersom respektive etapp saknade separat bud-
get. Vidare uppdagades det under genomförande av etapp 3 att totalbudgeten inte skulle 
räcka till etapp 4 och 5. Detta informerades om på Teknik- och fastighetsutskottets möte 
2017-06-14. Vi har tagit del av teknik- och fastighetsutskott sammanträdesprotokoll. I pro-
tokollet framgår det enbart att projektledaren informerade utskottet om det pågående ar-
betet.  

För att kunna genomföra återstående etapper äskades en utökning av budgetramen vilket 
beslutades av kommunfullmäktige via kommunplanen 2019-2021, vilket vi har verifierat. 
Dessa tillkommande medel hemställdes innan den tidigare budgetramen var upparbetad. 
Vi har tagit del av hemställan av investeringsmedel för Upprustning av torgytor etapp 4 
och 5 (KS 2019.154). 

Torgytorna etapp 4 och 5 är ett projekt i initieringsfasen och första kvartalsinformationen 
kommer att vara i november 2019, därav finns det inget protokoll för uppföljning ännu. 
Däremot finns i protokoll från 2019-05-15 i teknik- och fastighetsutskottet en hemställan 
av resterande investeringsmedel för att påbörja upprustning av torgytor etapp 4 och 5. I 
plan- och miljöutskottets protokoll från 2019-08-20 beskrivs kort en kvartalsinformation 
från projektchefen. Även i kommunstyrelsens protokoll från 2019-05-16 beskrivs kort må-
len med etapp 4 och 5 samt prognosen.  

Vid intervju uppges att styrgruppen för projektet sammanträder varje vecka men att pro-
jektet inte diskuteras varje vecka ifall det inte har skett en ny avvikelse. En månatlig lä-
gesrapportering sker i projektverktyget Antura som sedan noteras av styrgruppen vid 
nästkommande sammanträde. 

Vi har tittat på hur projektet Hagaskolan har följts upp utifrån vad det finns för krav på 
uppföljning och återrapportering. Hagaskolan startades 2017 och färdigställdes i år.  

I barn- och ungdomsnämndens tertialrapport för januari-april 2018 kan vi se att Hagasko-
lan följs upp och att det framkommer en budgetuppföljning i form av lägre kostnader än 
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prognostiserat. I september 2018 sker det även en revidering av investeringsanslag för 
införskaffning av inventarier och utrustning till Hagaskolan. Revideringen innefattar en 
högre budget vad gäller inredning i skolan. Eftersom budgeten för den totala kostnaden 
slutgiltigt blev lägre än tidigare beräknat skapas utrymme för mer omfattande inrednings-
koncept. 

I kommunstyrelsens tertialrapport för januari-april 2019 framgår uppföljning av Hagasko-
lan samt information om invigningen till höstterminen 2019. Även i barn- och ungdoms-
nämndens tertialrapport för januari-april 2019 framkommer ytterligare fakta kring Haga-
skolan. Ett exempel kan vi se nedan: 

“Bygget av Hagaskolan startade i mars 2017 med ett symboliskt första spadtag och byg-
get har fortsatt enligt plan under hela byggtiden. Under början av 2019 har arbetet med 
Hagaskolan fortgått och i maj 2019 kommer skolan vara färdigställd för att formellt invigas 
i augusti 2019” - Tertialrapport 1 2019, (BUN 2019.349). 

Utöver uppföljningen till nämnd sker även uppföljning vid styrgruppsmöte ungefär varan-
nan månad där BUN:s ordförande och förvaltningschef deltar samt i projektrapporter varje 
månad som går ut till styrgrupp. Vi noterar att det sker återrapportering till teknik- och fas-
tighetsutskottet vid sammanträdena dock endast muntligt. 

2.5.2. Bedömning 

Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. Bedömningen är baserad på följande: 

• Utifrån genomförd rapportering, gällande Hagaskolan, till bl.a. kommunstyrelsen, 
barn- och ungdomsnämnden, teknik- och fastighetsutskottet och styrgruppen be-
dömer vi att uppföljning och återrapportering sker på ett ändamålsenligt sätt. Pro-
jektet Hagaskolan är ett relativt nytt projekt.  

• Emellertid har vi inte kunnat verifiera att teknik- och fastighetsutskottet har infor-
merats om att budgeten för Torgytorna inte räcker till etapp 4 och 5 samt att tidi-
gare tilldelade medel initialt skulle inkluderade totalt 5 etapper. Projektet Torgy-
torna är ett äldre projekt.   
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 Revisionell bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun genomfört 
en granskning av investeringsprocessen. Granskningen har syftat till att besvara följande 
revisionsfråga: 

- Är kommunstyrelsens och berörda nämnders interna kontroll avseende investe-
ringsprocessen tillräcklig? 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att kommunstyrelsen och 
övriga berörda nämnder till stor del har en tillräcklig intern kontroll vad gäller kommu-
nens investeringsprocess. 

Den sammanfattande bedömningen baseras på följande kontrollmål: 

Kontrollmål Kommentar  

Det finns fastställda 

riktlinjer och rutinbe-

skrivningar för investe-

ringsprojekt. 

Uppfyllt 

Den övergripande policyn som är beslutad 

av kommunfullmäktige bedöms som 

ändamålsenlig. Dokumentet Redovisning 

av investeringar beskriver på en detaljerad 

nivå investeringsprocessen på ett ända-

målsenligt sätt. Det finns ändamålsenliga 

riktlinjer, rutinbeskrivningar samt mallar 

avseende investeringsprocessen.  

 

Investeringsprocessen 

tydliggör ansvar och 

befogenheter avse-

ende initiering, plane-

ring, beslut och ge-

nomförande av inve-

steringar. 

Uppfyllt 

Projektmodellen som används tydliggör 

ansvar och befogenheter avseende initie-

ring, planering, beslut och genomförande. 

Projektverktyget som används är baserad 

på förvaltningens projektmodell och möj-

liggör en organiserad och strukturerad in-

vesteringsprocess. 

 

Det finns en fastställd 

intern organisation 

med tydlig roll- och 

ansvarsfördelning 

avseende investe-

ringsprocessen, både 

vad avser planering 

och genomförande. 

Uppfyllt 

Det finns en fastställd intern organisation 

där roll- och ansvarsfördelning avseende 

investeringsprocessen både avser plane-

ring och genomförande. 
 

Beslutsunderlagen 
inkluderar kalkyler och 
är utformade på ett 
sådant sätt att de ger 
rimliga möjligheter för 
styrelsen och nämn-
derna att få tillräcklig 
information om pro-

Uppfyllt 

Det finns en ändamålsenlig rutin kring vad 

som inkluderas som beslutsunderlag. Vi 

bedömer att beslutsunderlaget för 

Hagaskolan och Torgytorna är komplett.  
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jektet för att kunna 
prioritera, styra och 
kontrollera detsamma. 

Uppföljning och åter-
rapportering sker så 
att nämndernas kon-
troll av projekten sä-
kerställs. 

Delvis uppfyllt 

Utifrån genomförd rapportering, gällande 
Hagaskolan, till bl.a. kommunstyrelsen, 
barn- och ungdomsnämnden, teknik- och 
fastighetsutskottet och styrgruppen bedömer 
vi att uppföljning och återrapportering sker 
på ett ändamålsenligt sätt. Projektet 
Hagaskolan är ett relativt nytt projekt. 

Emellertid har vi inte kunnat verifiera att 
teknik- och fastighetsutskott har informerats 
om att budgeten för Torgytorna inte räcker 
till etapp 4 och 5 samt att tidigare tilldelade 
medel initialt skulle inkluderade totalt 5 
etapper. 

  

 Rekommendationer 
Efter genomförd granskning rekommenderas kommunstyrelsen att: 

• Upprätta en projektplan för projektet Torgytorna etapp 4 och 5 som uppfyller de 
kriterier som beskrivs i projektbeställningen. 

• Uppföljning och återrapportering av projektet Torgytorna behöver ses över för att 
säkerställa nämndernas kontroll.  
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 Bilagor 
Vi har intervjuat följande roller: 

• Projektledare och projektchef för Hagaskolan 

• Projektledare och projektchef för Torgytorna 

• Lokalstrateg 

• Budgetstrateg 

 

 

Dokumentstudien har utgått ifrån följande underlag: 

- Barn- och ungdomsnämndens tertial och delårsrapport 2019 

- Bygg- och miljötillsynsnämndens delegationsordning (2012-01-10) 

- Godkännande av systemhandling för offentliga rummen i Vallentuna centrum 
(2014-03-05) 

- Diverse mallar för investeringsprojekt 

- Hemställan av investeringsmedel för upprustning av torgytor etapp 4 och 5 (2019-
05-27) 

- Investeringsprocess (2018-04-17) 

- Investeringsbeslut för offentliga rummen i Vallentuna centrum (2013-03-20) 

- Kommunplan 2020-2022 (2019-06-17) 

- Kommunstyrelsens tertial och delårsrapport 2019 

- Kommunstyrelsens delegationsordning (2018-12-17) 

- Lokalresursplan 2020-2029 

- Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna 
kommun (2019-02-11) 

- Projektplan, projektrapporter och protokollsanteckningar för Hagaskolan 

- Projektplattformen Antura 

- Projektmodell för samhällsbyggnadsprojekt 

- Ramar projektmodell SBF 

- Redovisning av investeringar (2017-09-27) 

- Rutin för lokalförsörjning och hyra (2019-05-14) 

- Översikt projektmodell med beslutspunkter 

- Kommunstyrelsens fastighets och teknikutskott - sammanträdesprotokoll 2017-06-
14 
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Carin Hultgren 
Uppdragsledare 

 Morteza Ashouri 
Projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Vallentuna kommun enligt de villkor och 

under de förutsättningar som framgår av projektplan från den 2019-06-14. PwC ansvarar inte utan 

särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rap-

port. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 204
1.2.6.2 Finanspolicy uppdatering (KS 2020.292)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 1.2.6.2 Finanspolicy.
 
Reservationer
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Denna finanspolicy uppdaterar Finanspolicy beslutad 2018-12-10.
Förändringarna är framför allt:
* en anpassning till koncern
* förtydligande om ansvaret för styrelsen i helägda bolag
* förändring om hur kapitalbindningen sprids över tid
* ändrad skrivning om förvaltning av pensionsmedel

Ändringar är markerat med gult i förslaget.

Yrkanden
 
Nicklas Steorn (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med kursiverat tillägg:
Avsnitt 2.2 Förvaltning av kortfristig likviditet:

 Ränteplacering (utlåning till bank), med strikta hållbarhetskriterier.
 Räntebärande instrument (till exempel statsskuldsväxlar, företagscertifikat och 

obligationer), med strikta hållbarhetskriterier.
Avsnitt 2.2.1 Kredit- och motpartsrisk:

 Banker med strikta hållbarhetskriterier i sin verksamhet. 
Om en motpart bedöms riskfylld och/eller inte uppfyller parisavtalet och/eller FN:s globala 
hållbarhetsmål får nyplacering inte göras och befintliga placeringar ska värderas.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), föreslår att hon först ställer proposition på sitt 
eget yrkande och sedan på Nicklas Steorns (MP) tilläggsyrkande. Beslutsgången godkänns av 
kommunstyrelsen.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt det.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Nicklas Steorns (MP) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå det.
 

Beslutsunderlag
 §153  1.2.6.2 Finanspolicy uppdatering
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-21, Ändring 1.2.6.2 Finanspolicy
 1.2.6.2 Finanspolicy förslag



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 153
1.2.6.2 Finanspolicy uppdatering (KS 2020.292)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 1.2.6.2 Finanspolicy.

Ärendebeskrivning
Denna finanspolicy uppdaterar Finanspolicy beslutad 2018-12-10.
Förändringarna är framför allt:
* en anpassning till koncern
* förtydligande om ansvaret för styrelsen i helägda bolag
* förändring om hur kapitalbindningen sprids över tid
* ändrad skrivning om förvaltning av pensionsmedel

Ändringar är markerat med gult i förslaget.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-21, Ändring 1.2.6.2 Finanspolicy
 1.2.6.2 Finanspolicy förslag
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Tjänsteskrivelse

1.2.6.2 Finanspolicy uppdatering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 1.2.6.2 Finanspolicy.

Ärendet i korthet
Denna finanspolicy uppdaterar Finanspolicy beslutad 2018-12-10. 
Förändringarna är framför allt:
* en anpassning till koncern
* förtydligande om ansvaret för styrelsen i helägda bolag
* förändring om hur kapitalbindningen sprids över tid
* ändrad skrivning om förvaltning av pensionsmedel

Ändringar är markerat med gult i förslaget.

Handlingar

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
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KS 2019.349

1.2.6.2

KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING – POLICY

En policy beskriver en viljeinriktning, ett gemensamt förhållningssätt och ett 
rättesnöre inom ett visst område för kommunens verksamhet. Den anger 
principerna för kommunens agerande i olika frågor i syfte att vägleda till önskad 
nivå eller till ett önskat tillstånd.

Finanspolicy
Senast fastställd av kommunfullmäktige  2018-12-10 § 183

Avdelning/enhet med ansvar för revidering: Ekonomiavdelningen
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1. Om policyn
Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten i kommunens 
nämnder och helägda dotterbolag ska bedrivas. Med finansverksamhet avses 
förvaltning av likvida medel, lån och pensionsmedel.

1.1 Innehåll 

Syftet med denna finanspolicy är att fastställa:

 Mål med finansverksamheten
 Organisation och ansvarsfördelning
 Begränsning av finansiella risker
 Rapportering
 Förvaltning av pensionsmedel
 Förväntad effekt av finansverksamheten

1.1.1 Bakgrund 

Kommunallagens elfte kapitel om ekonomisk förvaltning anger att 

2 § Kommuner och regioner ska förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god 
avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Lag (2019:835).

3 § Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för medelsförvaltningen.

4§ Fullmäktige ska utöver vad som följer av 3 § besluta om riktlinjer för förvaltningen 
av medel avsatta för pensionsförpliktelser. I riktlinjerna ska det anges hur medlen ska 
förvaltas. Tillåten risk vid placering av medlen ska då fastställas. Det ska också anges 
hur uppföljning och kontroll av förvaltningen ska ske. 

1.2 Verksamhetsområde och avgränsning

Denna policy gäller för kommunens nämnder och kommunens alla helägda 
dotterbolag. 

Nedan framgår fördelningen av ansvar mellan kommunfullmäktige, kommunstyrelse, 
kommundirektör respektive styrelser i helägda dotterbolag.
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1.2.1 Kommunfullmäktiges ansvar 

Kommunfullmäktige ska i kommunplanen fatta beslut om beloppsramar för att
ge kommunstyrelsen rätt att under budgetåret fatta beslut om:

 Nyupplåning
 Omsättaning av lån

ge helägda dotterbolag rätt att under budgetåret fatta beslut om:

 Nyupplåning
 Omsättning av lån

Upplåning och borgensförbindelser som inte ingår i kommunplanen beslutas i av 
kommunfullmäktige. 

Utlåning till kommunala företag kommunägda bolag  beslutas i kommunfullmäktige.  

1.2.2 Kommunstyrelsens ansvar 

Kommunstyrelsen ska genomföra eller delegera nyupplåning eller omsättning av lån 
enligt ram fastställd av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen ska vid behov lämna förslag till kommunfullmäktige om revidering 
av finanspolicyn. 

1.2.3 Kommundirektörens ansvar

Kommundirektören ska se till att det finns en fungerande organisation för 
finansverksamheten som säkerställer en god intern kontroll och att finanspolicyn 
följs.

1.2.4 Bolagsstyrelsens ansvar 

Styrelsen i helägda dotterbolag ska se till att det finns en organisation för 
finansverksamheten som säkerställer en god intern kontroll och att finanspolicyn 
följs.

Styrelsen i helägda dotterbolag ska genomföra eller delegera nyupplåning eller 
omsättning av lån enligt ram fastställd av kommunfullmäktige.

Styrelsen i helägda dotterbolag ska vid behov lämna förslag till kommunfullmäktige 
om revidering av finanspolicyn. 
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2. Likviditetsförvaltning

2.1 Betalningsberedskap

Kommunen och helägda dotterbolag ska ha tillgängliga likvida medel som motsvarar 
en tillfredsställande betalningsberedskap på kort och lång sikt. 

Likviditetsöverskott som inte är tillfälligt, utöver den likviditet som behövs för 
ovanstående betalningsberedskap, ska användas för att amortera kommunens låne-
skuld. Långfristiga lån får inte tas upp för placering. 

Tillgängliga likvida medel definieras som:

 Kassa och bank
 Kontokredit
 Kreditlöften som inte är utnyttjade
 Finansiella tillgångar som kan omsättas inom tre bankdagar

2.2 Förvaltning av kortfristig likviditet

Kortfristig likviditet ska placeras i:

 Ränteplacering (utlåning till bank)
 Bankkonto
 Räntebärande instrument (till exempel statsskuldsväxlar, företagscertifikat 

och obligationer)

2.2.1 Kredit- och motpartsrisk

Godkända motparter för placering av tillfällig överskottslikviditet är:

 Banker
 Svenska staten, kommuner och landsting regioner eller deras företag
 Kommuninvest

Om en motpart bedöms riskfylld får nyplacering inte göras och . Har kommunen 
befintliga placeringar hos riskfylld part ska dessa värderas. Befarad risk rapporteras 
till kommunens ekonomichef. 
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3. Finansiering

3.1 Upplåning och motparter

För upplåning av kortfristig och långfristig finansiering är följande tillåtna:

 Kontokredit
 Lån (revers eller skuldebrev)

För upplåning är följande motparter godkända:

 Kommuninvest
 Banker 

3.2 Riskhantering

Derivatinstrument får inte användas i Vallentuna kommun, med undantag för det 
som anges under valutarisk. i punkten 5.2.3. 

Risker och begränsningar ska vara uppfyllda vid varje årsbokslut. 

3.2.1 Finansieringsrisk

För att minska risken för att vid någon tidpunkt inte beviljas lån ska 
kapitalbindningen i kommunens lån spridas över tid enligt tabell.

Kapitalbindning < 1 år 1-4 år 4-7 år 7 < år
Max 45 % 40 % 40 % 40 %
Min 0 % 0 % 0 % 0 %

Kapitalbindning ≤ 1 år 2-3 år 4-5 år Mer än 5 år
Max 45 % 40 % 40 % 50 %
Min 0 % 0 % 0 % 0 %

När kommunens långfristiga lån överstiger 30 procent av balansomslutningen per 
senaste årsbokslut ska övervägande göras vid upptagande av nytt lån om flera olika 
långivare behövs i lånestocken. Detta för att minimera beroende av en långivare, utan 
att göra avkall på målsättningen för kommunens skuldförvaltning.

I beslut om refinansiering eller nyupplåning ska anges att övervägande om fler 
långivare har gjorts när lånen överstiger 30 procent av balansomslutningen.



7

3.2.2 Ränterisk

För att begränsa ränterisken ska räntebindningstiden i låneportföljen spridas över tid. 
Lånen ska ha samma tidpunkt för kapitalförfall som för räntebindningstid. 
Undantagna är lån med rörlig ränta, dessa får ha rörlig ränta i maximalt två år.

3.2.3 Valutarisk

Placering och upplåning i annan valuta än svenska kronor är inte tillåten. 
Ekonomichefen i Vallentuna kommun tar beslut om eventuell kurssäkring vid 
betalning i utländsk valuta, till exempel en leverantörsfaktura. Beslut tas om 
betalningen motsvarar minst ett motvärde på en miljon svenska kronor. 

3.3 Borgen

Kommunfullmäktige kan besluta om att ingå borgensåtagande till hel- och delägda 
dotterbolag och i undantagsfall för föreningar. Kommunal borgen utgör säkerhet för 
låneförpliktelser.   

Kommunen ska som huvudregel ta ut en avgift avseende en kommunal borgen. 
Borgensavgiften betalas som en årlig avgift på utnyttjad borgen. Avgiften ska 
kompensera kommunen för ökat risktagande och ökade administrativa kostnader. 

Reglerna för statsstöd och konkurrensneutralitet gör att avgiften ska motsvara 
ränteskillnaden för lån med respektive utan kommunal borgen. Borgensavgiften 
beslutas årligen i kommunplanen.

Helägda dotterbolag kan inte gå i borgen utan beslut från kommunfullmäktige.

3.4 Leasing

Leasing (operationell eller finansiell) av lös egendom får endast ske om det bedöms 
ekonomiskt fördelaktigt för Vallentuna kommun. 

Vid finansiell leasing av fastighet ska beslut fattas av kommunfullmäktige. 
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4. Förvaltning av pensionsmedel
Kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt blandmodellen i kommunal 
redovisningslag. Pensionsmedel återlånas, det vill säga används inom kommunens 
verksamhet.

Kommunens pensionsåtaganden redovisas enligt den så kallade blandmodellen. 
Enligt lag om kommunal redovisning och bokföring ska förpliktelser att betala ut 
pensionsförmåner som intjänats före år 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning 
och utbetalning av pensionsförmåner som intjänats före år 1998 redovisas som 
kostnad i resultaträkningen.

Förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser ska återlånas, det vill säga 
används inom kommunens verksamheter. 

Medel för att betala pensionsförpliktelser vartefter de förfaller säkras genom att ha en 
god planering för framtida pensionsutbetalningar. Uppföljning av förvaltning av 
pensionsmedel sker i årsredovisningen.

5. Uppföljning 
Kommunstyrelsen ska i årsredovisningen lämna information om kommunens 
finansverksamhet. Följande uppgifter ska finnas med: 

 Likviditetssituation, placeringar och kontokredit
 Om det finns placeringar ska upplysning lämnas, annars inte 
 Lånens förfallostruktur och långivare 
 Skuldernas kapitalbindning, räntebindningstid och genomsnittliga räntesats
 Eventuella avvikelser från finanspolicyns regler

Helägda dotterbolag ska lämna samma uppgifter i sin årsredovisning eller till 
kommunen i eget ärende.

6. Förväntad effekt
Förväntad effekten av finanspolicyn är att betalningsförmågan på kort och lång sikt 
säkerställs, räntenettot minimeras samt att finansverksamheten bedrivs med en god 
intern kontroll.





Ändring av 1.2.6.1 Policy för 
styrning och uppföljning av 
ekonomi och verksamhet
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 205
Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamhet (KS 2020.293)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 1.2.6.1 Policy för styrning och 
uppföljning av ekonomi och verksamhet.
 
Reservationer
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
Jerri Bergström och Gustav Elfström (båda S), reserverar sig mot beslutet till förmån för Jerri 
Bergströms yrkande. 

Ärendebeskrivning
Denna policy uppdaterar Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet 
beslutad 2019-02-11.
Förändringar är framför allt:
* Ny bild planeringsprocessen
* Anpassning till koncern
* Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
* Strategi för hållbar utveckling

Förändringar från föregående policy är markerade i gult.

Yrkanden

Jerri Bergström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med kursiverat tillägg:
Avsnitt 2. Planeringsprocessen:
Kommunens planeringsprocess innebär att kommunfullmäktige under november månad 
fastställer kommunplanen (KP) för efterföljande tre år.
Avsnitt 6.1.2 Städ:
Städning ska utföras i kommunal regi om inte särskilda skäl föreligger.
Avsnitt 6.7.2 Nämnds åtgärder vid avvikelse:
Sista meningen första stycket med tillägget - eller äska om tilläggsmedel om beslutad 
verksamhetsomfattning inte kan bibehållas inom beslutad budget.
 
 
Nicklas Steorn (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med kursiverat tillägg:
Avsnitt 2. Planeringsprocessen:
Kommunens planeringsprocess innebär att kommunfullmäktige under november månad 
fastställer kommunplanen (KP) för efterföljande tre år.
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Avsnitt 2.1 Kommunplan:
Särskild analys görs av konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp av kommunmedborgarna.
Avsnitt 4 Riktlinjer för hållbar god ekonomisk hushållning
Ny underrubrik:
4.1.0 Planetära förutsättningar 
Budgeten utgår från Vallentunabornas klimatfotavtryck, det finns gränser som inte 
kan överskridas. Budgeten förhåller sig till Parisavtalet och FNs globala hållbarhetsmål. 
Budgeten som helhet måste bidra till dessa avtal och mål.
Avsnitt 6.4.1 Investeringsbudget:
Tillägg sist i avsnittet: Investeringar som inte bidrar till att uppfylla Parisavtalet och/eller 
FNs globala hållbarhetsmål får inte göras.
Avsnitt 6.5 Exploateringsverksamhet:
Tillägg sist i avsnittet: Exploateringar som inte bidrar till att uppfylla Parisavtalet och/eller 
FNs globala hållbarhetsmål får inte göras.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), föreslår att Nicklas Steorns (MP) yrkande ställs mot sitt 
eget yrkande. Beslutsgången godkänns av kommunstyrelsen.
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Nicklas Steorns (MP) yrkande mot sitt eget 
yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Parisa Liljestrand (M) 
yrkande.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande 
"2. Planeringsprocessen - Yrkande: "Kommunens planeringsprocess innebär att 
kommunfullmäktige under november månad fastställer kommunplanen (KP) för efterföljande 
tre år" och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detsamma.

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande 
"6.1.2 Städ - Yrkande: Städning ska utföras i kommunal regi om inte särskilda skäl 
föreligger" och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detsamma.

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande 
"6.7.2 Nämnds åtgärder vid avvikelse - Yrkande: Sista meningen första stycket med tillägget - 
eller äska om tilläggsmedel om beslutad verksamhetsomfattning inte kan bibehållas inom 
beslutad budget" och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detsamma.
 

Beslutsunderlag
 §154  Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 

verksamhet
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 Tjänsteskrivelse, 2020-10-21, Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av 
ekonomi och verksamheter

 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter förslag
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 154
Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamhet (KS 2020.293)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 1.2.6.1 Policy för styrning och 
uppföljning av ekonomi och verksamhet.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Denna policy uppdaterar Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet 
beslutad 2019-02-11.
Förändringar är framför allt:
* Ny bild planeringsprocessen
* Anpassning till koncern
* Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
* Strategi för hållbar utveckling

Förändringar från föregående policy är markerade i gult.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg i policyn: 

 2. Planeringsprocessen - Yrkande: "Kommunens planeringsprocess innebär att 
kommunfullmäktige under november månad fastställer kommunplanen (KP) för 
efterföljande tre år.

 6.1.2 Städ - Yrkande: Städning ska utföras i kommunal regi om inte särskilda skäl 
föreligger.

 6.7.2 Nämnds åtgärder vid avvikelse - Yrkande: Sista meningen första stycket med 
tillägget - eller äska om tilläggsmedel om beslutad verksamhetsomfattning inte kan 
bibehållas inom beslutad budget.

 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande. Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
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Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande 
"2. Planeringsprocessen - Yrkande: "Kommunens planeringsprocess innebär att 
kommunfullmäktige under november månad fastställer kommunplanen (KP) för efterföljande 
tre år" och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå detsamma.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande 
"6.1.2 Städ - Yrkande: Städning ska utföras i kommunal regi om inte särskilda skäl 
föreligger" och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå detsamma.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande 
"6.7.2 Nämnds åtgärder vid avvikelse - Yrkande: Sista meningen första stycket med tillägget - 
eller äska om tilläggsmedel om beslutad verksamhetsomfattning inte kan bibehållas inom 
beslutad budget" och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå detsamma.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-21, Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av 

ekonomi och verksamheter
 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter förslag
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1. Om policyn
Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter anger ramar och 
riktlinjer för hur styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet ska bedrivas i 
Vallentuna kommun och dess helägda dotterbolag.

1.1 Innehåll 

Syftet med denna policy är att fastställa:

 Planeringsprocessen
 Ansvar och befogenheter
 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
 Strategi för hållbarhet
 Ekonomistyrning

1.1.1 Bakgrund

Kommunallagens elfte kapitel om ekonomisk förvaltning anger ramar för  

 Mål för den ekonomiska förvaltningen
 Medelsförvaltningen
 Budgetetens innehåll
 Budgetprocessen
 Reglering av balanskravsresultat
 Resultatutjämningsreserver
 Utgiftsbeslut under budgetåret
 Delårsrapport
 Räkenskaper
 Årsredovisning
 Förbud mot pantsättning
 Underrättelse om skattesats
 Bestämmelser om kommunal redovisning

I lag om kommunal bokföring och redovisning finns det ytterligare bestämmelser. 

1.2 Verksamhetsområde och avgränsning

Denna pPolicyn gäller för kommunens nämnder och kommunens helägda bolag. De 
principer som anges i policyn ska så långt som möjligt även tillämpas för kommunal 
verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer.

Vid tillämpning ska alltid den övergripande koncernnyttan för kommunen beaktas. 
Ekonomiavdelningen inom kommunledningskontoret ger ut anvisningar för 
tillämpning av policyn. Tvister om tolkning och tillämpning avgörs av 
kommunstyrelsen.
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2. Planeringsprocessen
Kommunens planeringsprocess innebär att kommunfullmäktige under juni månad 
fastställer kommunplanen (KP) för efterföljande tre år. Vid valår, och i undantagsfall, 
fastställs den senast på kommunfullmäktiges sammanträde i december månad. 
Skattesatsen ska, enligt kommunallagen, beslutas senast i november månad. 

I kommunplanen beskrivs vad kommunen vill fokusera på under den närmaste 
treårsperioden. Kommunfullmäktige fastlägger nämndernas uppgifter, 
kommungemensamma mål, skattesats, driftramar (budget) och investeringsplan. En 
beskrivning av förutsättningar för ekonomi, bostadsbyggande, exploatering, 
befolkningsutveckling och personal tas fram i kommunplanen. Som bilaga tTill 
kommunplanen biläggs bostadsbyggnadsprognos, befolkningsprognos och 
lokalresursplan. 

Efter att KP fastställts beslutar nämnderna om verksamhetsplaner (VP) för 
planeringsperioden. I n Nämndernas VP innehåller beskrivs de 
kommungemensamma målen som nämnden är berörd av samt egna  de nämndsmål 
som beslutas sätts upp för perioden. Kommunfullmäktiges beslut i juni innebär att 
nämnderna kan utarbeta och besluta om detaljbudgetar i god tid innan det nya 
budgetåret börjar. Beslutade förändringar kan då få effekt redan från årets början. 
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2.1 Kommunplan 

Vallentuna kommuns Kommunens planeringsprocess bygger på en grundlig 
omvärldsbevakning  inför varje ny mandatperiod. Omvärldsbevakningen uppdateras 
därefter årligen. Särskild analys görs av finansiella förutsättningar, bostadsbyggande, 
befolkningsutveckling, förändrade villkor för kommunala verksamheter, 
förskjutningar i samhälleliga attityder och trender.

Kommunplaneprocessen startar i januari med omvärldsbevakning och successivt tas 
ett underlag för kommunplanen fram av kommunledningskontoret. På 
kommunplanedagen presenterar nämnderna en omvärldsbevakning och lämnar 
önskemål utifrån denna, till exempel nya lagkrav. 

Kommunfullmäktige beslutar, utifrån omvärldsbevakning och politisk inriktning, om 
övergripande förutsättningar som bostadsbyggande, befolkningsutveckling och 
skattesats. 

Kommunfullmäktige anger också vilka prioriterade kommungemensamma mål med 
ekonomiska förutsättningar som är ska vara styrande för nämnderna. Målen styr 
verksamheten mot den politiskt beslutade inriktningen och utgår från behoven hos 
kunden. 

2.2 Verksamhetsplaner 

Utifrån de kommungemensamma målen och givna ekonomiska resurser ska 
nämnderna inom sina respektive ansvarsområden bryta ner de 
kommungemensamma målen samt ange egna mål som nämnderna vill prioritera i 
sina respektive verksamhetsplaner (VP).  Nämndernas mål ska vara mätbara och ha 
med koppling till kvalitetsarbetet.

Med den beslutade kommunplanen som grund utarbetar och beslutar nämnderna om 
verksamhetsplaner (VP). Verksamhetsplanen är utgör underlag till detaljbudgeten. 

2.3 Uppföljning

Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen både av kommunens ekonomi 
och dess verksamhet. Uppföljningen av politiska mål och ekonomiska krav genomförs 
i årsredovisningen och löpande under verksamhetsåret både vad gäller de politiska 
målen och de ekonomiska kraven. Uppföljning behandlas mer ingående i avsnitt 
5.7.
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3. Ansvar och befogenheter
Styrningen av kommunens ekonomi och verksamheter bygger på principen om 
decentralisering av decentraliserat budgetansvar och befogenheter. Inom ramen för 
lagar och förordningar fastställer kommunfullmäktige i kommunplanen övergripande 
mål som uttrycker kommunens viljeinriktning och ambitionsnivå samt anvisar 
resurser i form av skattemedel. Nämnderna ansvarar för att verksamhetsmålen 
uppnås inom ramen för tilldelade resurser. Vid konflikt mellan mål och medel är det 
ekonomin som sätter gräns för måluppfyllelsen, varvid lagstadgade verksamheter ska 
prioriteras.

Kommunfullmäktige har – utöver vad som framgår av kommunallagen samt andra 
lagar och förordningar – fastställt nämndernas ansvar och befogenheter i särskilda 
reglementen. I verksamheten ska bland annat bestämmelserna i följande särskilda 
dokument vara styrande:

 Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR) kommunala 
redovisningslagen (KRL)

 lagen om offentlig upphandling (LOU)
 1.2.6.3 Policy för upphandling
 1.2.1.2 Attestreglemente
 1.2.1.1 Reglemente för internkontroll
 Delegationsordningar hos respektive nämnd 
 övriga dokument i kommunala författningssamlingen
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4. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning gäller för Vallentuna kommun och helägda 
dotterbolag. Riktlinjerna ska så långt som möjligt även tillämpas för kommunal 
verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer.

Riktlinjerna slår fast principer för det strategiska, mer långsiktiga perspektivet.  För 
att knyta ihop det strategiska perspektivet med styrningen på kort sikt definieras mål 
för ekonomi och verksamhet i kommunplanen. 

Som allmän utgångspunkt för god ekonomisk hushållning gäller att varje generation 
själv ska bära kostnaden för den service som konsumeras. Det innebär att ingen 
generation ska behöva betala för det som tidigare generationer har förbrukat. 
Resultatet måste därför vara så stort att motsvarande servicenivå ska kunna 
säkerställas för nästkommande generation. 

4.1.1 Demografiska förutsättningar

Demografiska förutsättningar för kommunen hämtas ur  bostadsbyggnadsprognos 
och befolkningsprognos som blickar tio år framåt. Prognoserna är uppdelade i olika 
åldersgrupper och i olika kommundelar. Prognoserna används vid framtagande av en 
långsiktig prognos för intäkter, kostnader och investeringsbehov. 

4.1.2 Finansiell ställning

Budgeten ska alltid upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna samt att en del 
av investeringarna finansieras med ett positivt resultat. Ekonomin måste vara i balans 
och långsiktigt hållbar. Lånefinansiering av investeringar innebär ett successivt 
försämrat resultat. Kommunens och kommunkoncernens ekonomiska styrka beskrivs 
av soliditetsmåttet. Ett långsiktigt mål är att soliditeten för kommunkoncernen ska 
vara bland de högsta i länet. Jämförelsen med andra kommuner görs för 
kommunkoncernen eftersom soliditeten påverkas av hur kommunkoncernen är  
organiserad. 

För att nå en långsiktigt högre soliditet ska resultatnivån utgöra mellan två och fem 
procent av skatteintäkter, utjämning samt generella statsbidrag sett över en längre 
tid. 

Budgetramar för nämnderna ska finansieras av skatteintäkter och inte av tillfälliga 
intäkter såsom försäljningsintäkter för anläggningstillgångar och exploateringstomter 
eller exploateringsersättningar. 

Investeringar, utan exploateringsutgifter, ska ha en långsiktig finansieringsgrad på 
mellan 50 och 100 procent. Investeringar inom exploateringsprojekt ska långsiktigt 
vara självfinansierade. 

För att mäta att god ekonomisk hushållning uppnås fastställs finansiella mål.
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4.1.3 Verksamhetens uppdrag

God ekonomisk hushållning handlar om långsiktighet i planering och beslut. Det 
ställer krav på politiska prioriteringar samt en förmåga att anpassa sig efter 
förändrade förutsättningar under året. En stabil och uthållig ekonomi är en 
förutsättning för att trygga en bra verksamhet som tillgodoser invånarnas krav på 
tjänsteutbud och service. För att uppnå att resurserna i verksamheten används till rätt 
saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt fastställs verksamhetsmål i 
kommunplanen.  

God ekonomisk hushållning innebär att det finns ett tydligt och väldefinierat ramverk 
för målsättning och uppföljning av mål och resultat. För att uppnå god ekonomisk 
hushållning är det av största betydelse att respektive nämnd klarar sitt uppdrag och 
har sin ekonomi i balans genom en god budgetföljsamhet. Verksamheten ska vara 
kostnadseffektiv, ändamålsenlig och anpassad till efterfrågan, behov och politiska 
prioriteringar.  
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5. Strategi för hållbar utveckling
Kommunplanen är kommunens strategi för hållbar utveckling och ingår som en del av 
kommunens ordinarie styr- och uppföljningssystem och gäller för kommunens 
nämnder och helägda dotterbolag.  Principerna i strategin ska så långt som möjligt 
tillämpas för kommunal verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer.

Ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet finns med i de strategiska inriktningarna 
och de kommungemensamma målen som fastställs i kommunplanen. Hållbarhet 
ingår i nämndernas verksamhetsplaner som omfattar de kommungemensamma 
målen och egna nämndsmål. Målen följs upp i kommunens och nämndernas 
tertialrapporter. 
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6. Ekonomistyrning
Kommunallagens bestämmelser om ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning 
utgör grunden för kommunens styrning av ekonomi och verksamheter. 
Kommunfullmäktige tilldelar nämnderna budgetanslag i form av skattemedel eller 
fastställer kostnadsnivån för olika verksamheter inom ramen för pengsystem, till 
exempel inom förskola och grundskola. Budgetens utrymme grundar sig först och 
främst på att kommunen når sitt finansiella resultatmål . I kommunplanen fastställs 
finansiellt mål och mål för verksamheten för att uppnå god ekonomisk hushållning. 
Läs om Uppföljning i separat avsnitt. 

6.1 Intäktsfinansierade resultatenheter
Vissa verksamheter ska bedrivas som fristående resultatenheter och ska finansieras 
via intäkter internt från andra kommunala verksamheter eller externt från andra 
kunder. Anslag till dessa verksamheter i form av skattemedel ska endast förekomma i 
undantagsfall. Resultatenheternas prissättning baseras på självkostnadsprincipen och 
ska preciseras i god tid före varje nytt budgetår. Tills vidare bedrivs följande 
verksamheter som resultatenheter:

Ansvarig nämnd Verksamhet

Kommunstyrelsen IT-drift och IT-support
Fastighetsavdelningens resultatenhet
Avfallshantering

6.1.1 Lokalförsörjning

Kommunens tjänstemannaledningsgrupp har ansvar för den strategiska 
lokalplaneringen. Till sitt förfogande har den en arbetsgrupp, lokalresursplanerings-
gruppen. Lokalresursplaneringsgruppen ska utarbeta en lokalresursplan som blir en 
bilaga till ingår i kommunplanen. All kommunal verksamhet ska i första hand utnyttja 
kommunens egna lokaler. Lokalanvändningen ska kommunövergripande optimeras 
för bättre nyttjande av kommunens fastigheter och möjliggöra för interna och externa 
verksamheter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen Teknik- och fastighetsförvaltningen ansvarar för 
anskaffning och förvaltning av kommunens egna och hyrda lokaler. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen Teknik- och fastighetsförvaltningen beräknar fysiska 
och ekonomiska konsekvenser av verksamhetens lokalbehov. Interna hyreskontrakt 
ska upprättas för alla typer av lokaler och självkostnad är grundprincip vid 
hyressättning. Årlig hyresjustering fastställs i kommunplanen. 
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6.1.2 Städ

Principer för städverksamheten har fastställts av kommunfullmäktige. Städningen 
organiseras utifrån ett kundperspektiv, där primärverksamheterna själva kan välja 
städform, entreprenad eller kommunal regi, båda med eventuella inslag av egna 
kombinationstjänster. För städning i kommunal regi ska avtal om omfattning och 
internpris baserade på självkostnadsprincipen upprättas mellan 
samhällsbyggnadsförvaltningen teknik- och fastighetsförvaltningen och respektive 
förvaltning/enhet. 

Upphandling av entreprenadstädning ska utföras av kommunledningskontorets 
upphandlingsfunktion i samråd med respektive förvaltning och teknik- och fastighets 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Avtalen tecknas mellan entreprenören och 
respektive nämnd, vilken därmed har det fulla ansvaret för uppföljning och tillsyn. 

6.1.3 Avfall

Avfallshanteringen ska finansieras helt med avgifter enligt av kommunfullmäktige 
fastställd renhållningstaxa. Styrande för verksamheten är renhållningsordningen med 
kompletterande avfallsplan. 

6.2 Pengfinansierade resultatenheter
Vissa verksamheter finansieras via ett pengsystem där nivån fastställs av 
kommunfullmäktige. Nämnden beslutar om riktlinjer och avtal som krävs för 
hantering av pengsystem samt administrerar utbetalning av peng. 

Pengfinansierade resultatenheter är sådana enheter vars verksamhet i huvudsak 
finansieras direkt via ett pengsystem och där kostnaden för verksamheten ska 
anpassas till intäkterna i form av utbetalda pengbelopp. Denna typ av resultatenheter 
förekommer idag inom barn- och ungdomsnämndens verksamhetsområde och inom 
socialnämndens hemtjänst.

6.3 Driftbudget
Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd en ekonomisk driftbudgetram i form 
av skattemedel. Ramen utgörs av ett nettoanslag, kostnader minus intäkter, där de 
externa intäkterna till stor del utgörs av avgifter enligt fastställda taxor. Nämnd 
fördelar anslaget och avgiftsintäkterna mellan olika verksamheter i sin 
verksamhetsplan för budgetåret. Detaljbudgeten redovisas enligt särskild tidplan till 
kommunledningskontorets ekonomiavdelning. 

Omdisponeringar inom ram beslutas av nämnd men får inte leda till att 
kommunfullmäktiges inriktningsmål ändras. Beslut om ändring i budget ska 
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omgående anmälas till kommunledningskontorets ekonomiavdelning. 
Omdisponeringar av budget mellan nämnder ska beslutas av kommunfullmäktige.

6.4 Investeringsbudget/kapitalkostnader

En investering är en anskaffning av en tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav. 
För att definieras som investering ska anskaffningen också ha en användningstid som 
överstiger tre år och ett anskaffningsvärde på mer än över 50 000 kronor utan moms. 

Underhållsåtgärder överstigande för minst 50 000 kronor utan moms är en 
investering om de uppfyller investeringskriterierna. men fFör att redovisas som en 
egen komponent ska värdet vara minst 150 000 kronor.

6.4.1 Investeringsbudget

Investeringsbudgeten fastställs årligen i samband med att kommunplan beslutas i 
kommunfullmäktige. Investeringsbehov som uppstår efter fastställande av 
kommunplan ska beslutas av kommunfullmäktige. 

När nämnd äskar investeringsanslag ska även förslag till finansiering av ökade 
driftkostnader som följd av investeringen redovisas. Investeringar får bara endast 
utföras under förutsättning att den verksamhetsdrivande nämnden kan rymma 
driftkostnaderna, inklusive kapital- och lokalkostnader, inom sin driftbudget. 

Investering i ny-, om- eller tillbyggnad av verksamhetsfastighet ska i 
beslutsunderlaget redovisa framtida förändring av lokalkostnad, effekterna på 
verksamheten samt en riskanalys enligt Lokalförsörjningsstrategi och 
etableringsprogram för privata aktörer.

6.4.2 Investeringsanslag, genomförandebeslut och 
slutredovisning

För investeringar överstigande fem miljoner kronor krävs ett inriktningsbeslut i 
kommunplanen samt att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag och fattar 
ett genomförandebeslut. Förstudien kan startas efter inriktningsbeslutet. Förstudie 
som inte blir byggnation blir en redovisas som driftskostnad hos beställande 
nämndförvaltning. Projektet ska slutredovisas i kommunfullmäktige. Slutredovisning 
ska göras av beställande nämnd inom sex månader efter färdigställande.

Investeringar understigande fem miljoner kronor samt årliga anslag och planerat 
underhåll fastställs i och med att budgeten i kommunplanen godkänns. Projekten 
slutredovisas när de redovisas i årets verksamhetsberättelse. Nämnd kan begära en 
mer detaljerad redovisning.

Investeringsanslag får inte användas för driftändamål. 
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6.4.3 Budget- och uppföljningsansvar

Verksamhetsansvarig nämnd har budgetansvar och uppföljningsansvar för 
investeringsanslaget. Det gäller även efter att genomförandebeslut är taget och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har blivit/blir utförare och ansvarig för projektets 
genomförande.

6.4.4 Inventarieförteckning

Investeringar som anses stöldkänsliga ska förtecknas i en inventarieförteckning på 
varje förvaltning. Se regler om inventarieförteckning i kommunala 
författningssamlingen. 

6.4.5 Kapitalkostnader

Verksamheterna debiteras kapitalkostnader för gjorda genomförda investeringar. 
Kapitalkostnaderna beräknas enligt nominell annuitetsmetod. Den nominella 
räntesatsen fastställs årligen i budgeten och avskrivningstiden är individuellt satt per 
investering.

Debiteringen med av kapitalkostnader startar månaden efter att investeringen börjat 
användas. Samtidigt påbörjas avskrivningar och debitering av internhyra. Ingen 
internränta utgår under byggnadstiden. 

6.4.6 Försäljning och utrangering

Budgetansvarig beslutar om försäljning och utrangering av inventarier och fordon och 
verksamheten får reavinsten eller reaförlusten tillförs verksamhetens resultat. 
Försäljning av fastighet regleras i delegationsordningen och reavinst eller reaförlust 
resultatförs centralt i kommunen. 

6.4.7 Investeringsinkomster

Investeringsinkomster, såsom investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar ska 
resultatföras och får inte minska anskaffningsvärdet på tillgången. Undantag är 
inkomster mindre än 150 000 kronor. 

6.5 Exploateringsverksamhet
Exploateringsverksamheten ska vara självfinansierad. Detta innebär att de intäkter 
kommunen erhåller vid exploateringar ska, över projektets livslängd, överstiga de 
kostnader som uppstått. I den årliga planeringsprocessen ska kommunstyrelsen ta 
fram en exploateringsplan vilken baseras på gällande bostadsbyggnadsprognos och 
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andra fastlagda planeringsförutsättningar. Exploateringsplanen ingår i 
kommunplanen och ska fastställas av kommunfullmäktige.

Investeringar inom ett exploateringsområde som inte täcks av investeringsbidrag eller 
gatukostnadsersättning ska beslutas i investeringsprocessen.

6.6 Internkontroll
Internkontroll är en viktig del av kommunens styrsystem. Kommunfullmäktige 
fastställer har fastställt reglemente för internkontroll med och tillämpningar.

Internkontrollen ska säkerställa att följande mål uppnås: 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamhet 
 Efterlevnad av tillämpliga följer lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner 

med mera. 

Kommunstyrelsen har ansvar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens 
angelägenheter och att ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. 
Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god 
internkontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret för internkontrollen inom 
respektive verksamhetsområde.

6.7 Uppföljning av ekonomi och verksamhet
Kommunstyrelsen följer löpande utvecklingen av ekonomi och verksamhet totalt för 
kommunkoncernen och samt för respektive nämnderna. Nämnd ansvarar för 
uppföljning av sin ekonomi och verksamhet under året. 

6.7.1 Nämnds uppföljning

Samtliga nämnder ska till kommunstyrelsen lämna de rapporter och prognoser som 
kommunstyrelsen beslutar om. Rapportering ska göras om enligt följande:

 månadsuppföljning per februari, juni och oktober (huvudsakligen ekonomi)
 tertialrapport per april
 delårsbokslut per augusti
 verksamhetsberättelse per december till årsredovisning

När kommunstyrelsen anser att det finns risk att kommunens ekonomiska resultat 
under innevarande år blir negativt får kommunstyrelsen besluta om ekonomiska 
åtgärder som omfattar en eller flera nämnder och dess verksamhet. Åtgärderna ska 
leda till en budget i balans.
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Om utfallet avviker väsentligt från det förväntade ska förvaltningen kunna förklara 
detta i detalj även månadsvis.

6.7.2 Nämnds åtgärder vid avvikelse

Så snart avvikelse i ekonomi eller verksamhet befaras eller har konstaterats är nämnd 
skyldig att vidta åtgärder inom ramen för sina befogenheter så att beslutad budget och 
verksamhetsomfattning kan hållas. Inom fastställd budgetram får nämnd göra sådana 
omdispositioner av resurser som inte innebär avsteg från fullmäktiges fastställda 
inriktningsmål. Nämnd ska rapportera negativ avvikelse från driftbudget till 
kommunstyrelsen snarast. Nämnd ska därefter redovisa vidtagna och planerade 
åtgärder till kommunstyrelsen. Nämnd ska även återkommande redovisa uppföljning 
av åtgärder så att beslutad budget och verksamhetsomfattning kan hållas. 

Nämnd ska fortlöpande följa de enskilda investeringsprojektens utgifts- och inkomst-
utveckling samt planmässiga genomförande. Om investeringsanslaget beräknas 
överskrida budgeten med mer än tio procent ska nytt beslut tas av 
kommunfullmäktige. 

När investeringsprojekt som kräver ett genomförandebeslut i kommunfullmäktige är 
färdigställt ska nämnden lämna en slutredovisning till kommunfullmäktige. 

6.7.3 Uppföljning av dotterbolag

Helägda dotterbolag samt bolag som på grund av sin storlek, se bolagspolicy, ingår i 
Vallentuna koncern rapporterar till kommunstyrelsen i delår och årsbokslut. 

I årsredovisningen görs ett koncernbokslut där helägda dotterbolag och större 
delägda dotterbolag ingår i koncernens siffror. Övriga dotterbolag beskrivs men ingår 
inte i koncernens siffror.

I delårsrapporten görs inget koncerndelårsbokslut utan kommunen, helägda och 
större delägda bolag beskrivs var för sig.

I bolagspolicyn samt i bolaget ägardirektiv finns ytterligare information om 
uppföljning. Därutöver står det i bolagspolicyn att: 

Bolagen ska löpande hålla kommunstyrelsen informerad om sin och sina dotterbolags 
verksamhet och om åtgärder av större vikt. Om bolagen märker större avvikelser i 
verksamheten från fastställda planer och direktiv ska bolagen omgående informera 
kommunstyrelsen. 
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6.8 Över- och underskott 
Budgetavvikelse/resultatöverföring

Vid varje årsbokslut utvärderas nämndernas budget mot årets förbrukning. En 
avvikelse mot budget kan uppstå, positiv eller negativ. Principen är att nämnd för 
med sig de ekonomiska över- och underskott, som redovisas i nämndens 
verksamhetsberättelse bokslut, specificerade i kommunens egna kapital. Detta 
innebär ett ”sparande” om nämnden får hade med sig ett överskott eller en 
upparbetad ”skuld” om nämnden gjorde hade med sig ett underskott. 

Bedömningen av hur stort över- eller underskott som ska tas med in i det egna 
kapitalet grundar sig på en beredning som sker i efter samband med den årliga 
bokslutsgenomgång där respektive nämnds verksamhet analyseras utvärderas utifrån 
om . med avseende på att kommunfullmäktiges och nämndernas fastställda mål 
uppnåtts under det aktuella verksamhetsåret. 

Villkoret för att nämnd ska få kunna använda sitt överskott är att det finns utrymme i 
budgeten. Nämnden kan få tvingas vänta med att använda sitt överskott till det år då 
det finns utrymme i kommunens budget. Det är därmed inte givet att det sker året 
efter att överskottet har uppstått. Arbetet med att beta av minska sin skuld ska ske så 
snart det är möjligt.

På kommunplanedagen begär nämnderna att få budgetera med tidigare överskott 
alternativt beta av på minska sin skuld. Kommunstyrelsen gör en samlad bedömning 
av budgeten om vilket utrymme kommunen har för nämndernas äskande av att 
använda sina över- respektive underskott. 

För pengfinansierade resultatenheter gäller principen att det är volymen som styr hur 
mycket pengar enheten får. Detta innebär att om volymen varit lägre än budgeterat 
går överskottet tillbaka till fullmäktige och om volymen varit högre än budgeterat så 
skjuter fullmäktige till pengar motsvarande den verkliga volymen.
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7. Målsättning
Policyn ska klargöra planeringsprocessen, ansvar och befogenheter, riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning och ekonomistyrning.

8. Uppföljning 
Uppföljning av detta dokument sker vid rapportering till kommunstyrelse eller 
kommunfullmäktige. 

Till kommunfullmäktige rapporteras kommunplan och internkontrollplan samt 
uppföljningar för nämnd, kommun och koncern. Däremellan rapporteras 
månadsrapporter till kommunstyrelsen. 

Vid samtliga rapporter och däremellan rapporteras vid behov avvikelser från detta 
dokument.

9. Förväntad effekt
Genom att ange ramar och riktlinjer för hur styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamhet ska bedrivas i Vallentuna kommunkoncern kan kommunen ha en tydlig 
bild av kommunens samlade verksamhet oavsett om verksamheten bedrivs i egen 
eller privat regi. 

Ramar och riktlinjer för planeringsprocess, ansvar och befogenheter, god ekonomisk 
hushållning och ekonomistyrning ger nämnder ett tydligt ramverk att verka inom.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 206
Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021 (KS 2020.301)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer skolpengen per år från och med 
1 januari 2021:
Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 000 kr
Fritidshem: 37 000 kr
 
Reservationer
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 
Jerri Bergström och Gustav Elfström (båda S), reserverar sig mot beslutet till förmån för Jerri 
Bergströms yrkande (se protokollsbilaga 1). 
 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och 
ungdomsnämnden.

Kommunplan 2021-2023 innehåller en omfattande satsning på höjning av skolpengen. Redan 
i budgeten inför 2019 höjdes skolpengen för elever i grundskolan årskurs 6-9 och inför 2020 
höjdes pengen inom förskolan med 1000 kronor per barn. Nu genomförs ytterligare en 
satsning på höjd skolpeng för både förskolan och elever i årskurs 6-9. Utöver 
indexuppräkningen för lön och pris med knappt en procent så höjs skolpengen med 2300 
kronor per barn i förskolan och 6000 kronor per elev i grundskolan årskurs 6-9. Satsningen på 
förskola ska möjliggöra mindre barngrupper.

Barn- och ungdomsnämnden har den 10 november tagit beslut om att föreslå skolpeng per år 
från och med 1 januari 2021:
Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 100 kr



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Fritidshem: 37 000 kr

Skolpengen anges i kronor per elev och år. Vid utbetalning tillkommer momskompensation 
med 6 procent till fristående aktörer.

Kommunledningskontoret tillstyrker barn- och ungdomsnämndens förslag då det är förenligt 
med kommunplan 2021-2023.

Yrkanden
 
Per Forssberg (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Jerri Bergström (S), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
skolpeng enligt protokollsbilaga 1.
 
Nicklas Steorn (MP) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till förmån för eget förslag (som 
kommer tas fram till kommunfullmäktige).
 
Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), föreslår att Per Forssbergs (KD), Jerri Bergströms (S) och 
Nicklas Steorns (MP) yrkanden ställs mot varandra. Beslutsgången godkänns av 
kommunstyrelsen.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Per Forssbergs (KD), Jerri Bergströms (S) och 
Nicklas Steorns (MP) yrkanden mot varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt Per Forssbergs (KD) yrkande.
 

Beslutsunderlag
 §158  Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 §58 BUN AU Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021(244315) (0)_TMP
 Barn- och ungdomsnämnden, Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021



 
 

Yrkande 

 

Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021 

För Socialdemokraterna handlar det om en likvärdig skola för alla Vallentunas barn. 
Att alla barn får chansen att lyckas betyder allt för både individen och samhället. 

Socialdemokraternas budget innebär 26 miljoner i ökad skolpeng direkt till våra 

skolor. En höjning av förskolepengen med 525 kr per månad och barn. För en 
förskola med 80 barn möjliggör det minst en till anställd som kan avlasta våra hårt 
belastade pedagoger i förskolan. 

12,5 miljoner extra till grundskolans peng innebär att 17 nya lärare kan anställas på 
Vallentunas skolor. 

Socialdemokraternas budget innebär också 15 miljoner extra till BUN:s centrala 
resursfördelning. Det innebär att vi bland annat kan satsa 3,5 miljoner, eller 5 % 
högre skolpeng i form av lokaliseringsersättning till våra landsbygdsskolor. 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 158
Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021 (KS 2020.301)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer skolpengen per år från och med 
1 januari 2021:
Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 000 kr
Fritidshem: 37 000 kr
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och 
ungdomsnämnden.

Kommunplan 2021-2023 innehåller en omfattande satsning på höjning av skolpengen. Redan 
i budgeten inför 2019 höjdes skolpengen för elever i grundskolan årskurs 6-9 och inför 2020 
höjdes pengen inom förskolan med 1000 kronor per barn. Nu genomförs ytterligare en 
satsning på höjd skolpeng för både förskolan och elever i årskurs 6-9. Utöver 
indexuppräkningen för lön och pris med knappt en procent så höjs skolpengen med 2300 
kronor per barn i förskolan och 6000 kronor per elev i grundskolan årskurs 6-9. Satsningen på 
förskola ska möjliggöra mindre barngrupper.

Barn- och ungdomsnämnden har den 10 november tagit beslut om att föreslå skolpeng per år 
från och med 1 januari 2021:
Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 100 kr
Fritidshem: 37 000 kr



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skolpengen anges i kronor per elev och år. Vid utbetalning tillkommer momskompensation 
med 6 procent till fristående aktörer.

Kommunledningskontoret tillstyrker barn- och ungdomsnämndens förslag då det är förenligt 
med kommunplan 2021-2023.

Yrkanden
 
Jerri Bergström (S), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige fastställer skolpeng enligt protokollsbilaga 1 - Skolpeng 
fr.o.m. 1 januari 2021 - Jerri Bergströms (S) yrkande. 
 
Per Forssberg (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Per Forssbergs (KD) yrkande och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) yrkande och 
finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att avslå detsamma.

Beslutsunderlag
 Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 §58 BUN AU Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021(244315) (0)_TMP
 Barn- och ungdomsnämnden, Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021
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Tjänsteskrivelse

Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer skolpengen per år från 
och med 1 januari 2021: 
Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 000 kr
Fritidshem: 37 000 kr

Ärendet i korthet
Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och 
ungdomsnämnden. 

Kommunplan 2021-2023 innehåller en omfattande satsning på höjning av 
skolpengen. Redan i budgeten inför 2019 höjdes skolpengen för elever i grundskolan 
årskurs 6-9 och inför 2020 höjdes pengen inom förskolan med 1000 kronor per barn. 
Nu genomförs ytterligare en satsning på höjd skolpeng för både förskolan och elever i 
årskurs 6-9. Utöver indexuppräkningen för lön och pris med knappt en procent så 
höjs skolpengen med 2300 kronor per barn i förskolan och 6000 kronor per elev i 
grundskolan årskurs 6-9. Satsningen på förskola ska möjliggöra mindre barngrupper.

Barn- och ungdomsnämnden har den 10 november tagit beslut om att föreslå 
skolpeng per år från och med 1 januari 2021:
Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 100 kr
Fritidshem: 37 000 kr

Skolpengen anges i kronor per elev och år. Vid utbetalning tillkommer 
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momskompensation med 6 procent till fristående aktörer. 
  
Kommunledningskontoret tillstyrker barn- och ungdomsnämndens förslag då det är 
förenligt med kommunplan 2021-2023. 
 

Handlingar

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2020-10-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 58
Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021 (BUN 2020.512)

Beslut
Arbetsutskottet föreslår att:
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer skolpengen per år från och med 1 januari 2021:

Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 000 kr
Fritidshem: 37 000 kr
 
Anteckning
Sandra Rudeberg (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och 
ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämndens förslag till skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021. 
Skolpengen anges i kronor per elev och år. Uppräkningen är avrundad till närmaste heltal. Vid 
utbetalning tillkommer momskompensation med 6 procent till fristående aktörer.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar bifall förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att arbetsutskottet beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Skolpeng 2021



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-10

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 95
Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021 (BUN 2020.512)
Beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer skolpengen per år från och med 1 januari 2021:

Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 000 kr
Fritidshem: 37 000 kr
Reservation
Thomas Arctaedius och Sandra Rudeberg (båda S) reserverar sig mot beslutet.
 
Jenny Thörnberg (MP) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och 
ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämndens förslag till skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021. 
Skolpengen anges i kronor per elev och år. Uppräkningen är avrundad till närmaste heltal. Vid 
utbetalning tillkommer momskompensation med 6 procent till fristående aktörer.

Yrkanden
Per Forssberg (KD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Thomas Arctaedius (S) yrkar att barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige 
fastställer skolpeng enligt protokollsbilaga 1.
 
Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), föreslår att han ställer Per Forssbergs (KD) yrkande mot 
Thomas Arctaedius (S) yrkande. Barn- och ungdomsnämnden godkänner beslutsgången.
 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer Per Forssbergs (KD) yrkande mot Thomas Arctaedius 
(S) yrkande. Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar enligt Per Forssbergs 
(KD) yrkande.
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Barn- och ungdomsnämnden 2020-11-10

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 §58 BUN AU Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021
 Skolpeng 2021
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Tjänsteskrivelse

Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer skolpengen per år från och med 1 januari 2021:

Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 000 kr
Fritidshem: 37 000 kr

Ärendet i korthet
Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och 
ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämndens förslag till skolpeng fr.o.m. 1 
januari 2021. Skolpengen anges i kronor per elev och år. Uppräkningen är avrundad 
till närmaste heltal. Vid utbetalning tillkommer momskompensation med 6 procent 
till fristående aktörer.

Bakgrund
När detta förslag togs fram hade barn- och ungdomsnämnden inte en fastställd 
budget för 2021.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Skolpeng 2021

Susanna Falk Christian Hedborg
Utbildningschef Avd.chef Ekonomi och adm

______________________

Ska expedieras till
Akten



(s)-Förslag 

Barn och Ungdomsnämnden 2020-11-10 
Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021 (BUN 2020.512) 

Yrkande 

Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021 

För Socialdemokraterna handlar det om en likvärdig skola för alla Vallentunas barn. 

Att alla barn får chansen att lyckas betyder allt för både individen och samhället.  

Socialdemokraternas budget innebär 26 miljoner i ökad skolpeng direkt till våra 

skolor. En höjning av förskolepengen med 525 kr per månad och barn. För en förskola 

med 80 barn möjliggör det minst en till anställd som kan avlasta våra hårt belastade 

pedagoger i förskolan.  

12,5 miljoner extra till grundskolans peng innebär att 17 nya lärare kan anställas på 

Vallentunas skolor. 

Socialdemokraternas budget innebär också 15 miljoner extra till BUN:s centrala 

resursfördelning. Det innebär att vi bland annat kan satsa 3,5 miljoner, eller 5 % högre 

skolpeng i form av lokaliseringsersättning till våra landsbygdsskolor.  

För (s)-gruppen 

Thomas Arctaedius 

Protokollsbilaga 1
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 207
Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2021 (KS 2020.277)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige
- antar STORSTHLM:s rekommendation ”Förslag till uppräkning av programpriser och 
strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2021”
- fastställer att ersättning för elev inom gymnasiesärskola följer riksprislistan.
- fastställer programpriser för de gymnasieprogram som inte finns listade i STORSTHLM:s 
rekommendation:
International Baccalaureate IB: 108 900 kr
Yrkesintroduktion IMY: 172 000 kr
Individuellt alternativ IMA: 172 000 kr
Språkintroduktion IMS: 154 000 kr

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen gymnasieskolpengen utifrån förslag från 
utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden beslutade § 55, 2020-10-08 gymnasieskolpeng 
2021 att:
- föreslå fullmäktige att anta STORSTHLM:s rekommendation till programpriser och 
strukturtillägg 2021 för nationella program i gymnasieskolan.
- föreslå fullmäktige att anta riksprislistan som beslutas av Skolverket i januari 2021 gällande 
gymnasiesärskolan.
- föreslå fullmäktige att räkna upp programpriser för de gymnasieprogram som står utanför 
som inte finns listade i STORSTHLM:s rekommendation med noll procent.
International Baccalaureate IB: 108 900 kr
Yrkesintroduktion IMY: 172 000 kr
Individuellt alternativ IMA: 172 000 kr
Språkintroduktion IMS: 154 000 kr
Till alla fristående huvudmän tillkommer momskompensation om 6,0 procent.

Kommunerna i Stockholms län har ett samverkansavtal om en gemensam gymnasieregion och 
i detta ingår en gemensam prislista. STORSTHLM har antagit en rekommendation om 
uppräkning av programpriser med noll procent för 2021. Utbildningsnämndens förslag till 
beslut innebär att Vallentuna kommun följer
STORSTHLM:s rekommendation. Utbildningsnämndens förslag innebär också att de program 
som inte finns listade i rekommendationen räknas upp med noll procent, i likhet med 
rekommendationen.

Ersättning för elev inom gymnasiesärskolan följer riksprislistan. Riksprislistan fastställs av 
Skolverket och den gäller när en elev har antagits till en utbildning som hemkommunen inte 
erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §159  Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 Utbildningsnämnden, Gymnasieskolpeng 2021



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 159
Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2021 (KS 2020.277)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige
- antar STORSTHLM:s rekommendation ”Förslag till uppräkning av programpriser och 
strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2021”
- fastställer att ersättning för elev inom gymnasiesärskola följer riksprislistan.
- fastställer programpriser för de gymnasieprogram som inte finns listade i STORSTHLM:s 
rekommendation:
International Baccalaureate IB: 108 900 kr
Yrkesintroduktion IMY: 172 000 kr
Individuellt alternativ IMA: 172 000 kr
Språkintroduktion IMS: 154 000 kr

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen gymnasieskolpengen utifrån förslag från 
utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden beslutade § 55, 2020-10-08 gymnasieskolpeng 
2021 att:
- föreslå fullmäktige att anta STORSTHLM:s rekommendation till programpriser och 
strukturtillägg 2021 för nationella program i gymnasieskolan.
- föreslå fullmäktige att anta riksprislistan som beslutas av Skolverket i januari 2021 gällande 
gymnasiesärskolan.
- föreslå fullmäktige att räkna upp programpriser för de gymnasieprogram som står utanför 
som inte finns listade i STORSTHLM:s rekommendation med noll procent.
International Baccalaureate IB: 108 900 kr
Yrkesintroduktion IMY: 172 000 kr
Individuellt alternativ IMA: 172 000 kr
Språkintroduktion IMS: 154 000 kr
Till alla fristående huvudmän tillkommer momskompensation om 6,0 procent.

Kommunerna i Stockholms län har ett samverkansavtal om en gemensam gymnasieregion och 
i detta ingår en gemensam prislista. STORSTHLM har antagit en rekommendation om 
uppräkning av programpriser med noll procent för 2021. Utbildningsnämndens förslag till 
beslut innebär att Vallentuna kommun följer
STORSTHLM:s rekommendation. Utbildningsnämndens förslag innebär också att de program 
som inte finns listade i rekommendationen räknas upp med noll procent, i likhet med 
rekommendationen.

Ersättning för elev inom gymnasiesärskolan följer riksprislistan. Riksprislistan fastställs av 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Skolverket och den gäller när en elev har antagits till en utbildning som hemkommunen inte 
erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.

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

Beslutsunderlag
 Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 Utbildningsnämnden, Gymnasieskolpeng 2021
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Tjänsteskrivelse

Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 
2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige 
- antar STORSTHLM:s rekommendation ”Förslag till uppräkning av programpriser och 
strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2021”
- fastställer att ersättning för elev inom gymnasiesärskola följer riksprislistan.
- fastställer programpriser för de gymnasieprogram som inte finns listade i 
STORSTHLM:s rekommendation: 
International Baccalaureate IB: 108 900 kr
Yrkesintroduktion IMY: 172 000 kr
Individuellt alternativ IMA: 172 000 kr
Språkintroduktion IMS: 154 000 kr
 

Ärendet i korthet
Kommunfullmäktige fastställer årligen gymnasieskolpengen utifrån förslag från 
utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden beslutade § 55, 2020-10-08 
gymnasieskolpeng 2021 att:
- föreslå fullmäktige att anta STORSTHLM:s rekommendation till programpriser och 
strukturtillägg 2021 för nationella program i gymnasieskolan.
- föreslå fullmäktige att anta riksprislistan som beslutas av Skolverket i januari 2021 
gällande gymnasiesärskolan.
- föreslå fullmäktige att räkna upp programpriser för de gymnasieprogram som står 
utanför som inte finns listade i STORSTHLM:s rekommendation med noll procent.
International Baccalaureate IB: 108 900 kr
Yrkesintroduktion IMY: 172 000 kr
Individuellt alternativ IMA: 172 000 kr
Språkintroduktion IMS: 154 000 kr
Till alla fristående huvudmän tillkommer momskompensation om 6,0 procent.

Kommunerna i Stockholms län har ett samverkansavtal om en gemensam 
gymnasieregion och i detta ingår en gemensam prislista. STORSTHLM har antagit en 
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rekommendation om uppräkning av programpriser med noll procent för 2021. 
Utbildningsnämndens förslag till beslut innebär att Vallentuna kommun följer
STORSTHLM:s rekommendation. Utbildningsnämndens förslag innebär också att de 
program som inte finns listade i rekommendationen räknas upp med noll procent, i 
likhet med rekommendationen.

Ersättning för elev inom gymnasiesärskolan följer riksprislistan. Riksprislistan 
fastställs av Skolverket och den gäller när en elev har antagits till en utbildning som 
hemkommunen inte erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.

Handlingar

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
STORSTHLM
Utbildningsnämnden
Akten



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2020-10-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 55
Gymnasieskolpeng 2021 (UN 2020.070)

Beslut
Utbildningsnämnden beslutar att:
- föreslå fullmäktige att anta STORSTHLM:s rekommendation till programpriser och 
strukturtillägg 2021 för nationella program i gymnasieskolan.
- föreslå fullmäktige att anta riksprislistan som beslutas av skolverket i januari 2021 gällande 
gymnasiesärskolan.
- föreslå fullmäktige att räkna upp programpriser för de gymnasieprogram som står utanför 
som inte finns listade i STORSTHLM:s rekommendation med noll procent.
International Baccalaureate IB: 108 900 kr
Yrkesintroduktion IMY: 172 000 kr
Individuellt alternativ IMA: 172 000 kr
Språkintroduktion IMS: 154 000 kr
 
Till alla fristående huvudmän tillkommer momskompensation om 6,0 procent.
 
Anteckning
Rasmus Neideman (MP) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen gymnasieskolpengen utifrån förslag från 
utbildningsnämnden. Utbildningsnämndens förslag till gymnasieskolpengsbelopp fr.o.m 1 
januari 2021 följer underlag från STORSTLHM:s. Kommunerna i Stockholms län har ett 
samverkansavtal om en gemensam gymnasieregion och i detta ingår en gemensam prislista.

STORSTHLM har antagit en rekommendation om uppräkning av programpriser med noll 
procent för 2021. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att Vallentuna kommun följer 
STORSTHLM:s rekommendation och att gymnasieskolpengen fastställs enligt förslag.

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att de program som inte finns listade i 
rekommendationen räknas upp med noll procent, i likhet med rekommendationen.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att utbildningsnämnden beslutar enligt det.
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Utbildningsnämnden 2020-10-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 §41 UN AU Gymnasieskolpeng 2021
 Gymnasieskolpeng 2021
 Rekommendation, Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom 

gymnasieskolan för 2021
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Tjänsteskrivelse

Gymnasieskolpeng 2021

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden beslutar att:
- föreslå fullmäktige att anta STORSTHLM:s rekommendation till programpriser och
strukturtillägg 2021 för nationella program i gymnasieskolan.
- föreslå fullmäktige att anta riksprislistan som beslutas av skolverket i januari 2021 
gällande gymnasiesärskolan.
- föreslå fullmäktige att räkna upp programpriser för de gymnasieprogram 
som står utanför som inte finns listade i STORSTHLM:s rekommendation med noll 
procent. 
International Baccalaureate IB: 108 900 kr
Yrkesintroduktion IMY: 172 000 kr
Individuellt alternativ IMA: 172 000 kr
Språkintroduktion IMS: 154 000 kr
Till alla fristående huvudmän tillkommer momskompensation om 6,0
procent.

Ärendet i korthet
Kommunfullmäktige fastställer årligen gymnasieskolpengen utifrån förslag från
utbildningsnämnden. Utbildningsnämndens förslag till gymnasieskolpengsbelopp
fr.o.m 1 januari 2021 följer underlag från STORSTLHM:s. Kommunerna i Stockholms
län har ett samverkansavtal om en gemensam gymnasieregion och i detta ingår en
gemensam prislista.

STORSTHLM har antagit en rekommendation om uppräkning av programpriser med 
noll procent för 2021. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att Vallentuna 
kommun följer STORSTHLM:s rekommendation och att gymnasieskolpengen 
fastställs enligt förslag.

Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att de program som inte finns listade i
rekommendationen räknas upp med noll procent, i likhet med rekommendationen.

Handlingar
1. Gymnasieskolpeng fr.o.m 1 januari 2021
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Förslag till uppräkning av programpriser och strukturtillägg inom 
gymnasieskolan för 2021 

Rekommendation 
Storsthlms styrelse beslutade den 4 juni 2020 att rekommendera samverkansområdets 
kommuner följande: 

• Att fastslå bifogad prislista för gymnasieskolan 2021 baserad på genomsnittlig 
uppräkning om noll procent. 

• Att fastslå bifogat förslag till uppräkning av strukturtillägget om noll procent. 
• Att fastslå föreslagen uppräkning av priser för klasser med hörselanpassning. 
 
Sammanfattning 
I enlighet med nuvarande samverkansavtal ska avtalsparterna årligen besluta om 
eventuell justering av programpriserna. Storsthlm tar fram underlag enligt fastställd 
beräkningsmodell och därtill görs en politisk bedömning. Storsthlms styrelse föreslår 
att både programpriserna för nationella program och strukturtillägget räknas upp med 
noll procent inför 2021. 

Storsthlms styrelse föreslår att priserna för klasser med hörselanpassning räknas upp i 
enlighet Stockholms stads begäran (se bilaga s 11).  

Storsthlm rekommenderar en ny uppföljningsmetod i form av insamling av 
kostnadsunderlag för gymnasieprogrammen i kombination med en expertgrupp för 
analys av kostnaderna. Insamling avses ske med tvåårsintervall med start hösten 2020.  

Uppräkning programpriser 2021 
Samtliga index från SCB som ingår i beräkningsmodellen: lärarlöner, övriga 
kommunala löner inom gymnasieskolan, lokaler, KPIF och livsmedel ger en vägd 
kostnadsökning på gymnasieskolan mellan 2019 och 2020 på 2,98 procent. 
Kostnadsutvecklingen för strukturtillägget beaktas också i samband med uppräkningen 
av programpriserna. Efter samråd med kommunledningarna har Storsthlms styrelse 
beslutat att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta föreslagen 
prislista som baseras på en genomsnittlig ökning om noll procent med hänsyn taget till 
kommunernas ekonomiska förutsättningar (se bilaga s 7-12). 

Uppräkning strukturtillägg 2021 
Även strukturtillägget ingår i uppräkningen för 2021. Här tas hänsyn till index från 
SCB:s lärarlöner och KPIF och ger en vägd kostnadsökning med 2,98 procent. 
Strukturtillägget följer uppräkningen för prislistan och har också räknats upp med noll 
procent (se bilaga s 4). 

Årlig beslutsprocess 
Kommunerna ska årligen besluta om en eventuell justering av programpengen 
förrespektive utbildning på nationellt program samt strukturtillägg inför nästa 
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budgetår. För att beslutsprocessen ska hinna ha sin gång fattar därför styrelsen innan 
sommaren beslut om rekommendation till kommunerna att anta prislistan.  

Kommunernas beslut att anta uppräkningen av prislistan samt strukturtillägg ska vara 
fattade före 15 december 2020. 

Ärendegång 
Rekommendationen adresseras till kommunstyrelserna enligt den rutin som gäller vid 
beslut i Storsthlms styrelse. Kommunerna fattar beslut enligt gällande 
delegationsordning.  

Kommunerna ombeds meddela sina ställningstaganden genom att sända in 
protokollsutdrag eller annan beslutshandling till Storsthlm.  

Beslut om antagande av överenskommelse är att likställas med 
undertecknande. 
 
Överenskommelsen börjar gälla 1 januari 2021 

Svarsperiod 
Storsthlm önskar få kommunernas ställningstaganden senast den 15 december 2020 
med e-post till registrator@storsthlm.se 

Frågor och information 
Frågor med anledning av detta besvaras av Jonas Hagetoft, 
jonas.hagetoft@storsthlm.se 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

Mats Gerdau Madeleine Sjöstrand 
Ordförande Storsthlm Förbundsdirektör Storsthlm 
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Samverkansavtalet utgör grunden  
Från och med den 1 januari 2015 gäller ett nytt samverkansavtal som samtliga 
kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun har antagit. Stockholms läns 
landsting har också anslutit sig till avtalet i berörda delar gällande Berga 
Naturbruksgymnasium.  

I arbetet med att ta fram ett nytt samverkansavtal gjordes en översyn av prislistan och 
en ny modell för uppräkning togs fram. Från och med 2015 infördes också ett 
strukturtillägg. Bärande princip i arbetet har varit att skapa mer likvärdiga villkor för 
elevens utbildning.  

Prislistans uppbyggnad  
Programpengen delas upp i sju kostnadsslag (med hänvisning till SL kap 16, 53 §), vilka 
är undervisning, lokaler, lärverktyg, skolmåltider, elevhälsa, resor samt 
administration/övrigt. Kostnader för SL-kort ingår inte i skolpengen utan faktureras 
separat. Programpengen har räknats fram utifrån kostnadsslagen.  

Årlig uppräkning görs också på sju olika kostnadsslag. Kostnadsutvecklingen hämtas 
från SCB. Dessa kostnadsökningar appliceras sedan på respektive kostnadsslag utifrån 
hur stor andel som är lärarlöner, övriga löner, lokaler, matinköp samt övriga kostnader. 
Därefter görs en politisk bedömning med hänsyn till kommunernas ekonomiska läge 
och gemensamma politiskt prioriteringar.  

Samverkansområdets kommuner beslutar årligen om eventuell justering av 
programpeng för respektive utbildning, efter förslag från Storsthlms styrelse.  

Uppräkningen av programpeng skiljer sig åt mellan olika program, beroende på att 
kostnadsslag har olika andel inom respektive program. Det innebär att pengen för vissa 
program ökar mer och andra mindre.  

Strukturtillägg infördes VT 2015  
Den 1 juli 2014 skedde ett förtydligande i skollagen att kommuner och rektorer ska 
fördela resurser till utbildningen inom skolväsendet efter barnens och eleverna olika 
förutsättningar och behov.  

Med det som utgångspunkt har en modell för resursfördelning tagits fram, ett 
strukturtillägg. Syftet med strukturtillägget är att ge extra ekonomiskt stöd till skolor 
som har elever med lägre måluppfyllelse. Strukturtillägget beräknas per elev och 
nationellt program, men betalas ut till skolorna utan specifikation om vilka elever det 
avser. De totala beloppen specificeras endast per skola och per nationellt program. 
Sedan är det rektorn som beslutar om vilka åtgärder eller satsningar som bör göras.  

För att finansiera införandet av strukturtillägg drogs, motsvarar ca 1,5 % av den 
samlade kostnaden för programpengen, av programpriserna inför 2015 som sedan 
omfördelas till gymnasieskolorna enligt framtagen modell. Från och med år 2016 finns 
det ingen finansiell koppling mellan programpriset och strukturtillägget.  

Inför läsåret 2015/2016 reviderades modellen och ett tak för strukturtillägg infördes vid 
200 meritpoäng och intervallerna justerades för att stämma överens med 
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antagningsgränserna till gymnasieskolan. Läs mer om strukturtillägget på Storsthlm 
hemsida. 

Belopp för strukturtillägget under 2021 
 

Meritvärdesintervall  Belopp kalenderår 2021 (kr)  Belopp per termin 2021 (kr)  
 

0 – saknar meritvärde 7 346 3 673 

1 – 79 10 370 5 185 

80 – 119 10 370 5 185 

120 – 159 9 076 4 538 

160 – 199 5 834 2 917 

 
Vilka omfattas inte av prislistan och strukturtillägg? 
Elever som går introduktionsprogram, gymnasiesärskola samt på program där priser 
inte har fastställts av samverkansavtalet omfattas inte av beslutad prislista och därmed 
inte heller av strukturtillägg. 

Ersättning till fristående huvudmän 
Programpriserna är exklusive momskompensation. Vid ersättning till fristående 
huvudmän tillkommer momsersättning med 6 procent. Programpriser beslutade av 
Skolverket i riksprislistan är inklusive moms. 

Elev folkbokförd i samverkansområdet som går i fristående 
skola 
För elev folkbokförd inom samverkansområdet ska ersättning enligt den gemensamma 
prislistan utgå till fristående skolor oavsett var de geografiskt är belägna.  

Exempel: Elev folkbokförd i Botkyrka som går i fristående skola belägen inom (ex 
Tyresö) eller utanför samverkansområdet (ex Örebro kommun) 

Sär här går det till: Dessa elever är registrerade i Ungdoms- och elevdatabasen (UEDB) 
och betalning sker automatiskt via systemet. Strukturtillägg beräknas i UEDB, underlag 
ges till folkbokföringskommunen och strukturtillägg betalas ut till skolan där eleven 
går. 
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Elev folkbokförd i vårt samverkansområde som går i 
kommunal skola (eller regiondriven skola) utanför 
samverkansområdet  
Då alla program erbjuds inom vårt samverkansområde blir eleven normalt 
andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller regiondriven) utanför 
samverkansområdet.  Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som 
hemkommunen själv har för motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, 
ska hemkommunen i stället ersätta den lägre kostnaden.  

Den juridiska bedömningen är att strukturtillägg bör utgå till alla elever som är 
folkbokförda inom samverkansområdet även om de går i en kommunal skola (eller 
landstingsdriven) utanför vårt samverkansområde. Exempel: Elev folkbokförd i 
Botkyrka som går i kommunal skola belägen i Åre kommun. 

Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Betalning kan ske via 
UEDB om kommunerna kommit överens om detta. Om eleven är registrerad ges ett 
underlag till folkbokföringskommunen om placeringen. Däremot lägger kommunen 
själv in överenskommet pris. Här är det upp till respektive kommun att lägga in 
ersättning för strukturtillägg för respektive elev. Den kommun där eleven är 
folkbokförd bör kunna hämta elevs meritvärde i IST analys.  

Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i 
kommunal skola i vårt samverkansområde  
Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så blir eleven 
normalt andrahandsmottagen vid en kommunal skola (eller landstingsdriven) i vårt 
samverkansområde.  

Ersättningen ska högst uppgå till den kostnad som hemkommunen själv har för 
motsvarande utbildning. Är anordnarens kostnad lägre, ska hemkommunen i stället 
ersätta den lägre kostnaden.  

De nya reglerna om resursfördelning avser den resursfördelning som varje kommun är 
ansvarig för, det vill säga till elever i egna skolor, till fristående skolor samt vid 
interkommunal ersättning. Det innebär att hemkommunens regelverk bör avgöra om 
ersättning motsvarande vårt strukturtillägg skall följa med eleven.  

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i kommunal skola i Södertälje kommun.  

Så här går det till: Dessa elever är oftast registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad 
i UEDB skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka 
elever som går i skola i vårt samverkansområde. Det är upp till respektive kommun att 
föra en dialog med hemkommunen om eventuellt strukturtillägg ska ingå och ersättning 
för detta.  
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Elev folkbokförd utanför samverkansområdet som går i 
fristående skola inom vårt samverkansområde  
Erbjuder hemkommunen det nationella programmet och inriktningen så är det 
hemkommunens pris som gäller, om inte är det riksprislistan.  

Exempel: Elev folkbokförd i Falun som går i fristående skola belägen i Stockholms stad.  

Så här går det till: Dessa elever kan vara registrerade i UEDB. Om eleven är registrerad 
skapas ett underlag för fakturering till folkbokföringskommunen om vilka elever som 
går i skola i vårt samverkansområde. 

Priser beslutade av Skolverket m.fl.  
Priser fastställda av Skolverket och Skolinspektionen räknas upp med skolindex. 
Skolindex för 2021 kommer att fastställas av regeringen i slutet på 2020. För 
spetsutbildningar och internationella skolor räknas priset upp enligt riksprislistan. 
Priset som uppdateras med skolindex uppdateras i UEDB i december 2020 och rikspris 
i slutet av januari 2021. Riksprislistan avser priser inklusive moms. 

 
Prislista för Introduktionsprogram – Programinriktat val (IMV)  
Ersättningen för IMV utgår ifrån det programpris som finns för det nationella program 
som det programinriktade valet är inriktat mot (skollag 17 kap 23-25 §§ för kommunala 
skolor samt 17 kap 35-36 §§ för fristående anordnare).  

Skolverket har beslutat att det belopp som en kommunal huvudman eller en huvudman 
för en fristående gymnasieskola har rätt att få i ersättning för den del av programmet 
som avser visst stöd för att uppnå behörighet är 4 000 kronor per elev och ämne 17 kap. 
16 § skollagen.  

Däremot utgår inget strukturtillägg för elever som går introduktionsprogrammet. 
Prislista för IMV är av den anledningen exklusive avdrag för strukturtillägg gällande de 
nationella program som IMV riktar sig till.  

Denna prislista ska alltid användas för elever folkbokförda i vårt samverkansområde 
som går i skola inom vårt samverkansområde samt vid fristående gymnasieskolor.  

För elever som är andrahandsmottagna, folkbokförda utanför samverkansområdet, så 
ska denna prislista användas vid jämförelse med hemkommunens pris (eget pris eller i 
samverkan).  

För elever, folkbokförda i vårt samverkansområde, som är andrahandsmottagna i 
kommunal skola utanför vårt samverkansområde ska denna prislista användas vid 
jämförelse med anordnarens pris.  

  



 
 

 

7(16) 

Prislista – nationella program inom samverkansområdet 
 

Program och inriktning  Pris 2021 

Barn- och fritidsprogrammet (BF) 83 334 

Fritid- och hälsa (BFFRI) 83 334 

Pedagogiskt arbetet (BFPED) 83 334 

Socialt arbetet (BFSOC) 83 334 

Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) - samtliga inriktningar årskurs 1 115 874 

Husbyggnad (BAHUS) 115 874 

Mark och anläggning (BAMAR) 115 874 

Måleri (BAMAL) 115 874 

Plåtslageri (BAPLA) 115 874 

Anläggningsfordon (BAANL) – åk 2 och 3 – eget pris 
 

217 675 

Ekonomiprogrammet (EK) 79 099 

Ekonomi (EKEKO) 79 099 

Juridik (EKJUR) 79 099 

El- och energiprogrammet (EE) 110 823 

Automation (EEAUT) 
 

110 823 

Dator- och kommunikationsteknik (EEDAT) 
 

110 823 

Elteknik (EEELT) 
 

110 823 

Energiteknik (EEENE) – eget pris 117 683 

Estetiska programmet (ES) 
 

107 789 

Bild och formgivning (ESBIL) 107 789 

Dans (ESDAN) 
 

107 789 

Teater (ESTEA) 
 

107 789 
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Estetik och media (ESEST) – eget pris 
 

112 066 

Musik (ESMUS) – eget pris 125 573 

Fordons- och transportprogrammet (FT) - samtliga inriktningar årskurs 1 
 

136 702 

Godshantering (FTGOD) 
 

136 702 

Karosseri och lackering (FTKAR) 
 

136 702 

Lastbil och mobila maskiner (FTLAS) 
 

136 702 

Personbil (FTPER) 
 

136 702 

Transport (FTTRA) – åk 2 och 3 – eget pris 207 231 

Handels- och administrationsprogrammet (HA)  87 182 

Administrativ service (HAADM)  87 182 

Handel och service (HAHAN) 87 182 

Hantverksprogrammet (HV) 108 349 

Finsnickeri (HVFIN) 108 349 

Florist (HVFLO) 108 349 

Frisör (HVFRI) 108 349 

Textil design (HVTEX) 108 349 

Övriga hantverk (Skolverket har koder) 108 349 

Hotell- och turismprogrammet (HT) 87 451 

Hotell och konferens (HTHOT) 87 451 

Turism och resor (HTTUR) 87 451 

Humanistiska programmet (HU) 79 395 

Kultur (HUKUL) 79 395 

Språk (HUSPR) 79 395 

Industritekniska programmet (IN) 142 984 
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Driftsäkerhet och underhållsteknik (INDRI) 142 984 

Processteknik (INPRO) 142 984 

Produkt och maskinteknik (INPRK) 142 984 

Svetsteknik (INSVE) 142 984 

Naturbruksprogrammet (NB) 166 718 

Djur (NBDJU) 166 718 

Lantbruk (NBLAN) Berga – Region Stockholm – eget pris 206 632 

Skog (NBSKO) - erbjuds inte av kommunal skola inom 
samverkansområdet, riksprislistan gäller 

- 

Trädgård (NBTRA) - erbjuds inte av kommunal skola inom 
samverkansområdet, riksprislistan gäller 

- 

Naturvetenskapliga programmet (NA) 87 510 

Naturvetenskap (NANAT) 87 510 

Naturvetenskap och samhälle (NANAS) 87 510 

Restaurang och livsmedelsprogrammet (RL) 128 490 

Bageri och konditor (RLBAG) 128 490 

Färskvaror, delikatess och catering (RLFAR) 128 490 

Kök och servering (RLKOK) 128 490 

Samhällsvetenskapliga programmet (SA) - samtliga inriktningar årskurs 1 78 924 

Beteendevetenskap (SABET) 78 924 

Samhällsvetenskap (SASAM) 78 924 

Medier, info och kommunikation (SAMED) – åk 2 och 3 – eget pris 94 041 

Teknikprogrammet (TE) 91 556 

Design och produktutveckling (TEDES) 91 556 

Informations- och medieteknik  91 556 

Produktionsteknik (TEPRO) 91 556 
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Samhällsbyggande och miljö (TESAM) 91 556 

Teknikvetenskap (TETEK) 91 556 

VVS- och fastighetsprogrammet (VF)  112 141 

Fastighet (VFFAS)  112 141 

Kyl- och värmepumpsteknik (VFKYL)  112 141 

Ventilationsteknik (VFVEN)  112 141 

VVS (VFVVS) 112 141 

Vård- och omsorgsprogrammet (VO)  87 519 

Inga nationella inriktningar - 

 

Studievägsvariant - mindre undervisningsgrupper  
Från och med prislistan 2020 finns ett fastställt pris för elever som är behöriga till ett 
nationellt program inom samverkansområdet och har behov av att gå 
studievägsvarianten ”mindre undervisningsgrupper”. Elever som har antagits till dessa 
grupper har tidigare ersatts med interkommunal ersättning.  

En arbetsgrupp har haft uppdraget att hitta en lösning på att ersätta IKE med en 
fastställd ersättning för denna studievägsvariant. För att skapa tydighet kring villkoren 
för ersättningen, gäller följande kriterier för vad som definierar de ekonomiska 
förutsättningarna för en mindre undervisningsgrupp:  

• Gruppstorlek: 8-10 elever  
• 1 lärare per grupp utan elevassistent  
• Lokalkostnaden innefattar all hyra, städ och vaktmästare  
• Elevgruppen har ökat behov av skolhälsovård  
• Elevgruppen har ökat behov av administration/övrigt (har många kringkontakter, 

mm).  

Ersättningen för elever som antas till mindre undervisningsgrupper beräknas med 
programpris + 154 749 kr. Detta tillägg ersätter inte individuellt sökbart tilläggsbelopp 
från hemkommunen. 

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp avseende Nationellt 
godkända idrottsutbildningar, modersmålsundervisning samt 
för elever i klass med hörselanpassning 
Inför 2017 års prislista beslutades om att införa interkommunal 
ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning. Detta ersätter 
överenskommelsen om tilläggsbelopp daterad 2013-03-21.  
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Samtidigt beslutades om att inför interkommunal ersättning för elever som går i klass 
med hörselanpassning (för närvarande i Stockholms stad). Ersättningen för klasser med 
hörselanpassning har justerats upp i förslaget om 2021-års priser för att motsvara 
Stockholms stads kostnader. 

Nationellt godkända idrottsutbildningar (NIU) 
 

2021 

Rör ett stort antal godkända utbildningar 
 

 

Tilläggsersättning Lagidrott 
 

17 608 

Tilläggsersättning Individuell idrott 21 130 

Interkommunal ersättning/tilläggsbelopp för modersmålsundervisning 2021 

Ersättning kr/elev/läsår 8 711 

Interkommunal ersättning för elever som går i klass med 
hörselanpassning 
Ersättning utöver programpris (kr/elev/läsår) 

2021 

Vård- och omsorgsprogrammet – Kungsholmens västra gymnasium 345 883 

Naturvetenskapliga programmet – Kungsholmens västra gymnasium 345 519 

Samhällsvetenskapliga programmet, beteende – Kungsholmens västra 
gymnasium 

308 858 

Samhällsvetenskapliga programmet, samhälle – Kungsholmens västra 
gymnasium 

308 858 

Ekonomiprogrammet – Thorildsplans gymnasium 309 607 

Teknikprogrammet – Thorildsplans gymnasium 363 560 

El- och energiprogrammet – Thorildsplans gymnasium 445 525 

 
 
Prislista för Introduktionsprogrammet – Programinriktat val  
Ersättningen för IMV ska utgå ifrån de programpris för det nationella program som det 
programinriktade valet är inriktat mot (skollag 17 kap 23-25§§ för kommunala skolor 
samt 17 kap 35-36§§ för fristående anordnare). Däremot utgår inget strukturtillägg för 
elever som går introduktionsprogram. Prislista för IMV är av den anledningen exklusive 
avdrag för strukturtillägg gällande de nationella program som IMV riktar sig till. 
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Program Pris 2021 

Samhällsvetenskapsprogrammet 80 556 

Ekonomiprogrammet 80 556 

Humanistiska programmet 80 556 

Handels- och administrationsprogrogrammet 90 667 

Hotell- och turistprogrammet 90 667 

Naturvetenskapliga programmet 88 403 

Barn- och fritidsprogrammet 86 486 

Teknikprogrammet 93 385 

Vård -och omsorgsprogrammet 90 667 

Estetiska programmet 109 654 

Restaurang - och livsmedelsprogrammet 131 392 

Bygg-och anläggningsprogrammet 119 517 

VVS- och fastighetsprogrammet 115 683 

 Hantverksprogrammet 111 466 

El- och energiprogrammet 113 871 

Fordons- och transportprogrammet 140 287 

Naturbruksprogrammet 169 592 

Industriprogrammet 145 723 

 
 
Priser 2020 bestämda av Skolverket samt Stockholms stad 
(yrkesdansare).  
Priser som följer skolindex är uppdaterad med 2020 års skolindex. Skolindex för 2020 
är 1,0306. Studievägar som följer riksprislistan är uppdaterad med 2020 års pris (inkl 
moms). Även Stockholm Stads pris för yrkesdansare är uppdaterad för 2020. 

Program och inriktning Pris 2020 
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Estetiska programmet (ES)  

Botkyrka – Nycirkus (ESCIRVS) ÅK1 och ÅK2 164 790 

Botkyrka – Nycirkus (ESCIRVS) ÅK3 161 273 

Botkyrka – (ESEST0S/ESBIL0S) ÅK1 och ÅK2 164 770 

Botkyrka – (ESEST0S/ESBIL0S) ÅK3 164 336 

Stockholm – Yrkesmusiker - Södra Latin (ESMUS0S) ÅK1 175 202 

Stockholm – Yrkesmusiker - Södra Latin (ESMUS0S) ÅK2 och ÅK3 176 600 

Stockholm – Yrkesdansare (RXYRK, YXKLA, YXMOD) Stockholmspris   333 234 

Stockholm – S:t Eriks gymnasium (ESEST0S) 114 605 

Kristofferskolan Stockholm (ESWALVE) 101 995 

Lilla Akademin – Musikgymnasium (ESMUS0S) ÅK1 och ÅK2 174 004 

Lilla Akademin – Musikgymnasium (ESMUS0S) Åk3 173 546 

Nordiska musikgymnasiet (ESMUS0S) 173 500 

Örjanskolan (ESWALVE) ÅK1 och ÅK2 104 563 

Örjanskolan (ESWALVE) ÅK3   99 824 

Carlgrenska Waldorfsgymnasiet (ESWALVE) 104 563 

Stockholms Estetiska Gymnasium (ESDAN0S) 117 141 

Järfälla – Järfälla gymnasium (ESBIL0S) 117 455 

Fordons- och transportprogrammet (FT)  

Sjömansskolan Långholmen (SX) 161 241 

Marina läroverket Danderyd (marinteknik)(MXSER) ÅK1 och ÅK2 145 940 

Marina läroverket Danderyd (marinteknik)(MXSER) ÅK3 135 553 

Industritekniska programmet (IN)  

Teknik och servicegymnaiset (INDRI00R) ÅK1 och ÅK2 163 629 
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Teknik och servicegymnaiset (INDRI00R) ÅK3 167 098 

Naturbruksprogrammet (NB)  

Marina läroverket Danderyd (marinbiolog) (NBVAMV)  189 125 

Naturvetenskapliga programmet (NA)  

Kristofferskolan Stockholm (NAWALVE) 98 407 

Örjanskolan i Järna (NAWALVE) 98 407 

Carlgrenska Waldorfsgymnasiet (NAWALVE) 98 078 

Danderyd – Danderyds gymnasium (NAMATVS) (Riksprislistan) 93 500 

Danderyd – Danderyds gymnasium (NABILVE/NAMUSVE) ÅK1 91 850 

Danderyd – Danderyds gymnasium (NABILVE/NAMUSVE) ÅK2 och ÅK3 94 257 

Danderyd – Danderyds gymnasium (NATEAVE) ÅK1 91 850 

Danderyd – Danderyds gymnasium (NATEAVE) ÅK2 och ÅK3 91 250 

Stockholm – Blackebergs gymnasium (NABILVE) ÅK1 92 445 

Stockholm – Blackebergs gymnasium (NABILVE) ÅK2 och ÅK3 96 392 

Stockholm – Blackebergs gymnasium (NAMUSVE) ÅK1 100 793 

Stockholm – Blackebergs gymnasium (NAMUSVE) ÅK2 och ÅK3 99 665 

Stockholm – Östra real (NAESEVE) ÅK1 65 662 

Stockholm – Östra real (NAESEVE) ÅK2 och ÅK3 97 408 

Stockholm – Kungsholmens gymnasium (NAMUSVE) ÅK1 och ÅK2 97 299 

Stockholm – Kungsholmens gymnasium (NAMUSVE) ÅK3 97 408 

Stockholm – Anna Whitlocks gymnasium (NABILVE) 92 995 

Stockholm – Anna Whitlock gymnasium (NADESVE) 97 907 

Täby - Åva Gymnasium (NAMUSVE) 96 169 

Täby – Åva Gymnasium (NANASVE)  98 357 
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Lycée Français (Riksprislistan) 88 208 

Tyska skolan (Riksprislistan) 88 208 

Viktor Rydberg, Odenplan (NABILVE) ÅK1 76 451 

Viktor Rydberg, Odenplan/ Djursholm (NABILVE) ÅK2 och ÅK3 92 963 

Viktor Rydberg, Odenplan (NAMUSVE) ÅK1 77 267 

Viktor Rydberg, Odenplan / Djursholm (NAMUSVE) ÅK2 och ÅK3 93 174 

Kulturama (NANASVE) ÅK1 88 962 

Kulturama (NANASVE ÅK2 och ÅK3 90 722 

Huddinge – Östra gymnasium (NAMUSVE) ÅK1 och ÅK2  93 069 

Huddinge – Östra gymnasium (NAMUSVE) ÅK3 92 983 

Lidingö-Hersby gymnasium (NAMUSVE) ÅK1 93 069 

Lidingö-Hersby gymnasium (NAMUSVE) ÅK2 och ÅK3 96 183 

Sollentuna – Rudbeck (NANASVE / NAMUSVE) ÅK1 96 334 

Sollentuna – Rudbeck (NANASVE / NAMUSVE) ÅK2 och ÅK3 96 383 

Teknikprogrammet (TE)  

Huddinge – Östra gymnasium (TETEKVE) ÅK1 och ÅK2 105 760 

Huddinge – Östra gymnasium (TETEKVE) ÅK3 105 772 

Nacka gymnasium (TEINFVE) 119 260 

Samhällsvetenskapliga programmet (SA)  

Stockholm – Globala gymnasiet (SASAM0S) (Riksprislistan) 87 200 

Stockholm – Kungsholmens gymnasium (SASAMVE) ÅK1 och ÅK2 88 839 

Stockholm – Kungsholmens gymnasium (SASAMVE) ÅK3 89 733 

Stockholm –Anna Whitlocks gymnasium (SABILVE) 88 488 

Stockholm – Anna Whitlock gymnasium (SADESVE) 92 754 
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Huddinge – Östra gymnasium (SAMUSVE) ÅK1 och ÅK2 88 839 

Huddinge – Östra gymnasium (SAMUSVE) ÅK3 88 865 

Danderyd - Danderyds gymnasium (SASAMVE) 84 056 

Sollentuna – Rudbeck (SABETVE) ÅK1 96 334 

Sollentuna – Rudbeck (SABETVE) ÅK2 och ÅK3 96 383 

Nacka - Nacka gymnasium (SABILVE) 94 237 

Nacka - Nacka gymnasium (SAMUSVE) 99 881 

Botkyrka – Tumba gymnasium (EKFINVS) (Riksprislistan) 85 800 

Psykologigymnasiet (SABETVE)  94 048 

Lycée Français (Riksprislistan) 82 264 

Tyska skolan (Riksprislistan) 82 264 

Kristofferskolan (SAWALVE)  93 918 

Viktor Rydberg, Djursholm (SABET0S) (Riksprislistan) 82 264 

Ekonomiprogrammet (EK)  

Viktor Rydberg, Djursholm (EKEK0VE) 84 944 

Huddinge – Östra gymnasium (EKMUSVE) ÅK1 ochÅK2 88 839 

Huddinge – Östra gymnasium (EKMUSVE) ÅK3 65 559 

Flygteknikutbildningen (FX)  

Sigtuna kommun Arlanda gymnasiet (FXFLY FXHEL) 231 279 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 208
Hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021 (KS 2020.315)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nivån på hemtjänstpengen 
fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.
 
Reservationer
Jerri Bergström, Gustav Elfström (båda S), Nicklas Steorn (MP) och Martin Siltanen (SD) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Jerri Bergströms (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har tagit beslut om förslag till hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021. 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 
1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Socialförvaltningen arbetar enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Från 
och med den 1 januari 2010 kan externa leverantörer ansöka om att bli godkända som utförare 
av biståndsbedömda hemtjänstinsatser avseende såväl service som omvårdnad. Både 
kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts med en peng per beviljad timme. 
Ersättningen skiljer sig något beroende på om det gäller service eller omvårdnad. För externa 
leverantörer utgår en momskompensation
på ca 4 %, vilket förklarar skillnaden i ersättningsnivåer.

Uppräkningen av hemtjänstpengen sker i enlighet med kommunplanen. Inför 2021 innehåller 
kommunplanen ingen uppräkning av ersättningsnivåer. Detta innebär att nivån på 
hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget då det är i enlighet med budgeten i 
kommunplanen.

Yrkanden
 
Jerri Bergström (S) yrkar, med bifall från  Nicklas Steorn (MP) och Martin Siltanen (SD), 
att hemtjänstpengen skrivs upp med 2,3%.
 
Björn Furugren Beselin (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Björn Furugren Beselins (C) 
yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på Jerri Bergströms (S) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå det.
 

Beslutsunderlag
 §173  Hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021
 Hemtjänstpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 05. Uppräkning av hemtjänstpeng 2021
 Socialnämnden, Uppräkning av hemtjänstpeng 2021



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 173
Hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021 (KS 2020.315)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att lämna ärendet utan eget ställningstagande.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har tagit beslut om förslag till hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021. 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 
1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Socialförvaltningen arbetar enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Från 
och med den 1 januari 2010 kan externa leverantörer ansöka om att bli godkända som utförare 
av biståndsbedömda hemtjänstinsatser avseende såväl service som omvårdnad. Både 
kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts med en peng per beviljad timme. 
Ersättningen skiljer sig något beroende på om det gäller service eller omvårdnad. För externa 
leverantörer utgår en momskompensation
på ca 4 %, vilket förklarar skillnaden i ersättningsnivåer.

Uppräkningen av hemtjänstpengen sker i enlighet med kommunplanen. Inför 2021 innehåller 
kommunplanen ingen uppräkning av ersättningsnivåer. Detta innebär att nivån på 
hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget då det är i enlighet med budgeten i 
kommunplanen.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att 
lämna ärendet utan eget ställningstagande.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
 Hemtjänstpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 05. Uppräkning av hemtjänstpeng 2021
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ANNIKA HELLBERG SID 1/2
EKONOMICHEF 
08-587 852 12  
ANNIKA.HELLBERG@VALLENTUNA.SE  KOMMUNSTYRELSEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Hemtjänstpeng från och med 1 januari 
2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nivån på 
hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.  

Ärendet i korthet
Socialnämnden har tagit beslut om förslag till hemtjänstpeng från och med 1 januari 
2021. Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nivån på 
hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Socialförvaltningen arbetar enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten. 
Från och med den 1 januari 2010 kan externa leverantörer ansöka om att bli 
godkända som utförare av biståndsbedömda hemtjänstinsatser avseende såväl service 
som omvårdnad. Både kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts med en 
peng per beviljad timme. Ersättningen skiljer sig något beroende på om det gäller 
service eller omvårdnad. För externa leverantörer utgår en momskompensation
på ca 4 %, vilket förklarar skillnaden i ersättningsnivåer.

Uppräkningen av hemtjänstpengen sker i enlighet med kommunplanen. Inför 2021 
innehåller kommunplanen ingen uppräkning av ersättningsnivåer. Detta innebär att 
nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget då det är i enlighet med budgeten i 
kommunplanen. 

Handlingar

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________
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5. Uppräkning av hemtjänstpeng 2021 (SN 2020.030)
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 
1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen arbetar enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Från 
och med den 1 januari 2010 kan externa leverantörer ansöka om att bli godkända som utförare 
av biståndsbedömda hemtjänstinsatser avseende såväl service som omvårdnad. Både 
kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts med en peng per beviljad timme. 
Ersättningen skiljer sig något beroende på om det gäller service eller omvårdnad. För externa 
leverantörer utgår en momskompensation på ca 4 %, vilket förklarar skillnaden i 
ersättningsnivåer. Uppräkningen av hemtjänstpengen sker i enlighet med kommunplanen. 
Inför 2021 innehåller kommunplanen ingen uppräkning av ersättningsnivåer. Detta innebär att 
nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-27, Uppräkning av hemtjänstpeng 2021
 Ersättning hemtjänst LOV 2021
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WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Uppräkning av hemtjänstpeng 2021

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nivån på 
hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Ärendet i korthet
Socialförvaltningen arbetar enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten. 
Från och med den 1 januari 2010 kan externa leverantörer ansöka om att bli 
godkända som utförare av biståndsbedömda hemtjänstinsatser avseende såväl 
service som omvårdnad. Både kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts 
med en peng per beviljad timme. Ersättningen skiljer sig något beroende på om det 
gäller service eller omvårdnad. För externa leverantörer utgår en 
momskompensation på ca 4 %, vilket förklarar skillnaden i ersättningsnivåer. 
Uppräkningen av hemtjänstpengen sker i enlighet med kommunplanen. Inför 2021 
innehåller kommunplanen ingen uppräkning av ersättningsnivåer. Detta innebär att 
nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Ersättning hemtjänst LOV 2021

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef 

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till



Ersättning hemtjänst LOV 2021

Nedan presenteras ersättningen för hemtjänsten enligt LOV under perioden 
2010-2021.

Uppräkning: 1,10% 1,30% 0,90% 1,18% 1,33% 1,39% 1,48% 1,41% 1,46% 1,50% 0,00%

Hemtjänstpeng 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Service, privat 291 kr 294 kr 298 kr 301 kr 305 kr 309 kr 313 kr 318 kr 322 kr 327 kr 332 kr 332 kr

Service, kommunal 280 kr 283 kr 287 kr 290 kr 293 kr 297 kr 301 kr 305 kr 309 kr 314 kr 319 kr 319 kr

Omvårdnad, privat 322 kr 326 kr 330 kr 333 kr 337 kr 341 kr 346 kr 351 kr 356 kr 361 kr 366 kr 366 kr

Omvårdnad, kommunal 310 kr 313 kr 317 kr 320 kr 324 kr 328 kr 333 kr 338 kr 343 kr 348 kr 353 kr 353 kr

Genomsnitt, privat 307 kr 310 kr 314 kr 317 kr 321 kr 325 kr 330 kr 335 kr 339 kr 344 kr 349 kr 349 kr

Genomsnitt, kommunal 295 kr 298 kr 302 kr 305 kr 309 kr 313 kr 317 kr 322 kr 326 kr 331 kr 336 kr 336 kr
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Socialnämnden 2020-11-17

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 121
Uppräkning av hemtjänstpeng 2021 (SN 2020.030)
Beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 
1 januari 2021 är densamma som under 2020.
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S), Ulf Lundström (S), Gunnar Bergström (V) och Marie Dycefield-Scott 
(SD) reserverar sig mot beslutet  till förmån för Ing-Marie Elfströms (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen arbetar enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Från 
och med den 1 januari 2010 kan externa leverantörer ansöka om att bli godkända som utförare 
av biståndsbedömda hemtjänstinsatser avseende såväl service som omvårdnad. Både 
kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts med en peng per beviljad timme. 
Ersättningen skiljer sig något beroende på om det gäller service eller omvårdnad. För externa 
leverantörer utgår en momskompensation på ca 4 %, vilket förklarar skillnaden i 
ersättningsnivåer. Uppräkningen av hemtjänstpengen sker i enlighet med kommunplanen. 
Inför 2021 innehåller kommunplanen ingen uppräkning av ersättningsnivåer. Detta innebär att 
nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Ulf Lundström (S), Gunnar Bergström (V) och 
Marie Dycefield-Scott (SD), att hemtjänstpengen ska skrivas upp enligt den årliga 
uppskrivningen utan att effektiviseringskrav föreligger enligt bilaga 1.
Beslutsgång
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) konstaterar att det finns två yrkanden. Ordförande ställer 
sitt eget yrkande mot Ing-Marie Elfströms (S) yrkande mot varandra och finner att 
socialnämnden beslutar enligt Torbjörn Einarssons (C) yrkande. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-27, Uppräkning av hemtjänstpeng 2021
 Ersättning hemtjänst LOV 2021
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5. Uppräkning av hemtjänstpeng 2021 (SN 2020.030)
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 
1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen arbetar enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Från 
och med den 1 januari 2010 kan externa leverantörer ansöka om att bli godkända som utförare 
av biståndsbedömda hemtjänstinsatser avseende såväl service som omvårdnad. Både 
kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts med en peng per beviljad timme. 
Ersättningen skiljer sig något beroende på om det gäller service eller omvårdnad. För externa 
leverantörer utgår en momskompensation på ca 4 %, vilket förklarar skillnaden i 
ersättningsnivåer. Uppräkningen av hemtjänstpengen sker i enlighet med kommunplanen. 
Inför 2021 innehåller kommunplanen ingen uppräkning av ersättningsnivåer. Detta innebär att 
nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-27, Uppräkning av hemtjänstpeng 2021
 Ersättning hemtjänst LOV 2021
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Tjänsteskrivelse

Uppräkning av hemtjänstpeng 2021

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nivån på 
hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Ärendet i korthet
Socialförvaltningen arbetar enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten. 
Från och med den 1 januari 2010 kan externa leverantörer ansöka om att bli 
godkända som utförare av biståndsbedömda hemtjänstinsatser avseende såväl 
service som omvårdnad. Både kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts 
med en peng per beviljad timme. Ersättningen skiljer sig något beroende på om det 
gäller service eller omvårdnad. För externa leverantörer utgår en 
momskompensation på ca 4 %, vilket förklarar skillnaden i ersättningsnivåer. 
Uppräkningen av hemtjänstpengen sker i enlighet med kommunplanen. Inför 2021 
innehåller kommunplanen ingen uppräkning av ersättningsnivåer. Detta innebär att 
nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Ersättning hemtjänst LOV 2021

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef 

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till



Ersättning hemtjänst LOV 2021

Nedan presenteras ersättningen för hemtjänsten enligt LOV under perioden 
2010-2021.

Uppräkning: 1,10% 1,30% 0,90% 1,18% 1,33% 1,39% 1,48% 1,41% 1,46% 1,50% 0,00%

Hemtjänstpeng 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Service, privat 291 kr 294 kr 298 kr 301 kr 305 kr 309 kr 313 kr 318 kr 322 kr 327 kr 332 kr 332 kr

Service, kommunal 280 kr 283 kr 287 kr 290 kr 293 kr 297 kr 301 kr 305 kr 309 kr 314 kr 319 kr 319 kr

Omvårdnad, privat 322 kr 326 kr 330 kr 333 kr 337 kr 341 kr 346 kr 351 kr 356 kr 361 kr 366 kr 366 kr

Omvårdnad, kommunal 310 kr 313 kr 317 kr 320 kr 324 kr 328 kr 333 kr 338 kr 343 kr 348 kr 353 kr 353 kr

Genomsnitt, privat 307 kr 310 kr 314 kr 317 kr 321 kr 325 kr 330 kr 335 kr 339 kr 344 kr 349 kr 349 kr

Genomsnitt, kommunal 295 kr 298 kr 302 kr 305 kr 309 kr 313 kr 317 kr 322 kr 326 kr 331 kr 336 kr 336 kr
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Socialnämnden  

Ärende  gälllande uppskrivning av hemtjänstpeng.  

Socialdemokraterna yrkar bifall till att höja hemtjänstpengen. 

Socialdemokraterna yrkar avslag till att ha ett medföljande effektivisiseringskrav på femtio procent. 
Detta då socialdemokraterna anser att det i dagsläget inte är möjligt att spara inom hemtjänsten som 
redan är i ett utsatt läge med pandemi och brister i personalsituationen. Vi har inte heller sett någon 
konsekvensanalys i dagsläget vilket vi anser är oroande. Detta  då vi beslutsfattande politiker 
därmed inte kan se utfallet och riskerna / konsekvenserna av besparingarna.  

För socialdemokraterna i Vallentuna kommun 2020 11 17 

Ing-Marie Elfström  

BILAGA 1
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 209
Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden (KS 2020.312)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige fastställer riktlinje om avgifter för socialnämnden. kommunfullmäktige 
ger socialnämnden i uppdrag att fastställa årliga avgifter för socialnämnden, utifrån fastställd 
riktlinje om avgifter för socialnämnden.
 
Reservationer
Jerri Bergström och Gustav Elfström (båda S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jerri 
Bergströms (S) yrkande. 
 
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har föreslagit att Vallentuna kommun ska införa en riktlinje för avgifter inom 
socialnämndens verksamhetsområde. Det finns inte någon sådan gemensam riktlinje för 
socialnämndens verksamheter sedan tidigare.

Enligt kommunallagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
är utgångspunkten att det är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut om kommunala 
avgifter. En nämnd kan dock fatta beslut om den årliga avgiften, om fullmäktige har antagit 
riktlinjer för avgifterna och om det inte råder någon otydlighet om vilka avgifter som 
nämnden får ta ut och till vilka nivåer.

Yrkanden
 
Nicklas Steorn (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med kursiverat tillägg:
Avsnitt 6.3:
Ersätt meningen ”Jämkning medges i högst 3 månader, utöver inflyttningsmånaden" 
med ”Längden på jämkning avgörs individuellt”.
 
Jerri Bergström (S) yrkar följande:
1.      att ärendet återremitteras med motiveringen att:
Det saknas konsekvensbeskrivning vid införande av de nya riktlinjerna. Vilka 
konsekvenser, organisatorisk och ekonomiska, får beslutet för personal respektive 
hemtjänsttagarna?
2.      att kommunstyrelsen beslutar att avslå arbetsutskottets förslag om yrkandet om 
återremiss inte bifalles. 
 



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), föreslår att hon först ställer Jerri Bergströms (S) 
återremissyrkande mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Beslutsgången godkänns av 
kommunstyrelsen.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) 
återremissyrkande mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Ordförande finner att beslut ska 
fattas på sammanträdet.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt det.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Nicklas Steorns (MP) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå det.

Beslutsunderlag
 §175  Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden
 Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden
 Socialnämnden, Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 175
Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden (KS 2020.312)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige fastställer riktlinje om avgifter för socialnämnden. kommunfullmäktige 
ger socialnämnden i uppdrag att fastställa årliga avgifter för socialnämnden, utifrån fastställd 
riktlinje om avgifter för socialnämnden.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet att fatta beslut på sammanträdet till förmån för 
sitt eget återremissyrkande.
 
Anteckning
Jerri Bergström (S) deltar inte i beslutet.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har föreslagit att Vallentuna kommun ska införa en riktlinje för avgifter inom 
socialnämndens verksamhetsområde. Det finns inte någon sådan gemensam riktlinje för 
socialnämndens verksamheter sedan tidigare.

Enligt kommunallagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
är utgångspunkten att det är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut om kommunala 
avgifter. En nämnd kan dock fatta beslut om den årliga avgiften, om fullmäktige har antagit 
riktlinjer för avgifterna och om det inte råder någon otydlighet om vilka avgifter som 
nämnden får ta ut och till vilka nivåer.

 
Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen:
Det saknas konsekvensbeskrivning vid införande av de nya riktlinjerna. Vilka konsekvenser, 
organisatorisk och ekonomiska, får beslutet för personal respektive hemtjänsttagarna?
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) 
återremissyrkande mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Ordförande finner att beslut ska 
fattas på sammanträdet.
 
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) avslagsyrkande 
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår detsamma.

Beslutsunderlag
 Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden
 Socialnämnden, Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
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Tjänsteskrivelse

Riktlinjer för avgifter inom 
socialnämnden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer riktlinje om avgifter för socialnämnden. 
kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att fastställa årliga avgifter för 
socialnämnden, utifrån fastställd riktlinje om avgifter för socialnämnden. 

Ärendet i korthet
Socialnämnden har föreslagit att Vallentuna kommun ska införa en riktlinje för 
avgifter inom socialnämndens verksamhetsområde. Det finns inte någon sådan 
gemensam riktlinje för socialnämndens verksamheter sedan tidigare.   

Enligt kommunallagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska 
frågor, är utgångspunkten att det är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut 
om kommunala avgifter. En nämnd kan dock fatta beslut om den årliga avgiften, om 
fullmäktige har antagit riktlinjer för avgifterna och om det inte råder någon otydlighet 
om vilka avgifter som nämnden får ta ut och till vilka nivåer.
 

Bakgrund
Socialnämnden har beslutat att föreslå att kommunfullmäktige fastställer riktlinje om 
avgifter för socialnämnden samt ger socialnämnden i uppdrag att fastställa årliga 
avgifter för socialnämnden, utifrån fastställd riktlinje om avgifter för socialnämnden.

Avgiftsbesluten och riktlinjerna för socialnämndens avgifter har inte uppdaterats på 
ett antal år. Kommunfullmäktige har fastställt nya riktlinjer och avgifter för 
äldreområdet 2019. För övriga områden har det inte funnits någon riktlinje och 
avgifterna fastställdes senast mellan 2001-2004.

Socialnämndens förslag till riktlinje baseras på benchmarking och analys av andra 
kommuners riktlinjer och avgifter, samt utifrån gällande lagstiftning, lagförarbeten 
och nationella rekommendationer inom området. Det framgår av riktlinjen vilken 
lagstiftning som gäller för aktuell avgift och vilken avgift som får tas ut. 

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagens (2017:725) 5 kap 1-2§§ fastställa mål 
och riktlinjer för nämnderna. Den föreslagna riktlinjen redogör för vilka avgifter som 
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socialnämnden får ta ut inom ramen för sitt verksamhetsområde och avser avgifter 
som är specifika för socialnämndens verksamhet. 

Enligt kommunallagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska 
frågor, är utgångspunkten att det är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut 
om kommunala avgifter. En nämnd kan dock fatta beslut om den årliga avgiften, om 
fullmäktige har antagit riktlinjer för avgifterna och om det inte råder någon otydlighet 
om vilka avgifter som nämnden får ta ut och till vilka nivåer.

Handlingar

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Socialnämnden
Akten



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-10-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 106
Riktlinje om avgifter för Socialnämnden (SN 2020.189)

Beslut
Socialnämnden beslutar att
– godkänna förvaltningens förslag som socialnämndens förslag till ”Riktlinje om avgifter för 
Socialnämnden”.
– föreslå Kommunfullmäktige att fastställa ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden”.
– föreslå Kommunfullmäktige att ge Socialnämnden i uppdrag att fastställa årliga avgifter för 
Socialnämnden, utifrån fastställd ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden”.
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) Monique Nilsfors (S) och Gunnar Bergström (V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Ing-Marie Elfströms (S) yrkande. 
 
 

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Gunnar Bergström (V) och Monique Nilsfors 
(S), på återremiss i enlighet med bilaga 1. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på Ing-Marie Elfström (S) 
återremissyrkande mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Ordförande finner att beslut ska 
fattas på sammanträdet.
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande om att bifalla 
arbetsutskottets förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt det.
 
 

Beslutsunderlag
• §81 SN AU Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
• Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
• Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
• Förslag till riktlinje om avgifter för Socialnämnden

9 / 25

Comfact Signature Referensnummer: 9141SE
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Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 81
Riktlinje om avgifter för Socialnämnden (SN 2020.189)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att
-godkänna förvaltningens förslag som socialnämndens förslag till ”Riktlinje om avgifter för 
Socialnämnden”.
-föreslå kommunfullmäktige att fastställa ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden”.
-föreslå kommunfullmäktige att ge Socialnämnden i uppdrag att fastställa årliga avgifter för 
Socialnämnden, utifrån fastställd ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden”.
 
Anteckning
Ing-Marie Elfström (S) deltar ej i beslutet.

Yrkande
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
 Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
 Förslag till riktlinje om avgifter för Socialnämnden
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Tjänsteskrivelse

Riktlinje om avgifter för 
Socialnämnden

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att
– godkänna förvaltningens förslag som socialnämndens förslag till ”Riktlinje om 
    avgifter för Socialnämnden”.
– föreslå Kommunfullmäktige att fastställa ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden”. 
– föreslå Kommunfullmäktige att ge Socialnämnden i uppdrag att fastställa årliga 
    avgifter för Socialnämnden, utifrån fastställd ”Riktlinje om avgifter för    
    Socialnämnden”.

Bakgrund
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagens (2017:725) 5 kap 1-2§§ fastställa mål 
och riktlinjer för nämnderna. Denna riktlinje redogör för vilka avgifter som 
Socialnämnden får ta ut inom ramen för sitt verksamhetsområde, avgifter som är 
specifika för Socialnämndens verksamhet. Avgifter som kommunfullmäktige har 
beslutat ska tas ut av samtliga nämnder inom kommunen, anges inte i denna riktlinje.  
Inte heller regleringen av hyresavgifterna, då Kommunstyrelsens Teknik- och 
Fastighetsutskott ansvarar för hyressättningen.

Enligt kommunallagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska 
frågor, är utgångspunkten att det är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut 
om kommunala avgifter. Nämnden kan dock fatta beslut om den årliga avgiften, om 
fullmäktige har antagit riktlinjer för avgifterna och om det inte råder någon otydlighet 
om vilka avgifter som Socialnämnden får ta ut och till vilka nivåer.

Kommunfullmäktige beslutar om avgifter för Socialnämnden för 2021 i ett separat 
avgiftsärende ”Avgifter för Socialnämnden för 2021”. Socialnämnden föreslås sedan 
få i uppdrag att årligen fastställa avgifter för Socialnämnden, utifrån aktuell riktlinje. 
Det innebär att socialnämnden fastställer avgifter för socialnämnden för år 2022.
Ett beslut om aktuella avgifter för respektive individ och insats ska också fattas 
årligen och baseras på de aktuella avgifter som fastställs årligen av socialnämnden. 
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Ärendet i korthet
Socialförvaltningen har uppmärksammat att avgiftsbesluten och riktlinjerna för 
Socialnämndens avgifter inte har uppdaterats på ett antal år. Kommunfullmäktige har 
fastställt nya riktlinjer och avgifter för äldreområdet 2019. För övriga områden har 
det inte funnits någon riktlinje och avgifterna fastställdes senast mellan 2001-2004. 
Det har inte tidigare funnits en gemensam riktlinje för samtliga avgifter. 

Socialförvaltningen har genomfört benchmarking och analyserat andra kommuners 
riktlinjer och avgifter, samt granskat lagstiftning, lagförarbeten och nationella 
rekommendationer på området. 

Det framgår av riktlinjen vilken lagstiftning som gäller för aktuell avgift och vilken 
avgift som får tas ut.

Se fördjupad utredning/analys i bilaga – Tjänsteskrivelse 2020-10-09.

Handlingar
- Tjänsteskrivelse 2020-09-24, Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
- Tjänsteskrivelse 2020-10-09, Riktlinje om avgifter för Socialnämnden 

(fördjupad utredning/analys)
- Riktlinje om avgifter för Socialnämnden, 2020-10-01.
- Riktlinje för taxor och avgifter inom äldreomsorgen 2015-01-13.

David Gyllenstråle Ann-Sophie Holgersson
Socialchef Avdelningschef

_____________________
Ska expedieras till 
Kommunfullmäktige 
Registrator
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Tjänsteskrivelse

Riktlinje om avgifter för 
Socialnämnden

Bakgrund 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagens (2017:725) 5 kap 1-2§§ fastställa mål 
och riktlinjer för nämnderna. Denna riktlinje redogör för vilka avgifter som 
Socialnämnden får ta ut inom ramen för sitt verksamhetsområde, avgifter som är 
specifika för Socialnämndens verksamhet.

Det finns andra avgifter som Socialnämnden får ta ut, som är gemensamma för 
kommunens alla verksamheter. Avgifter som kommunfullmäktige har beslutat ska tas 
ut av samtliga nämnder inom kommunen, anges inte i denna riktlinje. Inte heller 
regleringen av hyresavgifterna, då Kommunstyrelsens Teknik- och Fastighetsutskott 
ansvarar för hyressättningen.

Enligt kommunallagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska 
frågor, är utgångspunkten att det är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut 
om kommunala avgifter. Nämnden kan dock fatta beslut om den årliga avgiften, om 
fullmäktige har antagit riktlinjer för avgifterna och om det inte råder någon otydlighet 
om vilka avgifter som Socialnämnden får ta ut och till vilka nivåer.

Kommunfullmäktige beslutar om avgifter för Socialnämnden för 2021 i ett separat 
avgiftsärende ”Avgifter för Socialnämnden för 2021”. Socialnämnden föreslås få i 
uppdrag att årligen fastställa årliga avgifter för Socialnämnden, utifrån aktuell 
riktlinje. Det innebär att socialnämnden i sådana fall fastställer avgifter för 
socialnämnden för år 2022.

Ett beslut om aktuella avgifter för respektive individ och insats ska också fattas 
årligen och baseras på de aktuella avgifter som fastställs årligen av socialnämnden. 

Socialförvaltningen har uppmärksammat att avgiftsbesluten och riktlinjerna för 
Socialnämndens avgifter inte har uppdaterats på ett antal år. Kommunfullmäktige har 
fastställt nya riktlinjer och avgifter för äldreområdet 2019. För övriga områden har 
det inte funnits någon riktlinje och avgifterna fastställdes senast mellan 2001-2004. 
Det har inte tidigare funnits en gemensam riktlinje för samtliga avgifter. 

Socialförvaltningen har vid framtagandet av denna riktlinje genomfört benchmarking 
och analyserat andra kommuners riktlinjer och avgifter, samt granskat lagstiftning, 
lagförarbeten och nationella rekommendationer på området. 
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Lagstiftning - Avgifter för Socialnämndens område
Kommunen får ta ut skäliga avgifter som inte överstiger kommunens självkostnader i 
de fall det anges i lagstiftningen.1  

Kommunen får enligt 8 kap 1§ SoL och 20 § LSS ta ut egenavgifter av vissa kunder. 
För egenavgifterna anges det tydligt i lagstiftningen vilket avgiftsbelopp som får tas 
ut. En individuell prövning görs i samband med att den individuella egenavgiften 
fastställs. Syftet med egenavgiften är att den enskilde i skälig utsträckning själv ska 
bidra till kommunens kostnader för uppehälle och omvårdnad. Oavsett vilken insats 
det gäller så utgör egenavgift inte en kostnad för vård och behandling. Egenavgift tas 
ut av: 

 Missbrukare får vård eller behandling i ett hem för vård eller boende eller i 
ett familjehem.  

 Föräldrar till barn som får vård i ett annat hem än det egna. 
 Föräldrar till barn som får omvårdnad i ett annat hem än det egna.

Kommunen får enligt 8 kap 1 § SoL ta ut skäliga avgifter för andra stöd- och 
hjälpinsatser än vård och behandling. Avgiften får inte överstiga kommunens 
självkostnader. 

Kommunen får också enligt 8 kap 2§ SoL ta ut skäliga avgifter, som inte överstiger 
kommunens självkostnader, enligt grunder som kommunen bestämmer för:
 -familjerådgivning,
- verksamhet för barn och unga enligt 5 kap. 1 § som inte är stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär,
- föräldrautbildning inför adoption,
- hemtjänst,
- dagverksamhet,
- bostad i särskilt boende2

- annan liknande social tjänst.

För hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende finns ytterligare 
bestämmelser om maxtaxa och hur kommunen ska beräkna den individuella avgiften. 

Möjligheten att ta ut avgifter finns också angiven i annan lagstiftning än LSS och SoL, 
med tillhörande förordningar. Kommunen får exempelvis enligt Ärvdabalken och 
Begravningslagen ta ut avgift för sina kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder 
enligt Begravningslagen, samt för transport och förvaring av avlidna.

Det framgår av riktlinjen vilken lagstiftning som gäller för aktuell avgift och vilken 
avgift som får tas ut.

1 Av kommunallagens (2017:725) 2 kap 5-6§§ framgår att kommuner och landsting får ta ut avgifter för 
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Avgifterna får endast tas ut om det följer av lag eller annan 
författning. Avgifterna får inte vara högre än kommunens självkostnader.

2 Sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § andra och tredje styckena eller 7 § tredje stycket SoL och 
som inte omfattas av 12 kap. jordabalken.
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Analys av Socialnämndens avgifter

Efter omvärldsbevakning samt genomlysning av hur socialförvaltningen arbetar med 
avgifter och vilka tidigare avgiftsbeslut och riktlinjer som är fastställda av 
kommunfullmäktige kan socialförvaltningen konstatera följande:

 Socialnämndens avgifter ligger i flera fall betydligt lägre än andra kommuner.
 Andra kommuner tar ut avgifter på flera områden som Vallentuna kommun 

inte tar ut avgifter inom.
 Alla avgifter har inte hanterats optimalt tidigare utifrån aktuell lagstiftning.
 Socialförvaltningen har uppmärksammat att kommunen har rätt att ta ut 

avgifter som inte tas ut idag och som bedöms som skäliga att ta ut.

På grund av att avgifterna inte har genomlysts på länge och då det inte har funnits en 
samlad riktlinje för samtliga avgifter, är det också ett omfattande arbete att lyfta upp 
alla möjligheter till nya avgifter vid denna genomlysning. Förvaltningen har därför 
fokuserat på att:

 Riktlinjen heltäckande beskriver vilka avgifter Socialnämnden enligt aktuell 
lagstiftning har rätt att ta ut och därmed också uppmärksammar eventuella 
avgifter som inte är förenliga med gällande lagstiftning.

 Säkerställa en likabehandling av våra kunder för de avgifter nämnden tar ut. 
 Lyfta upp förändringar i avgifterna som förbättrar personalens arbetsmiljö 

och Vallentuna Kommuns varumärke.
 Hantera kommunens skattemedel på bästa möjliga sätt, det vill säga, att ta ut 

avgifter på områden där det enligt lag anges att avgift kan tas ut, där det är 
skäligt att kund bidrar till kommunens kostnader.

Socialförvaltningen har inom området ”övriga avgifter” uppmärksammat avgifter som 
kommunen skulle kunna ta ut, men som inte föreslås i riktlinjen. Förvaltningen 
behöver ha möjlighet att ställa om sina rutiner i skälig tid för de avgifter som 
förändras. På vissa områden bedöms inte det som möjligt om avgiften ska börja gälla 
från jan 2021. Förvaltningen har också bedömt att rättspraxis gällande vissa avgifter 
behöver analyseras ytterligare. 

Hantering av avgiftsärendena

I riktlinjen fastställer kommunfullmäktige vilka avgifter socialnämnden får ta ut. 

I det årliga avgiftsärendet fastställs sedan de faktiska avgifterna för aktuellt år, det vill 
säga, vilka avgiftsbelopp som ska tas ut av kunderna, utifrån vilka avgifter som enligt 
riktlinjen är möjliga att ta ut.

Socialnämnden föreslås få i uppdrag att årligen fastställa årliga avgifter för 
Socialnämnden, utifrån aktuell riktlinje. 
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1 Bakgrund
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen (2017:725) fastställa mål och 
riktlinjer för nämnderna. Utgångspunkten i lagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och 
andra viktiga ekonomiska frågor är också att det är kommunfullmäktige som har rätt 
att fatta beslut om kommunala avgifter. Nämnden kan fatta beslut om de årliga 
avgifterna, om kommunfullmäktige antagit riktlinjer för avgifterna och om det inte 
råder någon otydlighet om vilka avgifter som nämnden får ta ut och till vilka nivåer.

Denna riktlinje redogör för vilka avgifter som Socialnämnden får ta ut inom ramen för 
sitt verksamhetsområde, avgifter som är specifika för Socialnämndens verksamhet.

Det finns andra avgifter som Socialnämnden får ta ut, som är gemensamma för 
kommunens alla verksamheter. Exempelvis avgift vid utlämnande av allmän handling 
enligt Avgiftsförordningen (1992:191). Avgifter som kommunfullmäktige har beslutat 
ska tas ut av samtliga nämnder inom kommunen, anges inte i detta dokument. 

Kommunen tar också ut hyresavgifter av kunder som hyr bostad av kommunen, 
exempelvis inom särskilt boende. Då det är Kommunstyrelsens Teknik- och 
Fastighetsutskott som ansvarar för hyressättningen, anges inte regleringen av 
hyresavgifterna i Socialnämndens riktlinje. 

Socialnämnden har fått i uppdrag av kommunfullmäktige att fastställa årliga avgifter 
för Socialnämnden, utifrån de riktlinjer som anges i detta dokument. Detta görs 
genom ett årligt avgiftsärende.

Ett beslut om aktuella avgifter för respektive individ och insats ska också fattas 
årligen och baseras på de avgifter som fastställs årligen av socialnämnden.
I delegationsordningen anges aktuell beslutsfattare för de individuella besluten. 
Avgiften är densamma oavsett om man har kommunal utförare eller annan vald 
utförare enligt LOV.  

Under respektive avgift nedan i dokumentet anges vilken lagstiftning som gäller och 
vilken avgift som får tas ut av individen och hur den är uppbyggd. 
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2 Några begrepp och dess innebörd
För att det inte ska råda några oklarheter om vad som avses med olika begrepp inom 
detta område finns nedan en sammanställning av begreppen. 

2.1 Egenavgifter
Med egenavgift avses följande;

 En avgift som kommunen enligt 8 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) får ta ut för 
uppehället av den som på grund av missbruk får vård eller behandling i ett 
hem för vård eller boende eller i ett familjehem.  Här avses både frivillig vård 
och vård enligt LVM. 

 En avgift som föräldrar till barn som får vård i ett annat hem än det egna 
ska betala, enligt 8 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL). Föräldrarna är skyldiga 
att i skälig utsträckning bidra till kommunens kostnader. 

 En avgift som föräldrar till barn som får omvårdnad i ett annat hem än det 
egna ska betala, enligt 20 § Lagen om Stöd och Service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Föräldrarna är skyldiga att i skälig utsträckning 
bidra till kommunens kostnader. 

Syftet med egenavgift är att den enskilde i skälig utsträckning själv ska bidra till 
kommunens kostnader för uppehälle och omvårdnad. Oavsett vilken insats det gäller 
så utgör egenavgift inte en kostnad för vård och behandling. 

2.2 Övriga avgifter
Kommunen får förutom egenavgifterna ta ut skäliga avgifter som inte överstiger 
kommunens självkostnader i de fall det anges i lagstiftningen.1  Kommunen får 
exempelvis ta ut avgift för sina kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt 
Begravningslagen 2, samt för transport och förvaring av avlidna3.

För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen enligt 8 kap 
1 § SoL ta ut skälig ersättning. Den avgift kommunen får ta ut får inte överstiga 
kommunens självkostnader. Detta gäller oavsett vad som är huvudorsaken till stöd- 
och hjälpinsatserna. Andra stöd- och hjälpinsatser enligt 8 kap 1 § SoL är till exempel 
stöd- och omvårdnadsboende i HVB samt familjehemsplacering i form av stöd- eller 
omvårdnadsinsats. Placering i skyddat boende för kvinnor likställs med stödboende i 
HVB.

1 Av kommunallagens (2017:725) 2 kap 5-6§§ framgår att kommuner och landsting får ta ut avgifter för 
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. Avgifterna får endast tas ut om det följer av lag eller annan 
författning. Avgifterna får inte vara högre än kommunens självkostnader.
2 18 kap 2 § ÄB (ärvdabalken) och 5 kap 2 § Begravningslagen.
3 17 kap 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30): Kommuner och landsting får ta ut vårdavgifter. 
Omhändertagande av avlidna omfattas enligt 2 kap. 1 § samma lag av begreppet hälso- och sjukvård.
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Kommunen får enligt 8 kap 2§ SoL också ta ut skäliga avgifter, som inte överstiger 
kommunens självkostnader, enligt grunder som kommunen bestämmer för:

   1. familjerådgivning,
   2. verksamhet för barn och unga enligt 5 kap. 1 § som inte är stöd- och hjälpinsatser 
av behandlingskaraktär,
   3. föräldrautbildning inför adoption,
   4. hemtjänst,
   5. dagverksamhet,
   6. bostad i sådant särskilt boende som avses i 5 kap. 5 § andra och tredje styckena 
eller 7 § tredje stycket och som inte omfattas av 12 kap. jordabalken, och
   7. annan liknande social tjänst.

I fråga om avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och bostad i särskilt boende finns 
ytterligare bestämmelser i 3-9 §. 

2.3 Biståndsbeslut
I samband med biståndsprövningen ska det alltid göras en bedömning av vilken 
insats placeringen avser. Av biståndsbeslutet ska det framgå om insatsen avser vård 
och behandling eller stöd-/omvårdnad. 

2.4 Avgiftsbeslut
Ett separat avgiftsbeslut fattas utifrån biståndsbeslutet. Avgiftsbeslutet ska grunda sig 
på aktuellt biståndsbeslut och aktuella årliga avgifter som är fastställda i separat 
avgiftsärende av Socialnämnden. Beslutet ska följa aktuell lagstiftning och dessa 
riktlinjer. Alla individer har rätt till ett separat avgiftsbeslut som är överklagningsbart.
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3 Egenavgifter

Nedan anges vilka egenavgifter som kommunen har rätt att ta ut. En individuell 
prövning görs i samband med att den individuella egenavgiften fastställs.

3.1 Egenavgift - Vård och behandling av barn 
och unga SoL

Enligt SOL 8 kap 1§ 2 stycket är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning betala 
ersättning till kommunen, om ett barn får vård och behandling i ett annat hem än det 
egna. Avgiften bestäms efter samma grunder som bestämmandet av 
betalningsskyldigheten enligt 19 kap. Socialförsäkringsbalken (SFB). Respektive 
förälders avgift får inte överstiga underhållsstödsbeloppet enligt 18 kap. 20 § SFB.

Vallentuna kommun tar ut avgift motsvarande underhållsstödsbeloppet för placering:
 I familjehem, 
 På HVB och stödboende
 Vid Statens Institutionsstyrelse (SIS)

Avgift tas ut från start vid placering enligt SoL, och i annat fall från dess att beslutet 
fastställts av Förvaltningsrätten. 

Jourplacering är avgiftsbefriat. 

3.2 Egenavgift - Omvårdnad barn och unga LSS 
Enligt LSS 20 § är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning betala ersättning till 
kommunen, om ett barn/ungdom upp till 18 år, får omvårdnad i ett annat hem än det 
egna. Kommunen får i sådana fall uppbära underhållsbidrag som avser barnet. 

Vallentuna kommun tar ut avgift motsvarande underhållsstödet för barn på:
- Bostad med särskild service för barn och ungdom LSS 9§ p. 8.

3.3 Egenavgift - Vård och behandling av vuxna 
missbrukare

Kommunen får enligt 8 kap 1§ SoL ta ut avgift för uppehälle av den som får vård och 
behandling på grund av missbruk i HVB eller i familjehem. Med uppehälle avses kost 
och logi. Detta gäller alla vårdtagare, 18 år och äldre, såväl pensionärer som personer 
med aktivitets- eller sjukersättning eller annan inkomst och oavsett om vården sker 
enligt SoL eller enligt LVM. Regeringen meddelar föreskrifter om den högsta 
ersättning som får tas ut för varje dag.
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Vallentuna kommun tar ut den avgift per dag som regeringens föreskrifter medger 
för:

 Behandlingshem 
 Familjehem 
 LVM-hem

4 Övriga avgifter 
Nedanstående övriga avgifter fastställs årligen av socialnämnden i ett separat 
avgiftsbeslut.

4.1 Avgifter - Barn och unga
Övriga skäliga avgifter får enligt 8 kap 2§ SoL p. 2 tas ut för verksamheter för barn- 
och unga enligt 5 kap. 1 § SoL, som inte är stöd- och hjälpinsatser av behandlings-
karaktär. Avgiften får högst uppgå till kommunens självkostnad.

Vallentuna kommun tar ut avgift för insatser enligt 4 kap 1§ SoL:
- Kost – Kontaktfamilj (Avgift per dygn)
- Kost- och omkostnad- Korttidshem (Avgift per dygn)

Avgift tas ut för beviljad tid. 

4.2 Avgifter - Vuxna/familj
För andra stöd- och hjälpinsatser får kommunen enligt 8 kap 1 § SoL, ta ut skälig 
ersättning. Den får högst uppgå till kommunens självkostnad. 

Övriga skäliga avgifter får också enligt 8 kap 2§ SoL tas ut för 
familjerådgivning, föräldrautbildning inför adoption och annan 
liknande social tjänst. 
 
Vallentuna kommun tar ut övriga avgift för följande insatser:

 Familjerådgivning enligt 5 kap 3§ SoL. (Avgift per besök)
 Kost och logi – Stödboende enligt 4 kap 1§ SoL. (Avgift per dygn)4

 Kost och logi - Skyddat boende (Avgift per dygn)

4 Stödboende för barn och ungdomar 16-18 år ryms inom ramen för egenavgiften. Stödboende för vuxna 
över 18 år tas ut som en övrig avgift och är ingen egenavgift.
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4.3 Avgifter - Äldre, personer med psykisk 
ohälsa och vissa funktionsvariationer – SoL

Skäliga avgifter får enligt 8 kap 2§ SoL tas ut för vissa insatser. Den enskildes avgifter 
får för hemtjänst och dagverksamhet per månad uppgå till högst en tolftedel av 
0,5392 prisbasbelopp och för bostad i särskilt boende per månad till högst en tolftedel 
av 0,5539 prisbasbelopp. Detta framgår av 8 kap 5§ SoL. Avgift för omvårdnad inom 
korttidsboende och växelvård likställs med särskilt boende. 

Vallentuna kommun tar ut avgift för följande insatser inom ramen för maxtaxan:
- Hemtjänst
- Dagverksamhet
- Bostad i särskilt boende
- Korttidsboende 
- Växelvård 
- Matdistribution 

Ovannämnda avgifter ryms inom ramen för maxtaxan och den individuella avgiften 
sätts utifrån individens avgiftsutrymme.

Det finns även övriga avgifter inom detta område som kommunen får ta ut som inte 
ryms inom ramen för maxtaxan och där individens enskilda avgiftsutrymme inte 
uträknas. För mer info se rubrik 6.2 ” Beräkning av avgifter som inte ingår i 
maxtaxan”.  Dessa avgifter anges i rubrik 4.3.6 nedan ”Avgifter som inte ingår i 
maxtaxan”

4.3.1 Hemtjänst
Vallentuna kommun tar ut en timavgift för hemtjänstinsatser. Timtaxan är 
densamma för samtliga insatser inom hemtjänsten. 
 
De insatser som ryms inom den individuella avgiften baseras på respektive 
biståndsbeslut. 

Avgiften för trygghetslarmet motsvarar en hemtjänsttimme och ingår i maxtaxan. I 
avgiften ingår avgiftsfria utryckningar. 

4.3.2 Dagverksamhet
Vallentuna kommun tar ut en avgift för dagverksamheten utifrån 
beviljade besök enligt gällande biståndsbeslut, oavsett när kund väljer 
att genomföra besöken under året. Avgiften tas ut för omvårdnad.
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4.3.3 Särskilt boende
Vallentuna kommun tar ut en av avgiften för omvårdnaden i särskilt boende vilken 
utgör maxtaxan.

4.3.4 Korttidsboende och växelvård
Vallentuna kommun tar ut en avgift för omvårdnaden inom korttidsboende och 
växelvård. Avgiften tas ut per dygn utifrån aktuell vistelseperiod.

4.3.5 Matdistribution leverans
Matdistribution tillhandahålls inom ramen för maxtaxan om man har andra insatser i 
form av hemtjänst. I andra fall avser leveranskostnaden priset för en hemtjänsttimme 
i månad.

Vid beviljande av insats matdistribution får kund matlådan/färdigrätten levererade 
hem varje vecka.

4.3.6 Avgifter som inte ingår i maxtaxan
Nedanstående avgifter får enligt 8 kap 2§ SoL högst fastställas till kommunens 
självkostnad.

Måltidsavgifter
Vallentuna kommun tar ut en avgift enligt följande:

 Kost – Korttidsboende/växelvård 
(Avgift/dag, faktureras efter antal vistelsedygn)

 Matlåda hemtjänst (Kostnad per matlåda)
 Matavgift särskilt boende (Månadsavgift, alla måltider ingår)
 Dagverksamhet (Avgift per dag. Lunch, frukost och fika ingår) 

Förbrukningsavgifter
 Lakan/linnen – Korttidsboende
 Trygghetslarm – Förlorad larmklocka
 Trygghetslarm – Ej återlämnat larm

4.4 Avgifter för funktionshindrade – LSS
Enligt LSS 19§ får för skäliga avgifter tas ut för bostad, fritidsverksamhet och 
kulturella aktiviteter, enligt de grunder som kommunen bestämmer. Denna avgift 
gäller för de kunder som har hel allmän ålderspension, hel sjukersättning, hel 
aktivitetsersättning eller annan inkomst av motsvarande storlek. Avgifterna får inte 
överstiga kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att den enskilde får 
behålla tillräckliga medel för sina personliga behov.
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Vallentuna kommun tar ut avgifter för följande insatser inom LSS: 
 Matkostnader - Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § p. 6 LSS 

(Frukost, lunch, mellanmål och middag ingår)
 Matkostnader - Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § p.7 LSS. 

(Mellanmål) 
 Matkostnader - Korttidstillsyn lovdagar (frukost, lunch och mellanmål ingår) 
 Matkostnader - Daglig verksamhet enligt 9 § p. 10 LSS 

Avgiften för samtliga insatser ovan tas ut genom månadsvis debitering 
av beviljade dagar/dygn enligt gällande biståndsbeslut, oavsett när 
kund väljer att verkställa dygnen under året. 

4.5 Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn 
enligt alkohollagen

Enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap 10 § får kommunen ta ut avgift för prövning 
enligt de grunder som beslutas av Kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut 
avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har serveringstillstånd och av den som 
bedriver anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. 

Aktuella avgifter för serveringstillstånd och tillsyn har fastställs av 
kommunfullmäktige i separat beslut. Se ”Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen och tobakslagen”. Denna taxa gäller för avgifter för Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnds kostnader för prövning, handläggning och tillsyn i 
Vallentuna kommun enligt alkohollagen eller bestämmelser meddelade med stöd av 
alkohollagen, utom de delar som gäller folköl. 

Socialnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i taxan antagna 
avgifterna enligt konsumentprisindex. 

4.6 Avgifter dödsboförvaltning och gravsättning
Vid alla dödsfall ska en boutredning göras. Boutredningen syftar till att avveckla den 
avlidnes hem och egendom genom att betala skulder och fördela överskottet mellan 
dödsbodelägarna. Om särskilda förutsättningar föreligger så åligger det socialtjänsten 
att göra en dödsboanmälan och i vissa fall förvalta och avveckla dödsbon. Ibland 
åligger det även socialtjänsten att ordna så att en begravning kan komma till stånd.

Enligt 18 kap 2 § ÄB (ärvdabalken) och 5 kap 2 § Begravningslagen har 
Socialnämnden rätt att ta ut avgift för sina kostnader för dödsboförvaltning och 
åtgärder enligt Begravningslagen. Avgiften för högst uppgå till kommunens 
självkostnad. 
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Vallentuna kommun tar ut en timavgift för dödsboförvaltning och åtgärder enligt 
Begravningslagen motsvarande kommunens självkostnad. 

4.7 Avgifter transport och förvaring avlidna
Kommunen är som huvudman skyldig att ansvara för transport och förvaring av 
avlidna och reglerar detta i sina avtal med entreprenör.

Enligt 17 kap 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) får landsting och kommuner ta 
ut vårdavgifter enligt grunder landsting eller kommun beslutar. Omhändertagande av 
avlidna omfattas enligt 2 kap. 1 § samma lag av begreppet hälso- och sjukvård.

 Vallentuna kommun tar ut en avgift för transport av den avlidne. Avgiften 
motsvarar kommunens självkostnad för transporten. 

 Socialnämnden får också ta ut en avgift för förvaring av den avlidne 
motsvarande självkostnaden.

Avgifterna enligt ovan debiteras dödsboet.  

Undantag från avgiftsuttag sker om5: 
 en klinisk obduktion ska utföras
 explosivt material exempelvis en pacemaker ska tas bort.

5 Beräkning av egenavgiften
En bedömning av den enskildes betalningsförmåga måste göras i samband med att 
egenavgiften fastställs. Det finns särskilda regler om avgiftsstorleken för personer 
som uppbär sjukpenning eller vissa andra specifika ersättningar. Detta regleras i 
106 kap 39 § SFB.

5.1 Vuxna 
Den avgift för uppehälle som kommunen får ta ut vid stöd- och hjälpinsatser av 
behandlingskaraktär för missbrukande vuxna, enligt 8 kap. 1 § första stycket 
socialtjänstlagen, regleras i Socialtjänstförordningens 6 kap 1§. 

5.2 Barn
Egenavgiften bestäms efter samma grunder som bestämmandet av 
betalningsskyldigheten enligt 19 kap. Socialförsäkringsbalken. Det belopp som var 

5 Region Stockholm tar över hälso- och sjukvårdsansvaret och kostnadsansvaret för transport och 

bårhusförvaring i dessa fall, då utgår ingen avgift.
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och en av föräldrarna ska bidra med får inte överstiga underhållsstödsbeloppet enligt 
18 kap. 20 § socialförsäkringsbalken.6 

Reglerna ovan gäller även för beräkningen av egenavgiften för barn inom LSS.7 Vid 
bedömningen av den enskildes personliga behov enligt 19§ LSS ska dock även 
kostnader på grund av funktionshindret som inte täcks på annat sätt beaktas.

Egenavgiften för barn som vårdas eller har omvårdnad i annat hem än 
det egna tas ut fram till och med månaden innan barnet fyller 18 år. 

Om barnet vistas hos förälder mer än 5 hela dygn i följd eller 6 dygn utspridda per 
kalender månad reduceras egenavgiften med 1/40 per helt kalenderdygn.

Den egenavgift som ska betalas räknas ut automatiskt i kommunens 
egenavgiftsmodul, utifrån kundens inkomster.

Se beskrivning av aktuella egenavgifter under rubrik 3 ”Egenavgifter” tidigare i 
dokumentet, samt aktuella avgifter i Socialnämndens årliga avgiftsbeslut. 

6 Beräkning av övriga avgifter

6.1 Beräkning av avgifter som ingår i maxtaxan
Maxtaxan är tillämplig på följande insatser:

 Hemtjänst
 Dagverksamhet
 Bostad i särskilt boende
 Korttidsboende 
 Växelvård 
 Matdistribution 

Den enskildes avgifter för hemtjänst och dagverksamhet får uppgå till8:
- Högst en tolftedel av 0,5392 prisbasbelopp.

Den enskildes avgifter för inom särskilt boende får uppgå till9:
- Per månad uppgå till högst en tolftedel av 0,5539 prisbasbelopp. 

6 6 kap 2-4§§ Socialtjänstförordning (2001:937) och 5-6 §§ Förordning (1993:1090) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade.
7 Enligt 5§ Förordning (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade gäller föreskrifterna i 6 
kap 2 - 4 §§ socialtjänstförordningen om föräldrars skyldighet att bidra till kommunens kostnader för ett 
barns vård i ett annat hem även när ett barn får vård i ett annat hem med stöd av lagen (1993:387) om stöd 
och service till vissa funktionshindrade.  
8 8 kap 5§ SoL
9 8 kap 5§ SoL
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Maxtaxan innefattar inte hyran för särskilt boende. Särskild hyresavgift tas ut enligt 
hyreslagen.

Kommunen tar vid beräkningen av avgiften hänsyn till individens betalningsförmåga 
och gör en bedömning enligt reglerna om maxtaxa, enligt nedan.10 

Se aktuella avgifter för beräkning i Socialnämndens årliga avgiftsbeslut.

Inkomster som räknas med i avgiften 
Alla skattepliktiga, aktuella bruttoinkomster räknas med i avgiften. Vilka inkomster 
som är skattepliktiga framgår av Inkomstskattelagen. 

Beräkningen av inkomsten utgår ifrån de regler som finns i socialförsäkringsbalken.11

I fråga om makar ska den enskildes inkomst anses utgöra hälften av makarnas 
sammanlagda inkomster. 

Avgiftsunderlag
Med avgiftsunderlag avses den inkomst som den enskilde kan antas komma att få 
under de närmaste tolv månaderna, fördelad med lika belopp per månad.

Prisbasbelopp
Med prisbasbelopp avses i detta kapitel prisbasbeloppet enligt 2 kap. 6 och 7 §§ 
socialförsäkringsbalken. 

Maxtaxa
Maxtaxan är den högsta avgift som kommunen får ta ut för omsorgsinsatser, oavsett 
hur många insatser den enskilde har eller hur omfattande insatserna är. Maxtaxan 
fastställs varje år av regeringen och grundar sig på aktuellt prisbasbelopp.

Förbehållsbelopp
Avgifterna får inte uppgå till ett så stort belopp att den enskilde inte förbehålls 
tillräckliga medel av sitt avgiftsunderlag för sina personliga behov och andra normala 
levnadskostnader. När avgifterna fastställs skall kommunen också försäkra sig om att 
omsorgstagarens make/sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk 
situation. 

Kommunen ska bestämma den enskildes förbehållsbelopp genom att beräkna den 
enskildes levnadskostnader, utom boendekostnaden, med ledning av ett 

10 8 kap 3-9 §§ SoL.
11 102 kap. 29 § 1, 2, 4 och 5. 102 kap. 29 § 4 balken ska dock endast sådan inkomst som avses i 97 kap. 13 § 
första stycket 1 medräknas. Som inkomst ska även räknas bostadsbidrag enligt 96-98 kap., särskilt 
bostadstillägg enligt 102 kap. 26 § och boendetillägg enligt 103 a-103 e kap.
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minimibelopp. Boendekostnaden ska beräknas för sig och läggas till minimibeloppet. 
För kostnad för SÄBO ska dock inget förbehåll göras.

Minimibeloppet 
Minimibeloppet ska, om inte annat följer av 8 §, alltid per månad utgöra lägst en 
tolftedel av
   1. 1,3546 prisbasbelopp för ensamstående, eller
   2. 1,1446 prisbasbelopp för var och en av sammanlevande makar och sambor.

Minimibeloppet enligt första stycket ska täcka normalkostnader för livsmedel, kläder, 
skor, fritid, hygien, dagstidning, telefon, hemförsäkring, öppen hälso- och sjukvård, 
tandvård, hushållsel, förbrukningsvaror, resor, möbler, husgeråd och läkemedel.

Kommunen ska höja minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde på grund av 
särskilda omständigheter varaktigt har behov av ett inte oväsentligt högre belopp än 
det som anges i 7 § andra stycket.

Kommunen får minska minimibeloppet i skälig omfattning om den enskilde inte har 
en kostnad för en sådan post som anges i 7 § tredje stycket därför att
   1. kostnaden ingår i avgiften för hemtjänst och dagverksamhet,
   2. kostnaden ingår i avgiften eller hyran för bostad i särskilt boende, eller
   3. posten tillhandahålls kostnadsfritt.

Kommunen får dock inte minska minimibeloppet med anledning av att den enskilde 
omfattas av sådan avgiftsfrihet som avses i 17 kap. 3 § hälso- och sjukvårdslagen.

6.2 Beräkning av avgifter som inte ingår i 
maxtaxan

För följande avgiftstyper tas en fast avgift ut, utifrån det belopp som årligen fastställs 
av Socialnämnden. Alla individer betalar samma belopp, ingen allmän 
inkomstbedömning genomförs. Dessa avgifter faller inte in under maxtaxan. 
Det gäller följande avgifter enligt 8 kap 2 § SoL:

 Familjerådgivning,
 Verksamhet för barn och unga enligt 5 kap. 1 § som inte är stöd- och 

hjälpinsatser av behandlingskaraktär,
 Annan liknande social tjänst.

Samt andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling enligt 8 kap 1 § SoL.

I särskilda fall kan avgift efterges eller sänkas, se rubrik ”Lägre avgift och Eftergift”, 
individen behöver då själv inkomma med en ansökan om detta, för att prövning ska 
göras.
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Se aktuella avgifter i Socialnämndens årliga avgiftsbeslut.

6.3 Lägre avgift & Eftergift
Enligt 9 kap. 4 § SoL kan nämnden besluta om att helt eller delvis efterskänka sin 
fordran. 

En kund kan bli helt eller delvis avgiftsbefriad om följande uppfylls:
- Om den enskilde saknar inkomst eller har så låg inkomst att full avgift inte 

kan tas ut kan avgiften fastställas till ett lägre belopp eller efterges helt 12 
- Om vårdnadshavare har ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd, alternativt om 

den enskilde blir berättigad till ekonomiskt bistånd/försörjningsstöd genom 
att betala avgiften, efterges service- och omsorgsavgiften.  Matkostnader och 
hyreskostnader åligger alltid den enskilde att betala. 

- I undantagsfall om socialnämnden bedömer att det inte är för barnens bästa 
att ta ut avgift. En individuell bedömning görs utifrån barnkonventionen.

- Om kunden har dubbla bostadskostnader i form av hyra under en 
omställningsperiod/övergångsperiod från ordinärt boende till boende enligt 
SoL. Jämkning medges i högst tre månader, utöver inflyttningsmånaden, och 
görs med det belopp som motsvarar den gamla bostadskostnaden, efter 
avdrag för eventuellt bostadstillägg. Jämkning medges endast om den boende 
inte har banktillgångar eller andra lätt realiserbara tillgångar, som överstiger 
100 % av basbeloppet.

7 Individens uppgiftsskyldighet
Individen eller föräldrarna till omyndiga barn/unga, har skyldighet att årligen på av 
socialförvaltningen framtaget inkomstunderlag, fylla i aktuella inkomstuppgifter och 
skicka in till Socialförvaltningen inför avgiftsbeslutet. Detta gäller de avgiftsbeslut där 
hänsyn ska tas till kundens inkomster när avgiften sätts. Föräldrarna har också 
skyldighet att omgående anmäla inkomstförändringar löpande under året.

Om inkomstunderlaget inte inkommit till socialförvaltningen inom 14 dagar från det 
att det skickades fattas beslut om maxbelopp. 

Den enskilde är skyldig att snarast informera om ändrade förhållanden gällande 
exempelvis; inkomst, kapitalinkomst och faktisk boendekostnad/ 
bostadsförhållanden, som sker under året som kan medföra ändring av avgift. 

12 9 kap 4 § SoL.



DATUM UTSKRIFT 2020-10-01 SIDA 15/15
OMRÅDE MYNDIGHETSUTÖVNING PROCESS AVGIFTSPROCESSEN
DOKUMENT NAMN RIKTLINJE OM AVGIFTER FÖR 
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GODKÄNT 
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MYNDIGHETSAVDELNINGEN

SOCIALFÖRVALTNINGEN
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TFN: 08-58785000 · FAX: 08-58785403

SOCIALFÖRVALTNINGEN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

7.1 Vid uppbärande av försörjningsstöd/ 
ekonomiskt bistånd

Den enskilde individen ska själv lämna in underlag som styrker att de får 
försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd utbetalt, alternativt lämna samtycke till 
inhämtning av underlag från enheten för ekonomiskt bistånd. Det åligger den 
enskilde att snarast meddela fakturaansvarig om det ekonomiska biståndet upphör. 
Fakturaansvarig ska göra regelbundna kontroller gällande att den enskildes uppgifter 
är riktiga och vid behov kräva ersättning i efterhand.

8 Återkrav/Fordran
Om den enskilde inte frivilligt har betalat den beslutade egenavgiften enligt 8 kap 1§ 
kan kommunen med stöd av 9 kap. 3 § SoL väcka talan om återkrav hos 
förvaltningsrätten. När beslut i Förvaltningsrätten är fattat, kan kommunen kräva 
tillbaka avgiften. Nämnden ska väcka talan hos förvaltningsrätten inom tre år från det 
att kommunens kostnad uppstod.  

Kommunen kan inte få tillbaka något belopp om det innebär att den enskilde, genom 
att återbetala hela eller delar av skulden, inte klarar sin försörjning eller sin dagliga 
livsföring i övrigt. Nämnden bör därför göra en ekonomisk bedömning av den 
enskildes möjligheter att betala innan talan väcks hos förvaltningsrätten.

Vad gäller övriga avgifter har kommunen rätt att ansöka om betalningsföreläggande, 
för att få betalt för fordran. Hantering av fordringar styrs sedan av kommunens lokala 
föreskrifter ”Lokal föreskrift- Krav”, fastställd av kommunfullmäktige.

9  Överklagande av beslut
Den enskilde har rätt att överklaga sitt beslut om avgift, för hjälp i hemmet eller för 
omvårdnad, genom förvaltningsbesvär, till förvaltningsrätten. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 210
Avgifter för socialnämnden 2021 (KS 2020.313)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige fastställer avgifter för socialnämnden 2021.
kommunfullmäktige ger i uppdrag till socialnämnden att justera avgifterna för 
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen med KPI för oktober månad.
 
Reservationer
Jerri Bergström och Gustav Elfström (båda S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jerri 
Bergströms (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har tagit fram förslag till avgifter 2021. Med anledning av att KPI för oktober 
månad ännu inte är fastställd föreslår socialnämnden att nämnden få i uppdrag att justera 
avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen med KPI för oktober månad.

Avgifterna som föreslås för 2021 avser socialnämndens verksamhetsområde och baseras på en 
analys och förslag till riktlinjer för avgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar följande:
1.      att ärendet återremitteras med motiveringen att:
Det saknas konsekvensbeskrivning vid införande av de nya riktlinjerna. Vilka 
konsekvenser, organisatorisk och ekonomiska, får beslutet för personal respektive 
hemtjänsttagarna?
2.      att kommunstyrelsen beslutar att avslå arbetsutskottets förslag om yrkandet om 
återremiss inte bifalles. 
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), föreslår att hon först ställer Jerri Bergströms (S) 
återremissyrkande mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Beslutsgången godkänns av 
kommunstyrelsen.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) 
återremissyrkande mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Ordförande finner att beslut ska 
fattas på sammanträdet.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt det.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergström (S) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå det.

Beslutsunderlag
 §174  Avgifter för socialnämnden 2021
 Avgifter för socialnämnden 2021
 Socialnämnden, Avgifter för socialnämnden



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 174
Avgifter för socialnämnden 2021 (KS 2020.313)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att 
 
Kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige fastställer avgifter för socialnämnden 2021.
kommunfullmäktige ger i uppdrag till socialnämnden att justera avgifterna för 
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen med KPI för oktober månad.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har tagit fram förslag till avgifter 2021. Med anledning av att KPI för oktober 
månad ännu inte är fastställd föreslår socialnämnden att nämnden få i uppdrag att justera 
avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen med KPI för oktober månad.

Avgifterna som föreslås för 2021 avser socialnämndens verksamhetsområde och baseras på en 
analys och förslag till riktlinjer för avgifter inom nämndens verksamhetsområde.

 
Yrkanden
Jerri Bergström (S), yrkar avslag till förvaltningens förslag.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på Jerri Bergströms (S) avslagsyrkande 
och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott avslår detsamma.

Beslutsunderlag
 Avgifter för socialnämnden 2021
 Socialnämnden, Avgifter för socialnämnden
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Tjänsteskrivelse

Avgifter för socialnämnden 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer avgifter för socialnämnden 2021. 
kommunfullmäktige ger i uppdrag till socialnämnden att justera avgifterna för 
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen med KPI för oktober månad. 

Ärendet i korthet
Socialnämnden har tagit fram förslag till avgifter 2021. Med anledning av att KPI för 
oktober månad ännu inte är fastställd föreslår socialnämnden att nämnden få i 
uppdrag att justera avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen med 
KPI för oktober månad.  

Avgifterna som föreslås för 2021 avser socialnämndens verksamhetsområde och 
baseras på en analys och förslag till riktlinjer för avgifter inom nämndens 
verksamhetsområde. 

Bakgrund
Socialnämnden har beslutat att föreslå att kommunfullmäktige fastställer avgifter för 
socialnämnden 2021 samt ger i uppdrag till socialnämnden att justera avgifterna för 
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen med KPI för oktober månad.

Socialnämndens avgifter har inte uppdaterats på ett antal år. Kommunfullmäktige har 
fastställt nya avgifter för äldreområdet 2019 och för övriga områden mellan 2001-
2004.

Enligt kommunallagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska 
frågor, är utgångspunkten att det är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut 
om kommunala avgifter. Nämnden kan dock fatta beslut om den årliga avgiften, om 
fullmäktige har antagit riktlinjer för avgifterna och om det inte råder någon otydlighet 
om vilka avgifter som nämnden får ta ut och till vilka nivåer.

Socialnämnden föreslår i ärendet riktlinje om avgifter för socialnämnden att 
fullmäktige ska delegera till nämnden att fastställa avgifter årligen. Fullmäktige 
behöver dock fastställa avgifter för 2021. Avgifterna som föreslås för 2021 baseras på 
förslag till riktlinjer och avser avgifter som är specifika för socialnämndens 
verksamheter. 
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Handlingar

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Socialnämnden
Akten



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-10-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 107
Avgifter för Socialnämnden för 2021 (SN 2020.029)

Beslut
Socialnämnden beslutar att
– godkänna förvaltningens förslag som Socialnämndens förslag till ”Avgifter för
Socialnämnden för 2021”.
– föreslå Kommunfullmäktige att fastställa ”Avgifter för Socialnämnden för 2021”.
– föreslå Kommunfullmäktige att uppdra till Socialnämnden att justera avgifterna för
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkollagen med KPI för oktober månad.
 
Reservationer
Ing-Marie Elfström (S) Monique Nilsfors (S) och Gunnar Bergström (V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Ing-Marie Elfström (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har uppmärksammat att Socialnämndens avgifter inte har uppdaterats på 
ett antal år. Kommunfullmäktige har fastställt nya avgifter för äldreområdet 2019 och för 
övriga områden mellan 2001-2004.

Enligt kommunallagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
är utgångspunkten att det är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut om kommunala 
avgifter. Nämnden kan dock fatta beslut om den årliga avgiften, om fullmäktige har antagit 
riktlinjer för avgifterna och om det inte råder någon otydlighet om vilka avgifter som 
Socialnämnden får ta ut och till vilka nivåer.

Socialförvaltningen föreslår i ärende ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden” att 
kommunfullmäktige ska delegera till Socialnämnden att fastställa avgiftsärendet årligen. 
Kommunfullmäktige behöver dock fastställa avgifter för 2021. Avgifterna som fastställs i 
detta ärende, baseras på ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden”, som redogör för de 
avgifter som Socialnämnden får ta ut inom sitt verksamhetsområde, avgifter som är specifika 
för Socialnämndens verksamhet. Avgifter som kommunfullmäktige har beslutat ska tas ut av 
samtliga nämnder inom kommunen, anges inte i detta avgiftsärende. Inte heller regleringen av 
hyresavgifterna, då Kommunstyrelsens Teknik- och Fastighetsutskott ansvarar för 
hyressättningen. Ett beslut om aktuella avgifter för respektive individ och insats ska sedan 
fattas årligen och baseras på de aktuella avgifter som fastställs årligen, samt den riktlinje för 
avgifter för Socialnämnden som är fastställd av kommunfullmäktige.

Yrkanden
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

10 / 25

Comfact Signature Referensnummer: 9141SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2020-10-27

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Gunnar Bergström (V) och Monique Nilsfors 
(S), på avslag på förslaget i sin helhet i enlighet med bilaga 1.  
Beslutsgång
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) konstaterar att det  finns två yrkanden.
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer sitt eget och Ing-Marie Elström (S) yrkanden mot 
varandra.
Ordförande finner att socialnämndens beslutar enligt Torbjörn Einarssons (C) yrkande.

Beslutsunderlag
• §83 SN AU Avgifter för Socialnämnden för 2021
• Avgifter för Socialnämnden 2021
• Underlag till nämnd avgifter 2021

11 / 25
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 83
Avgifter för Socialnämnden för 2021 (SN 2020.029)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden beslutar att
– godkänna förvaltningens förslag som Socialnämndens förslag till ”Avgifter för
Socialnämnden för 2021”.
– föreslå Kommunfullmäktige att fastställa ”Avgifter för Socialnämnden för 2021”.
– föreslå Kommunfullmäktige att uppdra till Socialnämnden att justera avgifterna för
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkollagen med KPI för oktober månad.
 
Anteckning
Ing-Marie Elfström (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen har uppmärksammat att Socialnämndens avgifter inte har uppdaterats på 
ett antal år. Kommunfullmäktige har fastställt nya avgifter för äldreområdet 2019 och för 
övriga områden mellan 2001-2004.

Enligt kommunallagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
är utgångspunkten att det är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut om kommunala 
avgifter. Nämnden kan dock fatta beslut om den årliga avgiften, om fullmäktige har antagit 
riktlinjer för avgifterna och om det inte råder någon otydlighet om vilka avgifter som 
Socialnämnden får ta ut och till vilka nivåer.

Socialförvaltningen föreslår i ärende ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden” att 
kommunfullmäktige ska delegera till Socialnämnden att fastställa avgiftsärendet årligen. 
Kommunfullmäktige behöver dock fastställa avgifter för 2021. Avgifterna som fastställs i 
detta ärende, baseras på ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden”, som redogör för de 
avgifter som Socialnämnden får ta ut inom sitt verksamhetsområde, avgifter som är specifika 
för Socialnämndens verksamhet. Avgifter som kommunfullmäktige har beslutat ska tas ut av 
samtliga nämnder inom kommunen, anges inte i detta avgiftsärende. Inte heller regleringen av 
hyresavgifterna, då Kommunstyrelsens Teknik- och Fastighetsutskott ansvarar för 
hyressättningen. Ett beslut om aktuella avgifter för respektive individ och insats ska sedan 
fattas årligen och baseras på de aktuella avgifter som fastställs årligen, samt den riktlinje för 
avgifter för Socialnämnden som är fastställd av kommunfullmäktige.

Yrkande
Ordförande Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att socialnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Avgifter för Socialnämnden 2021
 Underlag till nämnd avgifter 2021
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Tjänsteskrivelse

Avgifter för Socialnämnden för 2021

Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att
– godkänna förvaltningens förslag som Socialnämndens förslag till ”Avgifter för 
    Socialnämnden för 2021”.
– föreslå Kommunfullmäktige att fastställa ”Avgifter för Socialnämnden för 2021”. 
– föreslå Kommunfullmäktige att uppdra till Socialnämnden att justera avgifterna för 
    serveringstillstånd och tillsyn enligt alkollagen med KPI för oktober månad.

Bakgrund
Socialförvaltningen har uppmärksammat att Socialnämndens avgifter inte har 
uppdaterats på ett antal år. Kommunfullmäktige har fastställt nya avgifter för 
äldreområdet 2019 och för övriga områden mellan 2001-2004. 

Enligt kommunallagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska 
frågor, är utgångspunkten att det är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut 
om kommunala avgifter. Nämnden kan dock fatta beslut om den årliga avgiften, om 
fullmäktige har antagit riktlinjer för avgifterna och om det inte råder någon otydlighet 
om vilka avgifter som Socialnämnden får ta ut och till vilka nivåer.

Socialförvaltningen föreslår i ärende ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden” att 
kommunfullmäktige ska delegera till Socialnämnden att fastställa avgiftsärendet 
årligen. Kommunfullmäktige behöver dock fastställa avgifter för 2021. Avgifterna som 
fastställs i detta ärende, baseras på ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden”, som 
redogör för de avgifter som Socialnämnden får ta ut inom sitt verksamhetsområde, 
avgifter som är specifika för Socialnämndens verksamhet. Avgifter som 
kommunfullmäktige har beslutat ska tas ut av samtliga nämnder inom kommunen, 
anges inte i detta avgiftsärende.  Inte heller regleringen av hyresavgifterna, då 
Kommunstyrelsens Teknik- och Fastighetsutskott ansvarar för hyressättningen. Ett 
beslut om aktuella avgifter för respektive individ och insats ska sedan fattas årligen 
och baseras på de aktuella avgifter som fastställs årligen, samt den riktlinje för 
avgifter för Socialnämnden som är fastställd av kommunfullmäktige.

Ärendet i korthet
Socialförvaltningen har vid framtagandet av förslag till avgifter för Socialnämnden för 
2021 genomfört benchmarking och analyserat andra kommuners avgifter, samt 
granskat lagstiftning, lagförarbeten och nationella rekommendationer på området. 
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Efter genomlysning av avgifterna har socialförvaltningen kunnat konstatera följande:
 Socialnämndens avgifter ligger i flera fall betydligt lägre än andra kommuner.
 Andra kommuner tar ut avgifter på flera områden som Vallentuna kommun 

inte tar ut avgifter inom.
 Alla avgifter har inte hanterats optimalt tidigare utifrån aktuell lagstiftning.
 Socialförvaltningen har uppmärksammat att kommunen har rätt att ta ut 

avgifter som inte tas ut idag och som bedöms som skäliga att ta ut.

Förvaltningen har fokuserat på att:
 Säkerställa en likabehandling av våra kunder för de avgifter nämnden tar ut. 
 Lyfta upp förändringar i avgifterna som förbättrar personalens arbetsmiljö 

och Vallentuna Kommuns varumärke.
 Hantera kommunens skattemedel på bästa möjliga sätt, det vill säga, att ta ut 

avgifter på områden där det enligt lag anges att avgift kan tas ut, där det är 
skäligt att kund bidrar till kommunens kostnader.

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn
Aktuella avgifter för serveringstillstånd och tillsyn har fastställs av 
kommunfullmäktige i ”Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och 
tobakslagen”. Denna taxa gäller för avgifter för Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddsnämnds kostnader för prövning, handläggning och tillsyn i Vallentuna 
kommun enligt alkohollagen eller bestämmelser meddelade med stöd av 
alkohollagen, utom de delar som gäller folköl. 

Beslut behöver för varje kalenderår (avgiftsår) fasttas om att avgifterna i taxan ska 
höjas enligt konsumentprisindex för oktober månad.

Socialförvaltningen föreslår i bifogat förslag till avgifter för Socialnämnden både 
nya och förändrade avgifter. 

Övriga avgifter som inte är nya eller förändrade är indexuppräknade.

Handlingar
- Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-09
- Avgifter för Socialnämnden frö 2021, daterad 2020-10-09

David Gyllenstråle Ann-Sophie Holgersson
Socialchef Avdelningschef

______________________

Ska expedieras till
Kommunfullmäktige
Registrator
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OMRÅDE HANDLÄGGNING PROCESS TAXOR OCH AVGIFTER
DOKUMENT NAMN AVGIFTER FÖR 

SOCIALNÄMNDEN FÖR 2021
DOKUMENTTYP RUTIN

GILTIGT INOM SOCIALNÄMNDEN, 
VALLENTUNA KOMMUN

GODKÄNT 
DATUM

DOKUMENTANSVARIG SOCIALCHEF FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
DIARIENR REVIDERAD

AVDELNING STAB

SOCIALFÖRVALTNINGEN
TORGGATAN 11 · 186 86 VALLENTUNA
TFN: 08-58785000 · FAX: 08-58785403

SOCIALFÖRVALTNINGEN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

Avgifter för Socialnämnden för 2021

1 Avgifter äldreomsorgen och funktionsvariation 18-65
Socialtjänstlagens (2001:453) 8 kap, Kommunallagen (2017:725) och Socialtjänstförordningens 6 kap. reglerar vilken avgift kommunen 
får ta ut vad kommunen får ta ut inom området. Avgifterna för de insatser som ryms inom maxtaxan baseras på prisbasbeloppet (PBB). 
Prisbasbeloppet fastställs av regeringen och justeras varje år. De belopp som anges är beräknade utifrån det aktuella prisbasbeloppet. Det 
reglerar dels den högsta avgiften, som kommunen får ta ut, dels hur mycket pengar som den enskilde ska förbehållas för sina 
bostadskostnader och normala levnadsomkostnader, s.k. förbehållsbelopp. Avgifterna som inte ingår i maxtaxan får högst uppgå till 
kommunens självkostnad.

Avgift inom 
äldreomsorgen och 

funktionsvariaton 18-65 år

Avgiftsnivå 
2020

Avgiftsnivå 
2021

% av 
maxtaxa

% av   
PBB  Beskrivning

Service/omvårdnad        

Hemtjänst 

Nivå 1: 850 kr 
/månad
Nivå 2: 1 275 
kr/månad
Nivå 3: 1 700 
kr/månad
Nivå 4: 2 125 
kr/månad 
(maxtaxa)

305 kr/timme 14,3%   

Personlig omvårdnad med eller utan 
serviceinsatser, t ex städning, tvätt, 
inköp m.m. dag, kväll och natt. Samma 
taxa för trygg hemgång.

Hemtjänsttimme=Maxtaxan/7.
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Trygghetslarm abonnemang 212 kr/månad 350 kr/månad  0,735%  

Beviljat trygghetslarm ingår i maxtaxa 
utan särskild avgift. Vid start av 
abonnemang lånar kommunen ut en 
larmklocka och en larmdosa som ska 
återlämnas vid avslut av insats.

Särskilt boende 2 125 kr/månad 2 138 kr/månad  4,492%  Omvårdnad i särskilt boende.

Dagverksamhet 0 kr/dag 18 kr/dag  0,038%  

Omvårdnad dagverksamhet. Debiteras 
efter antal beviljade dagar i 
biståndsbeslutet. Om avbokning görs  
senast 5 dagar innan planerat besök, 
debiteras ingen avgift för aktuell 
besöksdag.

Korttidsboende/växelvård 32 kr/dag 70 kr/dag  3,3% Omvårdnad i korttidsboende/växelvård

Maxtaxa 2 125 kr/månad 2 138 kr/månad 4,492%  

Ovannämnda avgifter ryms inom ramen 
för maxtaxan och den individuella 
avgiften sätts utifrån individens 
avgiftsutrymme.

Trygghetslarm borttappad 
klocka 0 kr 1 000 kr/styck    

Avgift tas ut när kund tappar bort 
utlånad larmklocka alt. inte lämnar 
tillbaka klockan vid avslut. Avgiften 
ingår inte i maxtaxa. 

Trygghetslarm ej återlämnad 
dosa 0 kr 2 500 kr/styck    

Avgift tas ut när kund inte lämnar 
tillbaka utlånad larmdosa alt. 
återlämnar trasig larmdosa. Avgiften 
ingår inte i maxtaxa. 
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Kostavgifter        

Matlåda, hemtjänst 59 kr/måltid 59 kr/måltid     Avgiften ingår inte i maxtaxa. 

Matdistribution hemtjänst, 
leveransavgift 0 kr/dag 305 kr/månad    Ingår i maxtaxa

Matavgift särskilt boende 4 134 kr/månad 4 134 kr/månad    Alla måltider

Dagverksamhet 77 kr/dag 77 kr/dag    Lunch, frukost och fika. Debiteras för 
antal beviljade dagar. 

Övriga avgifter        

Korttidsboende/växelvård, 
linnen/lakan o kr/dag 20 kr/dag    Linnen/lakan

Avlösarservice och 
ledsagarservice Avgiftsfri  Avgiftsfri    

Insatsen är avgiftsfri då det är en 
förebyggande insats för anhöriga som 
vårdar i hemmet

Transport avlidna 0 kr/transport 820 kr/ 
transport    Transport av avliden till kylrum
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2 Avgifter funktionshindrade - LSS
Enligt LSS 19§ får skäliga avgifter tas ut för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter, enligt de grunder som kommunen 
bestämmer.  Avgifterna får inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen ska se till att den enskilde får behålla tillräckliga medel 
för sina personliga behov. Enligt LSS 20 § är föräldrarna skyldiga att i skälig utsträckning betala ersättning till kommunen (egenavgift), 
om ett barn/ungdom upp till 18 år, får omvårdnad i ett annat hem än det egna. Kommunen tar ut en avgift motsvarande 
underhållsbidraget för barnet. Summan är lagstadgad.

Avgifter enligt LSS Avgiftsnivå 2020 Avgiftsnivå 2021 Beskrivning

Korttidsvistelse och korttidstillsyn, 
kostavgifter      

Korttidstillsyn vardagar kostavgift 25 kr/dag 25 kr/dag Mellanmål. Debiteras efter antal 
beviljade dagar i biståndsbeslutet.

Korttidstillsyn lovdagar kostavgift 25 kr/dag 95 kr/dag Alla måltider. Debiteras efter antal 
beviljade dagar i biståndsbeslutet.

Korttidsvistelse kostavgift 95 kr/dag 95 kr/dag Alla måltider. Debiteras efter antal 
beviljade dagar i biståndsbeslutet.

Daglig verksamhet, kostavgift      

Daglig verksamhet - 
Sysselsättningen/VAC 30 kr/måltid 30 kr/måltid Debiteras efter närvaro

Daglig verksamhet - 
Mörbygården/Smidesvägen 40 kr/måltid 40 kr/måltid Debiteras efter närvaro
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Egenavgifter      

Underhållsstöd barn under 11 
år 1 573 kr/månad 1 573 kr/månad Debiteras efter individuell prövning

Underhållsstöd barn under 15 
år 1 723 kr/månad 1 723 kr/månad Debiteras efter individuell prövning

Underhållsstöd barn 15 år och 
uppåt 2 073 kr/månad 2073 kr/månad Debiteras efter individuell prövning
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3 Avgifter inom individ- och familjeomsorg
Socialtjänstlagen 8 kap.1 § reglerar vad kommunen får ta ut i avgift för uppehället av den som på grund av missbruk får vård eller 
behandling i HVB eller i ett familjehem Paragrafen reglerar också vad föräldrar till barn som får vård i ett annat hem än det egna ska 
betala. Summan för dessa egenavgifter är lagstadgade. För andra stöd- och hjälpinsatser än vård och behandling får kommunen enligt 8 
kap 1 § SoL ta ut skälig ersättning. Kommunen får även enligt 8 kap 2§ SoL ta ut andra skäliga avgifter. Den avgift kommunen får ta ut får 
inte överstiga kommunens självkostnader. Kommunen får även ta ut avgift för sina kostnader för dödsboförvaltning och åtgärder enligt 
Begravningslagen. 

Avgift inom IFO Avgiftsnivå 
2020 Avgiftsnivå 2021

% av 
maxt
axa

% av   
PBB  Beskrivning

Omvårdnad och logiavgift        

Korttidshem omkostnad 0 kr/dygn 150 kr/dygn    
Debiteras efter beviljade dygn i 
biståndsbeslutet. 
Självkostnadspris

Särskild boendeform socialpsykiatri 2 125 kr/månad 2 138 kr/månad  4,492%  Ingår i maxtaxan

Skyddat boende 0 kr/dygn 70 kr/dygn    
Debiteras efter beviljade dygn.

Stödboende vuxna 70 kr/dygn 70 kr/dygn  
Debiteras efter beviljade dygn.

Kostavgift        

Dagverksamhet - Sysselsättningen/VAC 30 kr/dag 30 kr/dag    Lunch.
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Korttidshem kost 0 kr/dygn 95 kr/dygn    Alla måltider. Självkostnadspris

Särskild boendeform socialpsykiatri 4 134 kr/månad 4 134 kr/månad    Alla måltider

Skyddat boende 0 kr/dygn 86 kr/dygn    Alla måltider

Stödboende vuxna 86 kr/dygn 86 kr/dygn    Alla måltider

Kontaktfamilj 0 kr/dygn 30 kr/dygn    Alla måltider

Egenavgifter        

Underhållsstöd barn under 11 år 1 573 kr/månad 1 573 kr/månad   Debiteras efter individuell 
prövning

Underhållsstöd barn under 15 år 1 723 kr/månad 1 723 kr/månad    Debiteras efter individuell 
prövning

Underhållsstöd barn 15 år och uppåt 2 073 kr/månad 2 073 kr/månad    Debiteras efter individuell 
prövning

Behandlingshem/Familjehem/HVB/LVM 0 kr/dygn 80 kr/dygn    Debiteras efter individuell 
prövning

Placering i jourhem Avgiftsfritt Avgiftsfritt    

 

Övriga Avgifter        

Familjerådgivning 250 kr/besök 350 kr/besök    
Avbokning ska ske senast 24 
timmar innan besök annars 
debiteras full avgift.



AVDELNING STAB

SOCIALFÖRVALTNINGEN
TORGGATAN 11 · 186 86 VALLENTUNA
TFN: 08-58785000 · FAX: 08-58785403

SOCIALFÖRVALTNINGEN@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

Dödsbohandläggning 0 kr/timme 381 kr/timme  0,8%  Handläggning
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4 Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
Enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap 10 § får kommunen ta ut avgift för prövning enligt de grunder som beslutas av 
Kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver 
anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. Aktuella avgifter för serveringstillstånd och tillsyn har fastställs av 
kommunfullmäktige i separat beslut. Se ”Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen”. Denna taxa gäller 
för avgifter för Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnds kostnader för prövning, handläggning och tillsyn i Vallentuna kommun 
enligt alkohollagen eller bestämmelser meddelade med stöd av alkohollagen, utom de delar som gäller folköl. Beslut behöver för varje 
kalenderår (avgiftsår) fasttas om att avgifterna i taxan ska höjas enligt konsumentprisindex för oktober månad.

Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen Avgiftsnivå 2020 Avgiftsnivå 
2021 Beskrivning

Stadigvarande tillstånd, ansökningsärende    

Ny ansökan om stadigvarande tillstånd för allmänheten/slutet sällskap 
inklusive catering. Gäller även vid ägarskifte.

13 000 kr 13 250 kr tillstånd

Ansökan om stadigvarande utökning av sortiment.
2 000 kr 2 038 kr tillstånd

Ansökan om stadigvarande utökning av serveringstid eller serveringsyta.
5 000 kr 5 096 kr tillstånd

Ansökan om stadigvarande tillstånd för gemensam serveringsyta.
5 000 kr 5 096 kr tillstånd

Ansökan om stadigvarande tillstånd för provsmakning, avser 
gårdsproducent/producent.

10 000 kr 10 192 kr tillstånd
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Tillfälliga tillstånd, ansökningsärende    

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten. Ansökan från sökande utan 
gällande serveringstillstånd.

6 000 kr 6 115 kr tillstånd

Ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten. Ansökan från sökande med 
gällande serveringstillstånd.

3 000 kr 3 058 kr tillstånd

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap.
1 000 kr 1 019 kr tillstånd

Ansökan om tillfällig utökning av sortiment. 1 000 kr 1 019 kr tillstånd

Ansökan om tillfällig utökning av serveringstid tid inom normaltiden kl.11.00 
-01.00.

2 000 kr 2 038 kr tillstånd

Ansökan om tillfällig utökning av serveringstid utanför normaltiden.
4 000 kr 4 077 kr tillstånd

Ansökan om tillfällig utökning av serveringsyta
2 000 kr 2 038 kr tillstånd

Ansökan om tillfälligt tillstånd gemensam serveringsyta.
2 000 kr 2 038 kr tillstånd

Ansökan om tillfälligt tillstånd för provsmakning.

2 000 kr 2 038 kr tillstånd

Stadigvarande tillstånd, anmälningsärende    
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Anmälan om förändrad bolagssammansättning.
11 000 kr 11 211 kr tillstånd

Anmälan om mindre ändring av bolagssammansättning, ingen ändring av 
ägarmajoritet.

5 000 kr 5 096 kr tillstånd

Anmälan om serveringsansvarig personal 0 kr 0 kr tillstånd

Anmälan om upphörande av verksamhet (återtagande av serveringstillstånd)
0 kr 0 kr tillstånd

Tillfälliga tillstånd, ansökningsärende    

Anmälan om serveringslokal vid catering 0 kr 0 kr tillstånd

Kunskapsprov    

Avgift för kunskapsprov, 3 försök. 1 500 kr 1 529 kr tillsyn/fast del

Tillsynsavgifter, fast del    

Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till 
allmänheten 3 000 kr 3 058 kr tillsyn/fast del

Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till 
slutet sällskap. 2 000 kr 2 038 kr

tillsyn/fast del baserat på 
serveringstid

Tillägg till fast del baserat på serveringstid    
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Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol 
t.o.m. kl. 22.00

0 kr 0 kr
tillsyn/fast del baserat på 

serveringstid
Serveringsställe med stadigvarande tillstånd för servering av alkohol 
efter
kl. 22.00 2 000 kr 2 038 kr tillsyn/fast del

Tillägg till fast del baserat på villkor i serveringstillstånd    

Krav på vakter i gällande tillstånd 4 000 kr 4 077 kr  

Rörlig del baserat på omsättning    

Rörlig del - baserat på omsättning (Kr) rörlig   
0-50 000 0 kr   
50 001-250 000 1 000 kr 1 019 kr  

250 001-500 000 2 000 kr 2 038 kr  
500 001-1 000 000 3 000 kr 3 058 kr  
1 000 001-2 000 000 4 000 kr 4 077 kr  
2 000 001-3 000 000 5 000 kr 5 096 kr  
3 000 001-4 000 000 6 000 kr 6 115 kr  
4 000 001-5 000 000 7 000 kr 7 134 kr  
5 000 001-6 000 000 8 000 kr 8 154 kr  

6 000 001-7 000 000 10 000 
kr 10 192 kr  

7 000 001-8 000 000 11 000 kr 11 211 kr  

8 000 0001-9 000 000 12 000 
kr 12 230 kr  
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9 000 001-10 000 000 13 000 
kr 13 250 kr  

10 000 001- 14 000 
kr 14 269 kr  

Tillsynsavgift i ingripande ärende    

Tillsynsavgift i ingripandeärende som leder nämndbeslut om erinran 
eller varning. 6 000 kr 6 115 kr

 
Extra tillsynsavgift    

Extra tillsynsavgift timavgift timavgift  
Påminnelseavgift    

Påminnelse om att inkomma med restaurangrapport (per påminnelse) 1 000 kr 1 019 kr
 

Påminnelse att anmäla mm förändrad bolagssammansättning (per 
påminnelse) 1 000 kr 1 019 kr

 

5 Förutsättningar för avgifterna
Prisbasbelopp för 2021 är 47 600 kronor.
Maxtaxan för år 2021 är 2 138 kronor.
Lagrum och regler för avgiftsuttag, se ”Riktlinje om avgifter för Socialnämnden” samt ”Taxa för serveringstillstånd och tillsyn enligt 
alkohollagen och tobakslagen”.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 212
Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen (KS 2020.255)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta prissättningen för
kulturrummet, teatern och traversen enligt bilaga med kolumn märkt 2020. Priserna ska gälla 
från och med 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden fattade 2020-09-15 § 36 beslut om att föreslå kommunfullmäktige att besluta 
om ny prissättning enligt bilaga och priser i kolumn märkt 2020. Syftet med prisrevideringen 
är att få en rimlig och marknadsanpassad prissättning, samt för att kunna underhålla lokalerna.
Uthyrningspriserna för kulturrummet i Kulturhuset, Vallentuna teater och traversen
har inte prisjusterats på 5 år. Förslaget innebär endast höjda priser för externa hyresgäster.

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget med tillägg om att de nya priserna föreslås 
gälla från och med 1 januari 2021.

Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §160  Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen
 Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen
 Kulturnämnden, Priser kulturrum, teater och traversen 2020
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 160
Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen (KS 2020.255)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta prissättningen för
kulturrummet, teatern och traversen enligt bilaga med kolumn märkt 2020. Priserna ska gälla 
från och med 1 januari 2021.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden fattade 2020-09-15 § 36 beslut om att föreslå kommunfullmäktige att besluta 
om ny prissättning enligt bilaga och priser i kolumn märkt 2020. Syftet med prisrevideringen 
är att få en rimlig och marknadsanpassad prissättning, samt för att kunna underhålla lokalerna.
Uthyrningspriserna för kulturrummet i Kulturhuset, Vallentuna teater och traversen
har inte prisjusterats på 5 år. Förslaget innebär endast höjda priser för externa hyresgäster.

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget med tillägg om att de nya priserna föreslås 
gälla från och med 1 januari 2021.

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

Beslutsunderlag
 Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen
 Kulturnämnden, Priser kulturrum, teater och traversen 2020
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Tjänsteskrivelse

Reviderade priser för kulturrum, teater 
och traversen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta prissättningen för
kulturrummet, teatern och traversen enligt bilaga med kolumn märkt 2020. Priserna 
ska gälla från och med 1 januari 2021.

Ärendet i korthet
Kulturnämnden fattade 2020-09-15 § 36 beslut om att föreslå kommunfullmäktige att 
besluta om ny prissättning enligt bilaga och priser i kolumn märkt 2020. Syftet med 
prisrevideringen är att få en rimlig och marknadsanpassad prissättning, samt för att 
kunna underhålla lokalerna.
Uthyrningspriserna för kulturrummet i Kulturhuset, Vallentuna teater och traversen
har inte prisjusterats på 5 år. Förslaget innebär endast höjda priser för externa 
hyresgäster.

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget med tillägg om att de nya priserna 
föreslås gälla från och med 1 januari 2021.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-10-05
2. Beslut §36 2020-09-15, kulturnämnden
3. Tjänsteskrivelse, 2020-08-06
4. Bilaga, 2020-08-06
5. Bilaga, 2015-01-23

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Kulturnämnden



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2020-09-15

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 36
Priser kulturrum, teater och traversen 2020 (KN 2020.015)

Beslut
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta prissättningen för kulturrummet, teatern 
och traversen.

Ärendebeskrivning
Uthyrningspriserna för kulturrummet i Kulturhuset, Vallentuna teater och traversen har inte 
prisjusterats på 5 år. För att få en rimlig och marknadsanpassad prissättning, samt för att 
kunna underhålla lokalerna så behöver priserna ses över. Även om man höjer priserna så 
måste dessa sättas så att fortsatt hög nyttjandegrad upprätthålls, framför allt av ungdomar och 
lokala kulturföreningar och aktörer. Förslaget är därför att endast höja priserna för externa 
hyresgäster.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §37 KN AU Priser kulturrum, teater och traversen 2020
 Tjänsteskrivelse,2020-08-06, Priser kulturrum, teater och traversen 2020
 Priser kulturummet teater och traversen 2020
 Priser kulturrum teater och travers 2015

9 / 17
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämndens arbetsutskott 2020-09-01

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 37
Priser kulturrum, teater och traversen 2020 (KN 2020.015)

Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta prissättningen för kulturrummet, teatern 
och traversen.

Ärendebeskrivning
Uthyrningspriserna för kulturrummet i Kulturhuset, Vallentuna teater och traversen har inte 
prisjusterats på 5 år. För att få en rimlig och marknadsanpassad prissättning, samt för att 
kunna underhålla lokalerna så behöver priserna ses över. Även om man höjer priserna så 
måste dessa sättas så att fortsatt hög nyttjandegrad upprätthålls, framför allt av ungdomar och 
lokala kulturföreningar och aktörer. Förslaget är därför att endast höja priserna för externa 
hyresgäster.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse,2020-08-06, Priser kulturrum, teater och traversen 2020
 Priser kulturummet teater och traversen 2020
 Priser kulturrum teater och travers 2015



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KULTURFÖRVALTNING 2020-08-06

DNR KN 2020.015 
ANDERS DAHLGREN SID 1/1
ENHETSCHEF KULTUR 
08-587 853 65  
ANDERS.DAHLGREN@VALLENTUNA.SE  KULTURNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Priser kulturrum, teater och traversen 
2020

Förslag till beslut
Kulturnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta prissättningen för 
kulturrummet, teatern och traversen.

Ärendet i korthet
Uthyrningspriserna för kulturrummet i Kulturhuset, Vallentuna teater och traversen 
har inte prisjusterats på 5 år. För att få en rimlig och marknadsanpassad prissättning, 
samt för att kunna underhålla lokalerna så behöver priserna ses över. Även om man 
höjer priserna så måste dessa sättas så att fortsatt hög nyttjandegrad upprätthålls, 
framför allt av ungdomar och lokala kulturföreningar och aktörer.  Förslaget är därför 
att endast höja priserna för externa hyresgäster. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Priser kulturrum, teater och traversen 2020
2. Priser kulturrum, teater och travers 2015
3. Priser kulturrum, teater och traversen 2020

Petri Peltonen Anders Dahlgren
Förvaltningschef Enhetschef kultur

______________________

Ska expedieras till
Akten
Kommunfullmäktige



2020-08-06
SID 1/1

KULTUR

KULTURFÖRVALTNINGEN
186 86 VALLENTUNA
BESÖK: TORGGATAN 11
TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 853 38

KULTUR@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

KULTUR

Hyrespriser Vallentuna Teater, Traversen och Vallentuna Kulturhus -

Kulturrummet

Ordinarie: Företag, privatpersoner, föreningar och organisationer

Reducerat: Ungdomsverksamhet samt Vallentunaföreningar

Vallentuna Kommun: Kostnadsfritt, dock ej tekniker.

VALLENTUNA TEATER 2015 2020

Ordinarie pris: 500:-/timme 700:-/timme

Reducerat pris: 300:-/timme 300:-/timme

Bokningar Heldag mer än 8 timmar, 8-22:
Ordinarie pris: 5 000:- 7 000:-
Reducerat pris: 2 500:- 2 500:-

VALLENTUNA KULTURHUS OCH BIBLIOTEK - KULTURRUMMET

Ordinarie pris: 500:-/timme 700:-/timme
Reducerat pris: 300:-/timme 300:-/timme
Bokningar Heldag mer än 8 timmar, 8-22:
Ordinarie pris: 5 000:- 7 000:-
Reducerat pris: 2 500:- 2 500:-

TRAVERSEN

Ordinarie pris: 250-/timme 300:-/timme
Reducerat pris: 100:-/timme 100:-/timme
Bokningar Heldag mer än 8 timmar, 8-22:
Ordinarie pris: 2 000:- 3 000:-
Reducerat pris: 1 o00:- 1 000:-

TILLÄGG TEKNIKER/SCENMÄSTARE
 (även för Vallentuna kommun):  700 kr/timme 

I priserna ingår grundinställning av ljus, ljud och AV-teknik enligt teknisk specifikation.



2015-01-23
SID 1/1

KULTUR

KULTURFÖRVALTNINGEN
186 86 VALLENTUNA
BESÖK: TORGGATAN 11
TFN: 08-587 850 00 · FAX: 08-587 853 38

KULTUR@VALLENTUNA.SE
WWW.VALLENTUNA.SE

KULTUR

Hyrespriser Vallentuna Teater, Traversen och Vallentuna Kulturhus -

Kulturrummet

Ordinarie: Företag, privatpersoner,  föreningar och organisationer

Reducerat: Ungdomsverksamhet samt Vallentunaföreningar

Vallentuna Kommun: Kostnadsfritt,  dock ej tekniker.

VALLENTUNA TEATER 2012 2015

Ordinarie pris: 300:-/h 500:-/h

Reducerat pris: 150:-/h 300:-/h

Bokningar Heldag mer än 8 h, 8-22:
Ordinarie pris: 3 500:- 5 000:-
Reducerat pris: 2 000:- 2 500:-

VALLENTUNA KULTURHUS OCH BIBLIOTEK - KULTURRUMMET

Ordinarie pris: 300:-/h 500:-/h
Reducerat pris: 150:-/h 300:-/h
Bokningar Heldag mer än 8h, 8-22:
Ordinarie pris: 3 500:- 5 000:-
Reducerat pris: 2 000:- 2 500:-

TRAVERSEN

Ordinarie pris: 250-/h
Reducerat pris: 100:-/h
Bokningar Heldag mer än 8h, 8-22:
Ordinarie pris: 2 000:-
Reducerat pris: 1 o00:-

TILLÄGG TEKNIKER/SCENMÄSTARE
 (även för Vallentuna kommun):  500 kr/h 700:-/h

I priserna ingår grundinställning av ljus, ljud och AV-teknik enligt teknisk specifikation.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 213
Revidering av policy för inköp och upphandling (KS 2020.279)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer policy för inköp och 
upphandling för Vallentuna kommun.
 
Reservationer
Jerri Bergström och Gustav Elfström (båda S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jerri 
Bergströms (S) yrkande. 
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
För de varor och tjänster som finns upplagda i kommunens beställningssystem ska inköp i 
första hand ske genom systemet.
Kommunen ska sträva efter att ställa mer cirkulära krav i upphandlingar.
Vid inköp ska återbruk beaktas för att minska kommunens miljöpåverkan.
Vallentuna kommun ska beakta krisberedskapsaspekter vid upphandlingar som berör 
samhällsviktig verksamhet.

Yrkanden
 
Nicklas Steorn (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med kursiverat tillägg:
Avsnitt 4 Övergripande förhållningssätt:
Fjärde punkten,

  Att beakta miljöhänsyn i enlighet med gällande lagstiftning samt kommunens 
miljömål, inköp och upphandling som inte bidrar till Parisavtalet och/eller FNs 
globala hållbarhetsmål får inte förekomma.

 
Jerri Bergström (S) yrkar, med bifall från Martin Siltanen (SD) och Nicklas Steorn 
(MP), bifall till arbetsutskottets förslag med kursiverat tillägg: 
Avsnitt 7.2:
Vallentuna kommun 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.

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



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
 
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt det.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) tilläggsyrkande 
och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå det.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Nicklas Steorns (MP) 
tilläggsyrkande och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå det.

Beslutsunderlag
 §157  Revidering av policy för inköp och upphandling
 Tjänsteskrivelse 2020-10-20 Revidering av policy för inköp och upphandling
 Policy för inköp och upphandling



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 157
Revidering av policy för inköp och upphandling (KS 2020.279)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer policy för inköp och 
upphandling för Vallentuna kommun.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Ärendebeskrivning
För de varor och tjänster som finns upplagda i kommunens beställningssystem ska inköp i 
första hand ske genom systemet.
Kommunen ska sträva efter att ställa mer cirkulära krav i upphandlingar.
Vid inköp ska återbruk beaktas för att minska kommunens miljöpåverkan.
Vallentuna kommun ska beakta krisberedskapsaspekter vid upphandlingar som berör 
samhällsviktig verksamhet.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med följande tillägg under avsnitt 
7.2:
- Vallentuna kommun 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. 
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jerri Bergströms (S) yrkande mot sitt eget yrkande. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Parisa Liljestrands 
(M) yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2020-10-20 Revidering av policy för inköp och upphandling
 Policy för inköp och upphandling



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-20

DNR KS 2020.279 
ROBIN KARLSSON SID 1/1
 
  
ROBIN.KARLSSON@VALLENTUNA.SE  KOMMUNSTYRELSEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Revidering av policy för inköp och 
upphandling

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer policy för inköp och 
upphandling för Vallentuna kommun.

Ärendet i korthet
För de varor och tjänster som finns upplagda i kommunens beställningssystem ska 
inköp i första hand ske genom systemet.
Kommunen ska sträva efter att ställa mer cirkulära krav i upphandlingar.
Vid inköp ska återbruk beaktas för att minska kommunens miljöpåverkan.
Vallentuna kommun ska beakta krisberedskapsaspekter vid upphandlingar som berör 
samhällsviktig verksamhet.

Bakgrund
Policy för inköp och upphandling ska ange ramarna för alla typer av inköp och 
upphandlingar som görs av anställda och förtroendevalda i Vallentuna kommun och i 
Vallentuna kommuns bolag. Policyn anger även inriktningen för hur Vallentuna 
kommun ska arbeta med inköps- och upphandlingsfrågor. 

Handlingar
1. Policy för inköp och upphandling tjänsteskrivelse
2. Policy för inköp och upphandling

Annika Hellberg
Ekonomichef 

______________________

Ska expedieras till
Akten, Robin Karlsson 



VALLENTUNA KOMMUN 2020-10-22
SID 1/3

TFN: 

Policy för inköp och upphandling
Vallentuna kommun och dess bolag styrs enligt lagar och regler som instiftas för 
offentlig upphandling. De lagar som gäller främst är lagen om offentlig upphandling, 
klassiska sektorn (LOU) – varor, tjänster och byggentreprenader samt lagen om 
valfrihetssystem (LOV).

1. Policyns omfattning
Vallentuna kommuns policy för inköp och upphandling anger ramarna för alla typer av 
inköp och upphandlingar som görs av anställda och förtroendevalda i Vallentuna 
kommun och i Vallentuna kommuns bolag. Policyn anger även inriktningen för hur 
Vallentuna kommun ska arbeta med inköp- och upphandlingsfrågor.

2. Ansvar
Samtliga medarbetare och förtroendevalda i Vallentuna kommun har ett ansvar att 
följa policyn. Respektive förvaltningschef ansvarar för att medarbetarna känner till 
innehållet i inköps- och upphandlingspolicyn, och följer upp att policy och riktlinjer 
efterlevs.

3. Definitioner
Anskaffningsprocess
Med anskaffningsprocess menas processen från att ett behov uppkommit av en vara, 
tjänst eller byggentreprenad tills att behovet är tillgodosett via upphandling eller inköp. 
Det innefattar upphandling, inköp, leverans och fakturahantering. Processen 
inkluderar även avtalsförvaltning samt uppföljning för att säkerställa att behovet har 
tillgodosetts.
Tröskelvärde
Med tröskelvärde menas de tröskelvärden som Europeiska kommissionen löpande 
beslutar om och som vidare nämns i lagen om offentlig upphandling.

4. Övergripande förhållningssätt
 Vallentuna kommun och dess bolags resurser ska användas effektivt
 Vallentuna kommun och dess bolag ska agera för en hållbar marknad och väl 

fungerande konkurrens
 Utforma kravställandet och förfrågningsunderlaget så även små och medelsmå 

företag kan tillgodoses
 Att beakta miljöhänsyn i enlighet med gällande lagstiftning samt kommunens 

miljömål
 Inköp av varor, tjänster och byggentreprenader är en strategisk uppgift och ett 

medel för att nå kommunens strategiska inriktningar och mål. 



VALLENTUNA KOMMUN SID 2/3

TFN: 

5. Syfte med inköp och upphandlingsverksamheten
 Att tillvarata konkurrensen på marknaden vilket leder till att inköp av varor, 

tjänster och byggentreprenader sker kostnadseffektivt med hög kvalitet
 Att inköp av varor, tjänster och byggentreprenader utgår från behovet, har rätt 

funktion samt uppnår de krav satta av existerande riktlinjer och policys
 Att Vallentuna kommun samarbetar med seriösa och professionella 

leverantörer
 Säkerställa att inköp och upphandlingar sker i enlighet med lagstiftningen.

6. Affärsetik
Företrädare för Vallentuna kommun ska uppträda på affärsetiskt korrekt sätt och 
genomföra inköp och upphandlingar enligt gällande styrdokument och lagstiftning.

7. Delmoment inom anskaffningsprocessen
Nedan beskrivs anskaffningsprocessens olika delar.

7.1 Direktupphandling
En direktupphandling kan bli aktuell om avtal saknas inom området eller om det finns 
synnerliga skäl1. Direktupphandlingar ska göras enligt gällande rutiner och 
lagstiftning.

7.2 Upphandling
All upphandling görs utifrån principerna i lagen om offentlig upphandling, 
upphandlande myndigheter ska behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-
diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid 
upphandlingar ska vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet2 
iakttas. 
Vidare ska Vallentuna kommun:

 Vid varje upphandling utgå från Vallentuna kommuns existerande 
styrdokument, policys och planer.

 Delta i samverkande upphandlingar där sådan bedöms fördelaktig, exempelvis 
med övriga STONO-kommuner3 alternativt med andra upphandlande 
myndigheter.

 Tillse att anskaffningsbeslut och fastställande av kravnivå på varor, tjänster 
och byggentreprenader åläggs beställare och dess förvaltning enligt gällande 
delegationsordning

 Sträva efter att ställa cirkulära krav i upphandlingar
 Beakta krisberedskapsaspekter vid upphandlingar som berör samhällsviktig 

verksamhet.

1 Vad synnerliga skäl är beror på situationen, men ska bara tillämpas i rena 
undantagsfall
2 Kraven och villkoren i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som ska 
upphandlas
3 STOckholm-Nord-Ost
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7.3 Ramavtal
Ramavtal tecknas för att underlätta inköp av varor och tjänster. 
Ramavtalsupphandlingar genomförs av Vallentuna kommuns upphandlingsenhet.

7.4 Ramavtal utförda av externa inköpscentraler
Vallentuna kommun har möjlighet att göra intresseanmälan på ramavtal utförda av 
externa inköpscentraler som exempelvis Sveriges kommuner och regioners 
inköpscentral, statens inköpscentral vid kammarkollegiet och HBV vid Sveriges 
allmännyttiga bostadsbolag. 

7.5 Avtalsförvaltning
Avtalsförvaltning görs för att säkerställa att leverantören lever upp till de ställda kraven 
och för att se om målet med upphandlingen har nåtts. Avtalsförvaltningen är även en 
förutsättning för att allmänhetens insyn ska tillgodoses. Varje avtal ska ha utsedda 
ansvariga. Ansvariga utses av förvaltningschef.
Avtalsförvaltning innebär att utsedda ansvariga:

 Tillser att ett nytt avtal publiceras i Vallentuna kommuns centrala 
avtalskatalog samt besvarar eventuella frågor från allmänheten gällande 
avtalet4

 Säkerställer att Vallentuna kommuns rättigheter och förpliktelser efterlevs 
enligt avtalet samt uppföljning av avtalet genomförs

 Har kontroll över avtalstiden samt dokumenterar avvikelser som kan 
uppkomma i samarbetet med leverantören.

7.6 Inköp
 Existerande ramavtal ska alltid utnyttjas i första hand vid inköp av varor 

alternativt tjänster
 Alla som handlägger inköp ska ha god kunskap om styrdokument och 

lagstiftning som berör inköp- och upphandlingsverksamheten
 Inköp från ramavtal ska i första hand ske genom kommunens 

beställningssystem
 Återbruk ska beaktas för att minska kommunens miljöpåverkan.

7.7 Strategiskt inköp
Det strategiska inköpsarbetet innefattar det analys- och strategiplaneringsarbete som 
syftar till att ge en helhetssyn på inköp- och upphandlingsverksamheten ur ett 
koncernperspektiv. Inköpsanalyserna och verksamheternas inköpsbehov ligger till 
grund för vad som ska upphandlas. Det strategiska inköpsarbetet inkluderar analys av 
inköpskostnaderna, avtalstroheten och koncernens inköpsbeteende. Analyserna syftar 
till att identifiera utvecklingsområden med förbättringspotential inom 
anskaffningsprocessen.

4 Enligt KFS 1.2.42 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privat utförare
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 214
Kapitalisering av Kommuninvest och medlemmars insatser (KS 2020.233)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Vallentuna kommun till 
Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 12 787 
600 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningen.

Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 
2021, 2022, 2023 och 2024 upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300kr per invånare.

Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för kommunstyrelsens 
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

Vallentuna kommun ska tillse att protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet 
enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid 
förfrågan.

Ärendebeskrivning
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 
tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den 
nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare 
för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren 
enligt följande:

År Kapitalinsats (kr/invånare) (kommun)
2020 900
2021 1 000
2022 1 100
2023 1 200
2024 1 300



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst 
uppgår till ovan angivna belopp. För Vallentuna kommun innebär det att 3 196 900 kronor ska 
betalas senast i juni respektive år. Beloppet kommer att räknas om efter aktuellt antal invånare 
i kommunen

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en 
insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande
1 800 kronor per invånare för kommuner.

Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §155  Kapitalisering av Kommuninvest och medlemmars insatser
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-14, Kapitalisering av Kommuninvest och medlemmars 

insatser
 Kapitaliseringen av Kommuninvest
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 155
Kapitalisering av Kommuninvest och medlemmars insatser (KS 2020.233)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Vallentuna kommun till 
Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 12 787 
600 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med 
anledning av inbetalningen.

Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 
2021, 2022, 2023 och 2024 upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300kr per invånare.

Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för kommunstyrelsens 
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

Vallentuna kommun ska tillse att protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet 
enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid 
förfrågan.

Ärendebeskrivning
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 
tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den 
nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare 
för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren 
enligt följande:

År Kapitalinsats (kr/invånare) (kommun)
2020 900
2021 1 000
2022 1 100
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2023 1 200
2024 1 300

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst 
uppgår till ovan angivna belopp. För Vallentuna kommun innebär det att 3 196 900 kronor ska 
betalas senast i juni respektive år. Beloppet kommer att räknas om efter aktuellt antal invånare 
i kommunen

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en 
insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande
1 800 kronor per invånare för kommuner.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-14, Kapitalisering av Kommuninvest och medlemmars 

insatser
 Kapitaliseringen av Kommuninvest
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Tjänsteskrivelse

Kapitalisering av Kommuninvest och 
medlemmars insatser

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Vallentuna kommun 
till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp 
om 12 787 600 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder 
som krävs med anledning av inbetalningen.

Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024 upp till ett belopp motsvarande maximalt 
1 300kr per invånare.

Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för 
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av 
inbetalningarna enligt besluten ovan.

Vallentuna kommun ska tillse att protokoll från fullmäktiges möte (innehållande 
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för 
Föreningen vid förfrågan.

Ärendet i korthet
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats 
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna 
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt 
att delta med en tilläggsinsats. 

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda 
nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid 
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar 
successivt under de kommande fyra åren enligt följande:
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År Kapitalinsats (kr/invånare) (kommun)
2020 900
2021 1 000
2022 1 100
2023 1 200
2024 1 300

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i 
Föreningen minst uppgår till ovan angivna belopp. För Vallentuna kommun innebär 
det att 3 196 900 kronor ska betalas senast i juni respektive år. Beloppet kommer att 
räknas om efter aktuellt antal invånare i kommunen

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna 
delta med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande
1 800 kronor per invånare för kommuner.

Bakgrund
Vallentuna kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening. Föreningen är 
en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder den 
kommunala sektorn i finansieringsfrågor.

Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ). Kommuninvests kreditvärdighet 
bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra 
Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella 
institutioner.

Handlingar

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
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Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening 
1 Bakgrund 
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för 
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas 
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även 
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och 
lekmannarevisorerna uppdrag.  
 

2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital 
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och 
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering 
och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, 
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning 
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra 
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa 
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. 
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst 
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.  
 
Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida 
kapitaliseringen av Kommuninvest. 
 

• En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar 
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. 
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.  
 

• En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.  
 

• Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar 
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför 
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse 
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till 

Kommuninvest Ekonomisk förening 
Samtliga medlemmar 

2020-09-03 
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en 
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period 
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren. 
 

• Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från 
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.  
 
Insatskapital för kommuner År  
1000 kr/invånare  2021 
1100 kr/invånare  2022 
1200 kr/invånare  2023 
1300 kr/invånare  2024 
 
Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs 
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital, 
vilket ger en kapitalinsats enligt följande: 
 
Insatskapital för regioner År  
200 kr/invånare  2021 
220 kr/invånare  2022 
240 kr/invånare  2023 
260 kr/invånare  2024 
 

• Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs. 
första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet 
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg. 

 
• Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett 

förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om 
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte 
gör.  
 
Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också 
föreningsstämman beslutade. 
 
Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet. 
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som 
tecknade lånet. 
 
Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har 
anmält att räntan på förlagslånet betalas till. 
 
Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande 
belopp som insatskapital till Kommuninvest Ekonomisk förening. 
 
I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat 
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som 
insatskapital. 
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• Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en 

enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort, 
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången 
på återbäringen avseende 2020, dvs. efter stämman 2021. 
 

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.  
 
https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar-
2020.pdf  
 

3 Tidsplan 
Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och 
medlemmarnas insatser. 
 
30 september 2020 Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.  
 
20 november 2020 Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som 

motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och 
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto 
som förlagslånet utbetalas till.) 

 
30 juni 2021 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021. 
 
30 juni 2022 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022. 
 
30 juni 2023 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023. 
 
30 juni 2024 (senast) Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest 

enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024. 
 

4 Bilagor 
Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna. 
 
Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av 
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt 
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest. 
 
Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med 
respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive 
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om 
förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest. 
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5 Övrigt 
 
Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in 
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har 
för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska 
medlemmen informera Kommuninvest om detta. 
 
Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och 
kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 – 5963 eller insatt 
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.  
 
Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtsson@kommuninvest.se 
alternativt 070-340 39 83. 
 
 
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING 
 
 
Tomas Werngren  Ulf Bengtsson 
Verkställande direktör  Styrelsens sekreterare 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ulf.bengtsson@kommuninvest.se
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 [Ange kommun] 
  
              
 
Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av 
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening 
Bakgrund 

Om Kommuninvest 

[Ange kommun] är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”). 
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder 
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. 
 
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda 
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests 
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att 
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella 
institutioner. 

Återbetalning av förlagslån 

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard 
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i 
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som 
krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera 
ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande 
medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1 
(”Lånevillkoren”). 
 
[Ange kommun]s förlagslån till Föreningen uppgår per den [datum] till [belopp] kronor, 
jämte ränta. 
 
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre 
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen 
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats 
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga 
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till 
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även 
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen 
ska därför återbetalas till medlemmarna. 
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Eftersom Kommuninvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds 
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av 
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande 
belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.  

Inbetalning av kapitalinsats 

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 
tilläggsinsats.  
 
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå 
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga 
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid 
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar 
successivt under de kommande fyra åren enligt följande: 
 
År Kapitalinsats (kr/invånare)  

(kommun) 
Kapitalinsats (kr/invånare) 
(region) 

2020 900 180 
2021 1 000 200 
2022 1 100 220 
2023 1 200 240 
2024 1 300 260 

 
Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen 
minst uppgår till ovan angivna belopp.  
 
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta 
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1 800 
kronor per invånare för kommuner  [360 kronor per invånare för regioner]. 
 
Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till 
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt 
ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på beslutsformulering enligt vilket det 
återbetalade beloppet återförs som kapitalinsats i Föreningen.  
 
I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som 
möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024, löpande 
inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar 
hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa 
beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två 
alternativa situationer: 
 
 

(i) fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen; eller 
(ii) kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning av 

kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren. 
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En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör för kommun- 
respektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven person att verkställa besluten 
enligt ovan. 
 

Beslut 
[Ange kommun] ska vidta följande åtgärder. 
 

1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse: 
 
Fullmäktige beslutar 
 
Att [ange kommun] till Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”) ska 
inbetala ett insatsbelopp om [ange belopp] kronor samt att 
[kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs 
med anledning av inbetalningen.  
 
Välj ett av följande alternativ: 
 
Alternativ (i) - fullmäktige fattar årligen beslut om inbetalning av kapitalinsats i 
Föreningen under de kommande fyra åren: 
 
Att [kommunfullmäktige/regionfullmäktige] årligen ska besluta om ytterligare 
inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats 
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024. 
 
Alternativ (ii) - kommun- respektive regionstyrelsen bemyndigas att besluta om 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren: 

 
Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att besluta om och vidta de 
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade 
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp 
motsvarande maximalt [ange belopp] per invånare. 
 
Eventuell kompletterande beslutsformulering: 
 
Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att utse särskilt angiven 
person att för [kommunstyrelsens/regionstyrelsens] räkning vidta de åtgärder som 
krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan. 
 

2. [Ange kommun] ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande 
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt 
för Föreningen vid förfrågan.  

 
3. [Komplettera med övriga praktiska instruktioner] 

 
 



 

 
 

Svenska kommuner och regioner i samverkan 

Eventuella frågor på ovanstående kan ställas till undertecknad på 
ulf.bengtsson@kommuninvest.se eller 070 – 340 39 83. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
Ulf Bengtsson 
Föreningsstyrelsens sekreterare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ulf.bengtsson@kommuninvest.se


Medlemsnamn Aktuell insats inkl 
överinsats

Förlagslån Aktuell insats inkl. 
överinsats och 
förlagslån

ALE KOMMUN 25 580 700,00 3 400 000 28 980 700
ALINGSÅS KOMMUN 30 405 694,00 4 688 000 35 093 694
ALVESTA KOMMUN 17 552 700,00 3 388 000 20 940 700
ANEBY KOMMUN 5 883 300,00 1 100 000 6 983 300
ARBOGA KOMMUN 12 267 900,00 2 088 000 14 355 900
ARJEPLOGS KOMMUN 2 598 300,00 700 000 3 298 300
ARVIDSJAURS KOMMUN 5 835 600,00 1 288 000 7 123 600
ARVIKA KOMMUN 23 193 900,00 4 600 000 27 793 900
ASKERSUNDS KOMMUN 10 007 100,00 1 500 000 11 507 100
AVESTA KOMMUN 19 819 800,00 4 100 000 23 919 800
BENGTSFORS KOMMUN 8 600 400,00 2 088 000 10 688 400
BERGS KOMMUN 7 338 808,00 1 200 000 8 538 808
BJURHOLMS KOMMUN 2 205 900,00 600 000 2 805 900
BJUVS KOMMUN 13 886 100,00 2 300 000 16 186 100
BODENS KOMMUN 25 098 300,00 5 888 000 30 986 300
BOLLEBYGDS KOMMUN 7 786 800,00 1 600 000 9 386 800
BOLLNÄS KOMMUN 23 934 600,00 5 200 000 29 134 600
BORGHOLMS KOMMUN 9 612 900,00 0 9 612 900
BORLÄNGE KOMMUN 45 643 500,00 6 500 000 52 143 500
BORÅS STAD 93 255 840,00 0 93 255 840
BOTKYRKA KOMMUN 80 010 900,00 14 588 000 94 598 900
BOXHOLMS KOMMUN 4 789 800,00 888 000 5 677 800
BROMÖLLA KOMMUN 11 362 500,00 2 000 000 13 362 500
BRÄCKE KOMMUN 5 816 700,00 1 688 000 7 504 700
BURLÖVS KOMMUN 15 687 000,00 2 900 000 18 587 000
BÅSTADS KOMMUN 12 977 100,00 2 200 000 15 177 100
DALS-EDS KOMMUN 4 319 100,00 600 000 4 919 100
DEGERFORS KOMMUN 8 577 900,00 1 500 000 10 077 900
DOROTEA KOMMUN 2 785 010,00 700 000 3 485 010
EDA KOMMUN 7 607 700,00 1 300 000 8 907 700
EKERÖ KOMMUN 25 477 200,00 0 25 477 200
EKSJÖ KOMMUN 14 938 200,00 3 200 000 18 138 200
EMMABODA KOMMUN 8 260 052,00 1 600 000 9 860 052
ENKÖPINGS KOMMUN 37 703 700,00 0 37 703 700
ESKILSTUNA KOMMUN 88 864 560,00 17 300 000 106 164 560
ESLÖVS KOMMUN 28 961 100,00 5 800 000 34 761 100
ESSUNGA KOMMUN 5 082 300,00 1 000 000 6 082 300
FAGERSTA KOMMUN 11 957 400,00 1 900 000 13 857 400
FALKENBERGS KOMMUN 38 654 100,00 5 600 000 44 254 100
FALKÖPINGS KOMMUN 18 821 959,00 0 18 821 959
FALU KOMMUN 53 294 998,00 7 500 000 60 794 998
FILIPSTADS KOMMUN 9 551 700,00 2 200 000 11 751 700
FINSPÅNGS KOMMUN 19 035 000,00 4 100 000 23 135 000
FLENS KOMMUN 14 617 800,00 2 500 000 17 117 800
FORSHAGA KOMMUN 10 241 100,00 2 100 000 12 341 100

Aktuell Insatsnivå



FÄRGELANDA KOMMUN 5 845 500,00 1 300 000 7 145 500
GAGNEFS KOMMUN 9 021 600,00 2 100 000 11 121 600
GISLAVEDS KOMMUN 25 863 300,00 0 25 863 300
GNESTA KOMMUN 8 089 983,00 1 700 000 9 789 983
GNOSJÖ KOMMUN 8 759 700,00 1 300 000 10 059 700
GRUMS KOMMUN 8 050 500,00 1 500 000 9 550 500
GRÄSTORPS KOMMUN 5 067 000,00 1 100 000 6 167 000
GULLSPÅNGS KOMMUN 4 706 100,00 1 100 000 5 806 100
GÄLLIVARE KOMMUN 16 407 900,00 3 600 000 20 007 900
GÄVLE KOMMUN 86 986 080,00 11 500 000 98 486 080
GÖTEBORGS STAD 344 418 300,00 0 344 418 300
GÖTENE KOMMUN 11 772 000,00 2 600 000 14 372 000
HABO KOMMUN 9 999 000,00 2 000 000 11 999 000
HAGFORS KOMMUN 6 626 219,00 2 600 000 9 226 219
HALLSBERGS KOMMUN 13 783 500,00 2 100 000 15 883 500
HALLSTAHAMMARS KOMMUN 14 036 400,00 3 288 000 17 324 400
HALMSTADS KOMMUN 84 983 040,00 15 700 000 100 683 040
HAMMARÖ KOMMUN 13 878 000,00 2 488 000 16 366 000
HANINGE KOMMUN 31 565 448,00 13 700 000 45 265 448
HAPARANDA KOMMUN 8 847 900,00 2 200 000 11 047 900
HEBY KOMMUN 12 379 500,00 2 700 000 15 079 500
HEDEMORA KOMMUN 13 576 500,00 2 300 000 15 876 500
HERRLJUNGA KOMMUN 8 438 400,00 1 600 000 10 038 400
HJO KOMMUN 8 084 700,00 1 688 000 9 772 700
HOFORS KOMMUN 7 256 961,00 2 388 000 9 644 961
HUDDINGE KOMMUN 91 213 200,00 17 288 000 108 501 200
HUDIKSVALLS KOMMUN 33 569 100,00 6 900 000 40 469 100
HULTSFREDS KOMMUN 12 364 200,00 2 888 000 15 252 200
HYLTE KOMMUN 9 250 200,00 0 9 250 200
HÅBO KOMMUN 18 030 600,00 3 788 000 21 818 600
HÄLLEFORS KOMMUN 6 242 400,00 1 200 000 7 442 400
HÄRJEDALENS KOMMUN 9 201 600,00 2 300 000 11 501 600
HÄRNÖSANDS KOMMUN 22 279 500,00 3 688 000 25 967 500
HÄRRYDA KOMMUN 32 661 900,00 4 200 000 36 861 900
HÄSSLEHOLMS KOMMUN 45 508 500,00 8 600 000 54 108 500
HÖGANÄS KOMMUN 7 951 490,00 3 300 000 11 251 490
HÖGSBY KOMMUN 5 203 800,00 1 288 000 6 491 800
HÖRBY KOMMUN 13 434 300,00 2 400 000 15 834 300
HÖÖRS KOMMUN 14 193 000,00 0 14 193 000
JOKKMOKKS KOMMUN 4 564 800,00 1 200 000 5 764 800
JÄRFÄLLA KOMMUN 66 970 800,00 0 66 970 800
JÖNKÖPINGS KOMMUN 112 183 200,00 20 900 000 133 083 200
KALIX KOMMUN 14 600 700,00 3 000 000 17 600 700
KALMAR KOMMUN 58 208 400,00 11 500 000 69 708 400
KARLSBORGS KOMMUN 6 107 400,00 1 200 000 7 307 400
KARLSHAMNS KOMMUN 29 097 000,00 5 400 000 34 497 000
KARLSKOGA KOMMUN 27 048 600,00 4 400 000 31 448 600
KARLSKRONA KOMMUN 57 913 200,00 8 100 000 66 013 200
KARLSTADS KOMMUN 79 515 000,00 16 000 000 95 515 000
KATRINEHOLMS KOMMUN 25 699 875,00 4 300 000 29 999 875



KILS KOMMUN 10 620 000,00 2 300 000 12 920 000
KINDA KOMMUN 8 815 500,00 2 000 000 10 815 500
KIRUNA KOMMUN 20 916 900,00 4 600 000 25 516 900
KLIPPANS KOMMUN 15 715 800,00 0 15 715 800
KNIVSTA KOMMUN 14 494 500,00 2 588 000 17 082 500
KRAMFORS KOMMUN 16 523 100,00 4 200 000 20 723 100
KRISTIANSTADS KOMMUN 73 643 400,00 10 600 000 84 243 400
KRISTINEHAMNS KOMMUN 21 702 600,00 4 200 000 25 902 600
KROKOMS KOMMUN 13 183 200,00 2 700 000 15 883 200
KUMLA KOMMUN 18 914 400,00 2 200 000 21 114 400
KUNGSBACKA KOMMUN 71 229 600,00 7 800 000 79 029 600
KUNGSÖRS KOMMUN 7 442 100,00 1 200 000 8 642 100
KUNGÄLVS KOMMUN 38 100 600,00 7 500 000 45 600 600
KÄVLINGE KOMMUN 9 069 533,00 0 9 069 533
KÖPINGS KOMMUN 22 838 400,00 5 000 000 27 838 400
LAHOLMS KOMMUN 21 402 900,00 3 900 000 25 302 900
LANDSKRONA STAD 39 216 600,00 4 900 000 44 116 600
LAXÅ KOMMUN 5 097 600,00 1 000 000 6 097 600
LEKEBERGS KOMMUN 6 742 800,00 1 000 000 7 742 800
LEKSANDS KOMMUN 13 726 800,00 2 700 000 16 426 800
LERUMS KOMMUN 20 101 040,00 6 800 000 26 901 040
LESSEBO KOMMUN 7 430 400,00 1 600 000 9 030 400
LIDKÖPINGS KOMMUN 34 884 900,00 6 800 000 41 684 900
LILLA EDETS KOMMUN 11 860 200,00 2 700 000 14 560 200
LINDESBERGS KOMMUN 20 942 100,00 3 200 000 24 142 100
LINKÖPINGS KOMMUN 128 388 240,00 0 128 388 240
LJUNGBY KOMMUN 24 769 800,00 4 600 000 29 369 800
LJUSDALS KOMMUN 17 124 300,00 3 500 000 20 624 300
LJUSNARSBERGS KOMMUN 4 421 700,00 888 000 5 309 700
LOMMA KOMMUN 20 651 400,00 2 500 000 23 151 400
LUDVIKA KOMMUN 23 427 000,00 4 900 000 28 327 000
LULEÅ KOMMUN 68 479 200,00 9 588 000 78 067 200
LUNDS KOMMUN 41 425 303,00 18 300 000 59 725 303
LYCKSELE KOMMUN 10 959 300,00 2 488 000 13 447 300
LYSEKILS KOMMUN 12 869 100,00 2 600 000 15 469 100
MALUNG-SÄLENS KOMMUN 8 972 100,00 2 000 000 10 972 100
MALÅ KOMMUN 2 388 041,00 700 000 3 088 041
MARIESTADS KOMMUN 21 793 500,00 4 700 000 26 493 500
MARKARYDS KOMMUN 8 594 100,00 0 8 594 100
MARKS KOMMUN 30 498 300,00 5 700 000 36 198 300
MELLERUDS KOMMUN 8 390 700,00 1 800 000 10 190 700
MJÖLBY KOMMUN 23 785 200,00 3 400 000 27 185 200
MORA KOMMUN 18 005 400,00 4 200 000 22 205 400
MOTALA KOMMUN 38 612 700,00 8 100 000 46 712 700
MULLSJÖ KOMMUN 6 398 100,00 1 300 000 7 698 100
MUNKEDALS KOMMUN 9 218 700,00 1 500 000 10 718 700
MUNKFORS KOMMUN 3 350 486,00 800 000 4 150 486
MÖLNDALS STAD 58 018 500,00 0 58 018 500
MÖNSTERÅS KOMMUN 11 751 300,00 2 300 000 14 051 300
MÖRBYLÅNGA KOMMUN 13 048 200,00 2 300 000 15 348 200



NORA KOMMUN 9 316 800,00 1 300 000 10 616 800
NORBERGS KOMMUN 5 222 700,00 900 000 6 122 700
NORDANSTIGS KOMMUN 8 559 900,00 1 700 000 10 259 900
NORDMALINGS KOMMUN 6 376 500,00 1 300 000 7 676 500
NORRKÖPINGS KOMMUN 113 603 760,00 21 000 000 134 603 760
NORRTÄLJE KOMMUN 52 802 100,00 0 52 802 100
NORSJÖ KOMMUN 3 758 400,00 800 000 4 558 400
NYBRO KOMMUN 17 742 600,00 3 600 000 21 342 600
NYKVARNS KOMMUN 9 172 800,00 1 600 000 10 772 800
NYKÖPINGS KOMMUN 48 157 200,00 0 48 157 200
NYNÄSHAMNS KOMMUN 24 750 000,00 4 600 000 29 350 000
NÄSSJÖ KOMMUN 27 405 900,00 6 000 000 33 405 900
OCKELBO KOMMUN 5 270 400,00 900 000 6 170 400
OLOFSTRÖMS KOMMUN 11 727 900,00 2 488 000 14 215 900
ORSA KOMMUN 6 130 800,00 1 000 000 7 130 800
ORUST KOMMUN 13 548 600,00 2 000 000 15 548 600
OSBY KOMMUN 11 545 200,00 2 500 000 14 045 200
OSKARSHAMNS KOMMUN 23 670 900,00 4 300 000 27 970 900
OVANÅKERS KOMMUN 10 322 100,00 2 700 000 13 022 100
OXELÖSUNDS KOMMUN 10 395 900,00 2 200 000 12 595 900
PAJALA KOMMUN 5 176 991,00 600 000 5 776 991
PARTILLE KOMMUN 33 584 400,00 0 33 584 400
PERSTORPS KOMMUN 6 604 200,00 0 6 604 200
PITEÅ KOMMUN 37 965 600,00 5 900 000 43 865 600
RAGUNDA KOMMUN 4 848 300,00 1 100 000 5 948 300
REGION GOTLAND 52 202 700,00 7 800 000 60 002 700
ROBERTSFORS KOMMUN 6 051 600,00 1 200 000 7 251 600
RONNEBY KOMMUN 25 398 900,00 5 100 000 30 498 900
RÄTTVIKS KOMMUN 10 230 154,00 1 900 000 12 130 154
SALA KOMMUN 19 732 500,00 3 800 000 23 532 500
SALEMS KOMMUN 4 384 213,00 0 4 384 213
SANDVIKENS KOMMUN 34 049 700,00 4 988 000 39 037 700
SIGTUNA KOMMUN 43 317 000,00 7 200 000 50 517 000
SIMRISHAMNS KOMMUN 17 158 500,00 3 500 000 20 658 500
SJÖBO KOMMUN 16 573 500,00 3 500 000 20 073 500
SKARA KOMMUN 16 839 900,00 3 288 000 20 127 900
SKELLEFTEÅ KOMMUN 64 821 600,00 9 888 000 74 709 600
SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 3 987 900,00 700 000 4 687 900
SKURUPS KOMMUN 13 650 300,00 2 400 000 16 050 300
SKÖVDE KOMMUN 48 199 500,00 0 48 199 500
SMEDJEBACKENS KOMMUN 9 640 800,00 1 800 000 11 440 800
SOLLEFTEÅ KOMMUN 17 798 400,00 4 200 000 21 998 400
SOLLENTUNA KOMMUN 63 225 900,00 0 63 225 900
SOLNA STAD 66 636 900,00 0 66 636 900
SORSELE KOMMUN 2 264 400,00 700 000 2 964 400
SOTENÄS KOMMUN 8 105 400,00 1 900 000 10 005 400
STAFFANSTORPS KOMMUN 20 694 600,00 2 700 000 23 394 600
STENUNGSUNDS KOMMUN 22 747 500,00 4 500 000 27 247 500
STORFORS KOMMUN 3 695 400,00 700 000 4 395 400
STORUMANS KOMMUN 5 359 500,00 1 300 000 6 659 500



STRÄNGNÄS KOMMUN 30 490 200,00 5 900 000 36 390 200
STRÖMSTADS KOMMUN 11 424 600,00 1 900 000 13 324 600
STRÖMSUNDS KOMMUN 10 540 800,00 2 200 000 12 740 800
SUNDBYBERGS STAD 41 499 000,00 0 41 499 000
SUNNE KOMMUN 12 082 500,00 2 288 000 14 370 500
SURAHAMMARS KOMMUN 8 926 200,00 2 200 000 11 126 200
SVALÖVS KOMMUN 4 950 835,00 0 4 950 835
SVEDALA KOMMUN 18 415 800,00 2 600 000 21 015 800
SVENLJUNGA KOMMUN 9 455 400,00 2 000 000 11 455 400
SÄFFLE KOMMUN 13 800 600,00 3 288 000 17 088 600
SÄTERS KOMMUN 9 977 400,00 1 788 000 11 765 400
SÄVSJÖ KOMMUN 9 990 000,00 2 000 000 11 990 000
SÖDERHAMNS KOMMUN 22 910 400,00 5 000 000 27 910 400
SÖDERKÖPINGS KOMMUN 12 961 800,00 2 400 000 15 361 800
SÖDERTÄLJE KOMMUN 82 609 200,00 0 82 609 200
SÖLVESBORGS KOMMUN 15 444 000,00 3 000 000 18 444 000
TANUMS KOMMUN 11 111 400,00 1 700 000 12 811 400
TIBRO KOMMUN 9 777 600,00 0 9 777 600
TIDAHOLMS KOMMUN 6 359 589,00 0 6 359 589
TIERPS KOMMUN 18 220 500,00 3 388 000 21 608 500
TIMRÅ KOMMUN 16 222 500,00 3 400 000 19 622 500
TINGSRYDS KOMMUN 10 978 200,00 2 500 000 13 478 200
TJÖRNS KOMMUN 13 783 500,00 2 188 000 15 971 500
TOMELILLA KOMMUN 11 706 300,00 2 200 000 13 906 300
TORSBY KOMMUN 10 792 800,00 2 500 000 13 292 800
TORSÅS KOMMUN 5 601 437,00 1 500 000 7 101 437
TRANEMO KOMMUN 10 476 000,00 2 400 000 12 876 000
TRANÅS KOMMUN 16 574 400,00 3 700 000 20 274 400
TRELLEBORGS KOMMUN 39 023 100,00 7 400 000 46 423 100
TROLLHÄTTANS STAD 51 236 100,00 6 688 000 57 924 100
TROSA KOMMUN 10 677 600,00 2 200 000 12 877 600
TYRESÖ KOMMUN 41 559 300,00 0 41 559 300
TÖREBODA KOMMUN 8 164 800,00 1 600 000 9 764 800
UDDEVALLA KOMMUN 48 165 300,00 6 188 000 54 353 300
ULRICEHAMNS KOMMUN 20 919 600,00 3 888 000 24 807 600
UMEÅ KOMMUN 102 321 360,00 12 000 000 114 321 360
UPPLANDS-BRO KOMMUN 22 758 300,00 3 500 000 26 258 300
UPPLANDS-VÄSBY KOMMUN 37 634 400,00 0 37 634 400
UPPSALA KOMMUN 168 061 860,00 0 168 061 860
UPPVIDINGE KOMMUN 8 299 800,00 1 600 000 9 899 800
VADSTENA KOMMUN 6 653 700,00 1 100 000 7 753 700
VAGGERYDS KOMMUN 12 034 800,00 2 500 000 14 534 800
VALDEMARSVIKS KOMMUN 6 891 300,00 1 288 000 8 179 300
VALLENTUNA KOMMUN 28 772 100,00 0 28 772 100
VANSBRO KOMMUN 6 024 600,00 1 188 000 7 212 600
VARA KOMMUN 14 037 300,00 0 14 037 300
VARBERGS KOMMUN 54 379 800,00 6 400 000 60 779 800
VAXHOLMS STAD 7 622 555,00 2 000 000 9 622 555
VETLANDA KOMMUN 23 982 300,00 4 700 000 28 682 300
VILHELMINA KOMMUN 6 124 500,00 1 200 000 7 324 500



VIMMERBY KOMMUN 13 767 300,00 2 700 000 16 467 300
VINDELNS KOMMUN 4 844 700,00 1 188 000 6 032 700
VINGÅKERS KOMMUN 8 027 100,00 1 600 000 9 627 100
VÅRGÅRDA KOMMUN 9 980 100,00 1 500 000 11 480 100
VÄNERSBORGS KOMMUN 34 101 000,00 4 700 000 38 801 000
VÄNNÄS KOMMUN 7 754 400,00 1 700 000 9 454 400
VÄRMDÖ KOMMUN 37 800 000,00 0 37 800 000
VÄRNAMO KOMMUN 20 427 324,00 0 20 427 324
VÄSTERVIKS KOMMUN 32 444 100,00 5 400 000 37 844 100
VÄXJÖ KOMMUN 99 034 963,00 14 100 000 113 134 963
YDRE KOMMUN 3 294 000,00 900 000 4 194 000
YSTADS KOMMUN 25 893 900,00 5 300 000 31 193 900
ÅMÅLS KOMMUN 11 093 400,00 0 11 093 400
ÅNGE KOMMUN 8 545 500,00 2 188 000 10 733 500
ÅRE KOMMUN 9 499 500,00 600 000 10 099 500
ÅRJÄNGS KOMMUN 8 823 600,00 600 000 9 423 600
ÅSELE KOMMUN 2 138 425,00 700 000 2 838 425
ÅSTORPS KOMMUN 14 245 200,00 2 200 000 16 445 200
ÅTVIDABERGS KOMMUN 10 383 300,00 2 100 000 12 483 300
ÄLMHULTS KOMMUN 14 317 200,00 2 900 000 17 217 200
ÄLVDALENS KOMMUN 6 346 800,00 1 400 000 7 746 800
ÄLVKARLEBY KOMMUN 8 363 700,00 1 588 000 9 951 700
ÄLVSBYNS KOMMUN 7 353 900,00 1 700 000 9 053 900
ÄNGELHOLMS KOMMUN 36 206 100,00 5 300 000 41 506 100
ÖCKERÖ KOMMUN 11 630 700,00 2 000 000 13 630 700
ÖDESHÖGS KOMMUN 4 716 000,00 900 000 5 616 000
ÖREBRO KOMMUN 118 884 960,00 14 188 000 133 072 960
ÖRKELLJUNGA KOMMUN 8 759 700,00 1 800 000 10 559 700
ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 49 723 200,00 10 600 000 60 323 200
ÖSTHAMMARS KOMMUN 19 734 300,00 3 800 000 23 534 300
ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 12 691 800,00 2 400 000 15 091 800
ÖVERKALIX KOMMUN 3 068 100,00 800 000 3 868 100
ÖVERTORNEÅ KOMMUN 4 142 700,00 888 000 5 030 700
REGION BLEKINGE 6 467 806,00 0 6 467 806
REGION KALMARLÄN 9 817 840,00 0 9 817 840
REGION DALARNA 50 585 040,00 0 50 585 040
REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN 17 805 452,00 0 17 805 452
REGION SÖRMLAND 50 519 880,00 16 688 000 67 207 880
REGION UPPSALA 17 435 306,00 12 488 000 29 923 306
REGION VÄRMLAND 49 444 380,00 11 500 000 60 944 380
REGION ÖREBRO LÄN 51 867 000,00 17 000 000 68 867 000
REGION GÄVLEBORG 12 084 730,00 24 300 000 36 384 730
REGION KRONOBERG 34 446 420,00 0 34 446 420
REGION NORRBOTTEN 10 405 465,00 9 700 000 20 105 465
REGION VÄSTERBOTTEN 48 627 720,00 0 48 627 720
REGION VÄSTMANLAND 47 106 540,00 10 088 000 57 194 540



Ny insatsnivå Att betala in exk 
förlagslån

Att betala om 
förlagslånet redan 
betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk 
förlagslån

28 423 000 2 842 300 0,00 31 265 300 5 684 600
41 420 000 11 014 306 6 326 306,00 45 562 000 15 156 306
19 503 000 1 950 300 0,00 21 453 300 3 900 600

6 537 000 653 700 0,00 7 190 700 1 307 400
13 631 000 1 363 100 0,00 14 994 100 2 726 200

2 887 000 288 700 0,00 3 175 700 577 400
6 484 000 648 400 0,00 7 132 400 1 296 800

25 771 000 2 577 100 0,00 28 348 100 5 154 200
11 119 000 1 111 900 0,00 12 230 900 2 223 800
22 022 000 2 202 200 0,00 24 224 200 4 404 400

9 556 000 955 600 0,00 10 511 600 1 911 200
7 067 000 0 0,00 7 773 700 434 892
2 451 000 245 100 0,00 2 696 100 490 200

15 429 000 1 542 900 0,00 16 971 900 3 085 800
27 887 000 2 788 700 0,00 30 675 700 5 577 400

8 652 000 865 200 0,00 9 517 200 1 730 400
26 594 000 2 659 400 0,00 29 253 400 5 318 800
10 681 000 1 068 100 1 068 100,00 11 749 100 2 136 200
50 715 000 5 071 500 0,00 55 786 500 10 143 000

103 617 600 10 361 760 10 361 760,00 113 979 360 20 723 520
88 901 000 8 890 100 0,00 97 791 100 17 780 200

5 322 000 532 200 0,00 5 854 200 1 064 400
12 625 000 1 262 500 0,00 13 887 500 2 525 000

6 463 000 646 300 0,00 7 109 300 1 292 600
17 430 000 1 743 000 0,00 19 173 000 3 486 000
14 419 000 1 441 900 0,00 15 860 900 2 883 800

4 799 000 479 900 0,00 5 278 900 959 800
9 531 000 953 100 0,00 10 484 100 1 906 200
2 757 000 0 0,00 3 032 700 247 690
8 453 000 845 300 0,00 9 298 300 1 690 600

28 308 000 2 830 800 2 830 800,00 31 138 800 5 661 600
16 598 000 1 659 800 0,00 18 257 800 3 319 600

9 009 000 748 948 0,00 9 909 900 1 649 848
41 893 000 4 189 300 4 189 300,00 46 082 300 8 378 600
98 738 400 9 873 840 0,00 108 612 240 19 747 680
32 179 000 3 217 900 0,00 35 396 900 6 435 800

5 647 000 564 700 0,00 6 211 700 1 129 400
13 286 000 1 328 600 0,00 14 614 600 2 657 200
42 949 000 4 294 900 0,00 47 243 900 8 589 800
33 246 000 14 424 041 14 424 041,00 36 570 600 17 748 641
58 340 000 5 045 002 0,00 64 174 000 10 879 002
10 613 000 1 061 300 0,00 11 674 300 2 122 600
21 150 000 2 115 000 0,00 23 265 000 4 230 000
16 242 000 1 624 200 0,00 17 866 200 3 248 400
11 379 000 1 137 900 0,00 12 516 900 2 275 800

Insatsnivå 1000 Insatsnivå 1100



6 495 000 649 500 0,00 7 144 500 1 299 000
10 024 000 1 002 400 0,00 11 026 400 2 004 800
28 737 000 2 873 700 2 873 700,00 31 610 700 5 747 400
11 365 000 3 275 017 1 575 017,00 12 501 500 4 411 517

9 733 000 973 300 0,00 10 706 300 1 946 600
8 945 000 894 500 0,00 9 839 500 1 789 000
5 630 000 563 000 0,00 6 193 000 1 126 000
5 229 000 522 900 0,00 5 751 900 1 045 800

18 231 000 1 823 100 0,00 20 054 100 3 646 200
96 651 200 9 665 120 0,00 106 316 320 19 330 240

382 687 000 38 268 700 38 268 700,00 420 955 700 76 537 400
13 080 000 1 308 000 0,00 14 388 000 2 616 000
11 110 000 1 111 000 0,00 12 221 000 2 222 000
11 606 000 4 979 781 2 379 781,00 12 766 600 6 140 381
15 315 000 1 531 500 0,00 16 846 500 3 063 000
15 596 000 1 559 600 0,00 17 155 600 3 119 200
94 425 600 9 442 560 0,00 103 868 160 18 885 120
15 420 000 1 542 000 0,00 16 962 000 3 084 000
91 676 000 60 110 552 46 410 552,00 100 843 600 69 278 152

9 831 000 983 100 0,00 10 814 100 1 966 200
13 755 000 1 375 500 0,00 15 130 500 2 751 000
15 085 000 1 508 500 0,00 16 593 500 3 017 000

9 376 000 937 600 0,00 10 313 600 1 875 200
8 983 000 898 300 0,00 9 881 300 1 796 600
9 588 000 2 331 039 0,00 10 546 800 3 289 839

101 348 000 10 134 800 0,00 111 482 800 20 269 600
37 299 000 3 729 900 0,00 41 028 900 7 459 800
13 738 000 1 373 800 0,00 15 111 800 2 747 600
10 278 000 1 027 800 1 027 800,00 11 305 800 2 055 600
20 034 000 2 003 400 0,00 22 037 400 4 006 800

6 936 000 693 600 0,00 7 629 600 1 387 200
10 224 000 1 022 400 0,00 11 246 400 2 044 800
24 755 000 2 475 500 0,00 27 230 500 4 951 000
36 291 000 3 629 100 0,00 39 920 100 7 258 200
50 565 000 5 056 500 0,00 55 621 500 10 113 000
26 942 000 18 990 510 15 690 510,00 29 636 200 21 684 710

5 782 000 578 200 0,00 6 360 200 1 156 400
14 927 000 1 492 700 0,00 16 419 700 2 985 400
15 770 000 1 577 000 1 577 000,00 17 347 000 3 154 000

5 072 000 507 200 0,00 5 579 200 1 014 400
74 412 000 7 441 200 7 441 200,00 81 853 200 14 882 400

124 648 000 12 464 800 0,00 137 112 800 24 929 600
16 223 000 1 622 300 0,00 17 845 300 3 244 600
64 676 000 6 467 600 0,00 71 143 600 12 935 200

6 786 000 678 600 0,00 7 464 600 1 357 200
32 330 000 3 233 000 0,00 35 563 000 6 466 000
30 054 000 3 005 400 0,00 33 059 400 6 010 800
64 348 000 6 434 800 0,00 70 782 800 12 869 600
88 350 000 8 835 000 0,00 97 185 000 17 670 000
34 755 000 9 055 125 4 755 125,00 38 230 500 12 530 625



11 800 000 1 180 000 0,00 12 980 000 2 360 000
9 795 000 979 500 0,00 10 774 500 1 959 000

23 241 000 2 324 100 0,00 25 565 100 4 648 200
17 462 000 1 746 200 1 746 200,00 19 208 200 3 492 400
16 105 000 1 610 500 0,00 17 715 500 3 221 000
18 359 000 1 835 900 0,00 20 194 900 3 671 800
81 826 000 8 182 600 0,00 90 008 600 16 365 200
24 114 000 2 411 400 0,00 26 525 400 4 822 800
14 648 000 1 464 800 0,00 16 112 800 2 929 600
21 016 000 2 101 600 0,00 23 117 600 4 203 200
79 144 000 7 914 400 114 400,00 87 058 400 15 828 800

8 269 000 826 900 0,00 9 095 900 1 653 800
42 334 000 4 233 400 0,00 46 567 400 8 466 800
31 705 000 22 635 467 22 635 467,00 34 875 500 25 805 967
25 376 000 2 537 600 0,00 27 913 600 5 075 200
23 781 000 2 378 100 0,00 26 159 100 4 756 200
43 574 000 4 357 400 0,00 47 931 400 8 714 800

5 664 000 566 400 0,00 6 230 400 1 132 800
7 492 000 749 200 0,00 8 241 200 1 498 400

15 252 000 1 525 200 0,00 16 777 200 3 050 400
42 568 000 22 466 960 15 666 960,00 46 824 800 26 723 760

8 256 000 825 600 0,00 9 081 600 1 651 200
38 761 000 3 876 100 0,00 42 637 100 7 752 200
13 178 000 1 317 800 0,00 14 495 800 2 635 600
23 269 000 2 326 900 0,00 25 595 900 4 653 800

142 653 600 14 265 360 14 265 360,00 156 918 960 28 530 720
27 522 000 2 752 200 0,00 30 274 200 5 504 400
19 027 000 1 902 700 0,00 20 929 700 3 805 400

4 913 000 491 300 0,00 5 404 300 982 600
22 946 000 2 294 600 0,00 25 240 600 4 589 200
26 030 000 2 603 000 0,00 28 633 000 5 206 000
76 088 000 7 608 800 0,00 83 696 800 15 217 600

117 948 000 76 522 697 58 222 697,00 129 742 800 88 317 497
12 177 000 1 217 700 0,00 13 394 700 2 435 400
14 299 000 1 429 900 0,00 15 728 900 2 859 800

9 969 000 996 900 0,00 10 965 900 1 993 800
3 068 000 679 959 0,00 3 374 800 986 759

24 215 000 2 421 500 0,00 26 636 500 4 843 000
9 549 000 954 900 954 900,00 10 503 900 1 909 800

33 887 000 3 388 700 0,00 37 275 700 6 777 400
9 323 000 932 300 0,00 10 255 300 1 864 600

26 428 000 2 642 800 0,00 29 070 800 5 285 600
20 006 000 2 000 600 0,00 22 006 600 4 001 200
42 903 000 4 290 300 0,00 47 193 300 8 580 600

7 109 000 710 900 0,00 7 819 900 1 421 800
10 243 000 1 024 300 0,00 11 267 300 2 048 600

3 663 000 312 514 0,00 4 029 300 678 814
64 465 000 6 446 500 6 446 500,00 70 911 500 12 893 000
13 057 000 1 305 700 0,00 14 362 700 2 611 400
14 498 000 1 449 800 0,00 15 947 800 2 899 600



10 352 000 1 035 200 0,00 11 387 200 2 070 400
5 803 000 580 300 0,00 6 383 300 1 160 600
9 511 000 951 100 0,00 10 462 100 1 902 200
7 085 000 708 500 0,00 7 793 500 1 417 000

126 226 400 12 622 640 0,00 138 849 040 25 245 280
58 669 000 5 866 900 5 866 900,00 64 535 900 11 733 800

4 176 000 417 600 0,00 4 593 600 835 200
19 714 000 1 971 400 0,00 21 685 400 3 942 800
10 192 000 1 019 200 0,00 11 211 200 2 038 400
53 508 000 5 350 800 5 350 800,00 58 858 800 10 701 600
27 500 000 2 750 000 0,00 30 250 000 5 500 000
30 451 000 3 045 100 0,00 33 496 100 6 090 200

5 856 000 585 600 0,00 6 441 600 1 171 200
13 031 000 1 303 100 0,00 14 334 100 2 606 200

6 812 000 681 200 0,00 7 493 200 1 362 400
15 054 000 1 505 400 0,00 16 559 400 3 010 800
12 828 000 1 282 800 0,00 14 110 800 2 565 600
26 301 000 2 630 100 0,00 28 931 100 5 260 200
11 469 000 1 146 900 0,00 12 615 900 2 293 800
11 551 000 1 155 100 0,00 12 706 100 2 310 200

6 052 000 875 009 275 009,00 6 657 200 1 480 209
37 316 000 3 731 600 3 731 600,00 41 047 600 7 463 200

7 338 000 733 800 733 800,00 8 071 800 1 467 600
42 184 000 4 218 400 0,00 46 402 400 8 436 800

5 387 000 538 700 0,00 5 925 700 1 077 400
58 003 000 5 800 300 0,00 63 803 300 11 600 600

6 724 000 672 400 0,00 7 396 400 1 344 800
28 221 000 2 822 100 0,00 31 043 100 5 644 200
10 748 000 517 846 0,00 11 822 800 1 592 646
21 925 000 2 192 500 0,00 24 117 500 4 385 000
16 750 000 12 365 787 12 365 787,00 18 425 000 14 040 787
37 833 000 3 783 300 0,00 41 616 300 7 566 600
48 130 000 4 813 000 0,00 52 943 000 9 626 000
19 065 000 1 906 500 0,00 20 971 500 3 813 000
18 415 000 1 841 500 0,00 20 256 500 3 683 000
18 711 000 1 871 100 0,00 20 582 100 3 742 200
72 024 000 7 202 400 0,00 79 226 400 14 404 800

4 431 000 443 100 0,00 4 874 100 886 200
15 167 000 1 516 700 0,00 16 683 700 3 033 400
53 555 000 5 355 500 5 355 500,00 58 910 500 10 711 000
10 712 000 1 071 200 0,00 11 783 200 2 142 400
19 776 000 1 977 600 0,00 21 753 600 3 955 200
70 251 000 7 025 100 7 025 100,00 77 276 100 14 050 200
74 041 000 7 404 100 7 404 100,00 81 445 100 14 808 200

2 516 000 251 600 0,00 2 767 600 503 200
9 006 000 900 600 0,00 9 906 600 1 801 200

22 994 000 2 299 400 0,00 25 293 400 4 598 800
25 275 000 2 527 500 0,00 27 802 500 5 055 000

4 106 000 410 600 0,00 4 516 600 821 200
5 955 000 595 500 0,00 6 550 500 1 191 000



33 878 000 3 387 800 0,00 37 265 800 6 775 600
12 694 000 1 269 400 0,00 13 963 400 2 538 800
11 712 000 1 171 200 0,00 12 883 200 2 342 400
46 110 000 4 611 000 4 611 000,00 50 721 000 9 222 000
13 425 000 1 342 500 0,00 14 767 500 2 685 000

9 918 000 991 800 0,00 10 909 800 1 983 600
14 268 000 9 317 165 9 317 165,00 15 694 800 10 743 965
20 462 000 2 046 200 0,00 22 508 200 4 092 400
10 506 000 1 050 600 0,00 11 556 600 2 101 200
15 334 000 1 533 400 0,00 16 867 400 3 066 800
11 086 000 1 108 600 0,00 12 194 600 2 217 200
11 100 000 1 110 000 0,00 12 210 000 2 220 000
25 456 000 2 545 600 0,00 28 001 600 5 091 200
14 402 000 1 440 200 0,00 15 842 200 2 880 400
91 788 000 9 178 800 9 178 800,00 100 966 800 18 357 600
17 160 000 1 716 000 0,00 18 876 000 3 432 000
12 346 000 1 234 600 0,00 13 580 600 2 469 200
10 864 000 1 086 400 1 086 400,00 11 950 400 2 172 800
12 846 000 6 486 411 6 486 411,00 14 130 600 7 771 011
20 245 000 2 024 500 0,00 22 269 500 4 049 000
18 025 000 1 802 500 0,00 19 827 500 3 605 000
12 198 000 1 219 800 0,00 13 417 800 2 439 600
15 315 000 1 531 500 0,00 16 846 500 3 063 000
13 007 000 1 300 700 0,00 14 307 700 2 601 400
11 992 000 1 199 200 0,00 13 191 200 2 398 400

7 125 000 1 523 563 23 563,00 7 837 500 2 236 063
11 640 000 1 164 000 0,00 12 804 000 2 328 000
18 416 000 1 841 600 0,00 20 257 600 3 683 200
43 359 000 4 335 900 0,00 47 694 900 8 671 800
56 929 000 5 692 900 0,00 62 621 900 11 385 800
11 864 000 1 186 400 0,00 13 050 400 2 372 800
46 177 000 4 617 700 4 617 700,00 50 794 700 9 235 400

9 072 000 907 200 0,00 9 979 200 1 814 400
53 517 000 5 351 700 0,00 58 868 700 10 703 400
23 244 000 2 324 400 0,00 25 568 400 4 648 800

113 690 400 11 369 040 0,00 125 059 440 22 738 080
25 287 000 2 528 700 0,00 27 815 700 5 057 400
41 816 000 4 181 600 4 181 600,00 45 997 600 8 363 200

186 735 400 18 673 540 18 673 540,00 205 408 940 37 347 080
9 222 000 922 200 0,00 10 144 200 1 844 400
7 393 000 739 300 0,00 8 132 300 1 478 600

13 372 000 1 337 200 0,00 14 709 200 2 674 400
7 657 000 765 700 0,00 8 422 700 1 531 400

31 969 000 3 196 900 3 196 900,00 35 165 900 6 393 800
6 694 000 669 400 0,00 7 363 400 1 338 800

15 597 000 1 559 700 1 559 700,00 17 156 700 3 119 400
60 422 000 6 042 200 0,00 66 464 200 12 084 400
12 003 000 4 380 445 2 380 445,00 13 203 300 5 580 745
26 647 000 2 664 700 0,00 29 311 700 5 329 400

6 805 000 680 500 0,00 7 485 500 1 361 000



15 297 000 1 529 700 0,00 16 826 700 3 059 400
5 383 000 538 300 0,00 5 921 300 1 076 600
8 919 000 891 900 0,00 9 810 900 1 783 800

11 089 000 1 108 900 0,00 12 197 900 2 217 800
37 890 000 3 789 000 0,00 41 679 000 7 578 000

8 616 000 861 600 0,00 9 477 600 1 723 200
42 000 000 4 200 000 4 200 000,00 46 200 000 8 400 000
34 560 000 14 132 676 14 132 676,00 38 016 000 17 588 676
36 049 000 3 604 900 0,00 39 653 900 7 209 800
86 970 000 0 0,00 95 667 000 0

3 660 000 366 000 0,00 4 026 000 732 000
28 771 000 2 877 100 0,00 31 648 100 5 754 200
12 326 000 1 232 600 1 232 600,00 13 558 600 2 465 200

9 495 000 949 500 0,00 10 444 500 1 899 000
10 555 000 1 055 500 455 500,00 11 610 500 2 111 000

9 804 000 980 400 380 400,00 10 784 400 1 960 800
2 794 000 655 575 0,00 3 073 400 934 975

15 828 000 1 582 800 0,00 17 410 800 3 165 600
11 537 000 1 153 700 0,00 12 690 700 2 307 400
15 908 000 1 590 800 0,00 17 498 800 3 181 600

7 052 000 705 200 0,00 7 757 200 1 410 400
9 293 000 929 300 0,00 10 222 300 1 858 600
8 171 000 817 100 0,00 8 988 100 1 634 200

40 229 000 4 022 900 0,00 44 251 900 8 045 800
12 923 000 1 292 300 0,00 14 215 300 2 584 600

5 240 000 524 000 0,00 5 764 000 1 048 000
132 094 400 13 209 440 0,00 145 303 840 26 418 880

9 733 000 973 300 0,00 10 706 300 1 946 600
55 248 000 5 524 800 0,00 60 772 800 11 049 600
21 927 000 2 192 700 0,00 24 119 700 4 385 400
14 102 000 1 410 200 0,00 15 512 200 2 820 400

3 409 000 340 900 0,00 3 749 900 681 800
4 603 000 460 300 0,00 5 063 300 920 600

31 921 200 25 453 394 25 453 394,00 35 113 320 28 645 514
49 089 200 39 271 360 39 271 360,00 53 998 120 44 180 280
56 205 600 5 620 560 5 620 560,00 61 826 160 11 241 120
26 162 000 8 356 548 8 356 548,00 28 778 200 10 972 748
56 133 200 5 613 320 0,00 61 746 520 11 226 640
76 742 600 59 307 294 46 819 294,00 84 416 860 66 981 554
54 938 200 5 493 820 0,00 60 432 020 10 987 640
57 630 000 5 763 000 0,00 63 393 000 11 526 000
57 476 400 45 391 670 21 091 670,00 63 224 040 51 139 310
38 273 800 3 827 380 3 827 380,00 42 101 180 7 654 760
50 018 600 39 613 135 29 913 135,00 55 020 460 44 614 995
54 030 800 5 403 080 5 403 080,00 59 433 880 10 806 160
52 340 600 5 234 060 0,00 57 574 660 10 468 120



Att betala om 
förlagslånet redan 
betalats in

Ny insatsnivå Att betala in exk 
förlagslån

Att betala om 
förlagslånet redan 
betalats in

Ny insatsnivå

2 284 600 34 107 600 8 526 900 5 126 900 36 949 900
10 468 306 49 704 000 19 298 306 14 610 306 53 846 000

512 600 23 403 600 5 850 900 2 462 900 25 353 900
207 400 7 844 400 1 961 100 861 100 8 498 100
638 200 16 357 200 4 089 300 2 001 300 17 720 300

0 3 464 400 866 100 166 100 3 753 100
8 800 7 780 800 1 945 200 657 200 8 429 200

554 200 30 925 200 7 731 300 3 131 300 33 502 300
723 800 13 342 800 3 335 700 1 835 700 14 454 700
304 400 26 426 400 6 606 600 2 506 600 28 628 600

0 11 467 200 2 866 800 778 800 12 422 800
0 8 480 400 1 141 592 0 9 187 100
0 2 941 200 735 300 135 300 3 186 300

785 800 18 514 800 4 628 700 2 328 700 20 057 700
0 33 464 400 8 366 100 2 478 100 36 253 100

130 400 10 382 400 2 595 600 995 600 11 247 600
118 800 31 912 800 7 978 200 2 778 200 34 572 200

2 136 200 12 817 200 3 204 300 3 204 300 13 885 300
3 643 000 60 858 000 15 214 500 8 714 500 65 929 500

20 723 520 124 341 120 31 085 280 31 085 280 134 702 880
3 192 200 106 681 200 26 670 300 12 082 300 115 571 300

176 400 6 386 400 1 596 600 708 600 6 918 600
525 000 15 150 000 3 787 500 1 787 500 16 412 500

0 7 755 600 1 938 900 250 900 8 401 900
586 000 20 916 000 5 229 000 2 329 000 22 659 000
683 800 17 302 800 4 325 700 2 125 700 18 744 700
359 800 5 758 800 1 439 700 839 700 6 238 700
406 200 11 437 200 2 859 300 1 359 300 12 390 300

0 3 308 400 523 390 0 3 584 100
390 600 10 143 600 2 535 900 1 235 900 10 988 900

5 661 600 33 969 600 8 492 400 8 492 400 36 800 400
119 600 19 917 600 4 979 400 1 779 400 21 577 400

49 848 10 810 800 2 550 748 950 748 11 711 700
8 378 600 50 271 600 12 567 900 12 567 900 54 460 900
2 447 680 118 486 080 29 621 520 12 321 520 128 359 920

635 800 38 614 800 9 653 700 3 853 700 41 832 700
129 400 6 776 400 1 694 100 694 100 7 341 100
757 200 15 943 200 3 985 800 2 085 800 17 271 800

2 989 800 51 538 800 12 884 700 7 284 700 55 833 700
17 748 641 39 895 200 21 073 241 21 073 241 43 219 800

3 379 002 70 008 000 16 713 002 9 213 002 75 842 000
0 12 735 600 3 183 900 983 900 13 796 900

130 000 25 380 000 6 345 000 2 245 000 27 495 000
748 400 19 490 400 4 872 600 2 372 600 21 114 600
175 800 13 654 800 3 413 700 1 313 700 14 792 700

  Insatsnivå 1200



0 7 794 000 1 948 500 648 500 8 443 500
0 12 028 800 3 007 200 907 200 13 031 200

5 747 400 34 484 400 8 621 100 8 621 100 37 358 100
2 711 517 13 638 000 5 548 017 3 848 017 14 774 500

646 600 11 679 600 2 919 900 1 619 900 12 652 900
289 000 10 734 000 2 683 500 1 183 500 11 628 500

26 000 6 756 000 1 689 000 589 000 7 319 000
0 6 274 800 1 568 700 468 700 6 797 700

46 200 21 877 200 5 469 300 1 869 300 23 700 300
7 830 240 115 981 440 28 995 360 17 495 360 125 646 560

76 537 400 459 224 400 114 806 100 114 806 100 497 493 100
16 000 15 696 000 3 924 000 1 324 000 17 004 000

222 000 13 332 000 3 333 000 1 333 000 14 443 000
3 540 381 13 927 200 7 300 981 4 700 981 15 087 800

963 000 18 378 000 4 594 500 2 494 500 19 909 500
0 18 715 200 4 678 800 1 390 800 20 274 800

3 185 120 113 310 720 28 327 680 12 627 680 122 753 280
596 000 18 504 000 4 626 000 2 138 000 20 046 000

55 578 152 110 011 200 78 445 752 64 745 752 119 178 800
0 11 797 200 2 949 300 749 300 12 780 300

51 000 16 506 000 4 126 500 1 426 500 17 881 500
717 000 18 102 000 4 525 500 2 225 500 19 610 500
275 200 11 251 200 2 812 800 1 212 800 12 188 800
108 600 10 779 600 2 694 900 1 006 900 11 677 900
901 839 11 505 600 4 248 639 1 860 639 12 464 400

2 981 600 121 617 600 30 404 400 13 116 400 131 752 400
559 800 44 758 800 11 189 700 4 289 700 48 488 700

0 16 485 600 4 121 400 1 233 400 17 859 400
2 055 600 12 333 600 3 083 400 3 083 400 13 361 400

218 800 24 040 800 6 010 200 2 222 200 26 044 200
187 200 8 323 200 2 080 800 880 800 9 016 800

0 12 268 800 3 067 200 767 200 13 291 200
1 263 000 29 706 000 7 426 500 3 738 500 32 181 500
3 058 200 43 549 200 10 887 300 6 687 300 47 178 300
1 513 000 60 678 000 15 169 500 6 569 500 65 734 500

18 384 710 32 330 400 24 378 910 21 078 910 35 024 600
0 6 938 400 1 734 600 446 600 7 516 600

585 400 17 912 400 4 478 100 2 078 100 19 405 100
3 154 000 18 924 000 4 731 000 4 731 000 20 501 000

0 6 086 400 1 521 600 321 600 6 593 600
14 882 400 89 294 400 22 323 600 22 323 600 96 735 600

4 029 600 149 577 600 37 394 400 16 494 400 162 042 400
244 600 19 467 600 4 866 900 1 866 900 21 089 900

1 435 200 77 611 200 19 402 800 7 902 800 84 078 800
157 200 8 143 200 2 035 800 835 800 8 821 800

1 066 000 38 796 000 9 699 000 4 299 000 42 029 000
1 610 800 36 064 800 9 016 200 4 616 200 39 070 200
4 769 600 77 217 600 19 304 400 11 204 400 83 652 400
1 670 000 106 020 000 26 505 000 10 505 000 114 855 000
8 230 625 41 706 000 16 006 125 11 706 125 45 181 500



60 000 14 160 000 3 540 000 1 240 000 15 340 000
0 11 754 000 2 938 500 938 500 12 733 500

48 200 27 889 200 6 972 300 2 372 300 30 213 300
3 492 400 20 954 400 5 238 600 5 238 600 22 700 600

633 000 19 326 000 4 831 500 2 243 500 20 936 500
0 22 030 800 5 507 700 1 307 700 23 866 700

5 765 200 98 191 200 24 547 800 13 947 800 106 373 800
622 800 28 936 800 7 234 200 3 034 200 31 348 200
229 600 17 577 600 4 394 400 1 694 400 19 042 400

2 003 200 25 219 200 6 304 800 4 104 800 27 320 800
8 028 800 94 972 800 23 743 200 15 943 200 102 887 200

453 800 9 922 800 2 480 700 1 280 700 10 749 700
966 800 50 800 800 12 700 200 5 200 200 55 034 200

25 805 967 38 046 000 28 976 467 28 976 467 41 216 500
75 200 30 451 200 7 612 800 2 612 800 32 988 800

856 200 28 537 200 7 134 300 3 234 300 30 915 300
3 814 800 52 288 800 13 072 200 8 172 200 56 646 200

132 800 6 796 800 1 699 200 699 200 7 363 200
498 400 8 990 400 2 247 600 1 247 600 9 739 600
350 400 18 302 400 4 575 600 1 875 600 19 827 600

19 923 760 51 081 600 30 980 560 24 180 560 55 338 400
51 200 9 907 200 2 476 800 876 800 10 732 800

952 200 46 513 200 11 628 300 4 828 300 50 389 300
0 15 813 600 3 953 400 1 253 400 17 131 400

1 453 800 27 922 800 6 980 700 3 780 700 30 249 700
28 530 720 171 184 320 42 796 080 42 796 080 185 449 680

904 400 33 026 400 8 256 600 3 656 600 35 778 600
305 400 22 832 400 5 708 100 2 208 100 24 735 100

94 600 5 895 600 1 473 900 585 900 6 386 900
2 089 200 27 535 200 6 883 800 4 383 800 29 829 800

306 000 31 236 000 7 809 000 2 909 000 33 839 000
5 629 600 91 305 600 22 826 400 13 238 400 98 914 400

70 017 497 141 537 600 100 112 297 81 812 297 153 332 400
0 14 612 400 3 653 100 1 165 100 15 830 100

259 800 17 158 800 4 289 700 1 689 700 18 588 700
0 11 962 800 2 990 700 990 700 12 959 700

286 759 3 681 600 1 293 559 593 559 3 988 400
143 000 29 058 000 7 264 500 2 564 500 31 479 500

1 909 800 11 458 800 2 864 700 2 864 700 12 413 700
1 077 400 40 664 400 10 166 100 4 466 100 44 053 100

64 600 11 187 600 2 796 900 996 900 12 119 900
1 885 600 31 713 600 7 928 400 4 528 400 34 356 400

0 24 007 200 6 001 800 1 801 800 26 007 800
480 600 51 483 600 12 870 900 4 770 900 55 773 900
121 800 8 530 800 2 132 700 832 700 9 241 700
548 600 12 291 600 3 072 900 1 572 900 13 315 900

0 4 395 600 1 045 114 245 114 4 761 900
12 893 000 77 358 000 19 339 500 19 339 500 83 804 500

311 400 15 668 400 3 917 100 1 617 100 16 974 100
599 600 17 397 600 4 349 400 2 049 400 18 847 400



770 400 12 422 400 3 105 600 1 805 600 13 457 600
260 600 6 963 600 1 740 900 840 900 7 543 900
202 200 11 413 200 2 853 300 1 153 300 12 364 300
117 000 8 502 000 2 125 500 825 500 9 210 500

4 245 280 151 471 680 37 867 920 16 867 920 164 094 320
11 733 800 70 402 800 17 600 700 17 600 700 76 269 700

35 200 5 011 200 1 252 800 452 800 5 428 800
342 800 23 656 800 5 914 200 2 314 200 25 628 200
438 400 12 230 400 3 057 600 1 457 600 13 249 600

10 701 600 64 209 600 16 052 400 16 052 400 69 560 400
900 000 33 000 000 8 250 000 3 650 000 35 750 000

90 200 36 541 200 9 135 300 3 135 300 39 586 300
271 200 7 027 200 1 756 800 856 800 7 612 800
118 200 15 637 200 3 909 300 1 421 300 16 940 300
362 400 8 174 400 2 043 600 1 043 600 8 855 600

1 010 800 18 064 800 4 516 200 2 516 200 19 570 200
65 600 15 393 600 3 848 400 1 348 400 16 676 400

960 200 31 561 200 7 890 300 3 590 300 34 191 300
0 13 762 800 3 440 700 740 700 14 909 700

110 200 13 861 200 3 465 300 1 265 300 15 016 300
880 209 7 262 400 2 085 409 1 485 409 7 867 600

7 463 200 44 779 200 11 194 800 11 194 800 48 510 800
1 467 600 8 805 600 2 201 400 2 201 400 9 539 400
2 536 800 50 620 800 12 655 200 6 755 200 54 839 200

0 6 464 400 1 616 100 516 100 7 003 100
3 800 600 69 603 600 17 400 900 9 600 900 75 403 900

144 800 8 068 800 2 017 200 817 200 8 741 200
544 200 33 865 200 8 466 300 3 366 300 36 687 300

0 12 897 600 2 667 446 767 446 13 972 400
585 000 26 310 000 6 577 500 2 777 500 28 502 500

14 040 787 20 100 000 15 715 787 15 715 787 21 775 000
2 578 600 45 399 600 11 349 900 6 361 900 49 182 900
2 426 000 57 756 000 14 439 000 7 239 000 62 569 000

313 000 22 878 000 5 719 500 2 219 500 24 784 500
183 000 22 098 000 5 524 500 2 024 500 23 939 500
454 200 22 453 200 5 613 300 2 325 300 24 324 300

4 516 800 86 428 800 21 607 200 11 719 200 93 631 200
186 200 5 317 200 1 329 300 629 300 5 760 300
633 400 18 200 400 4 550 100 2 150 100 19 717 100

10 711 000 64 266 000 16 066 500 16 066 500 69 621 500
342 400 12 854 400 3 213 600 1 413 600 13 925 600

0 23 731 200 5 932 800 1 732 800 25 708 800
14 050 200 84 301 200 21 075 300 21 075 300 91 326 300
14 808 200 88 849 200 22 212 300 22 212 300 96 253 300

0 3 019 200 754 800 54 800 3 270 800
0 10 807 200 2 701 800 801 800 11 707 800

1 898 800 27 592 800 6 898 200 4 198 200 29 892 200
555 000 30 330 000 7 582 500 3 082 500 32 857 500
121 200 4 927 200 1 231 800 531 800 5 337 800

0 7 146 000 1 786 500 486 500 7 741 500



875 600 40 653 600 10 163 400 4 263 400 44 041 400
638 800 15 232 800 3 808 200 1 908 200 16 502 200
142 400 14 054 400 3 513 600 1 313 600 15 225 600

9 222 000 55 332 000 13 833 000 13 833 000 59 943 000
397 000 16 110 000 4 027 500 1 739 500 17 452 500

0 11 901 600 2 975 400 775 400 12 893 400
10 743 965 17 121 600 12 170 765 12 170 765 18 548 400

1 492 400 24 554 400 6 138 600 3 538 600 26 600 600
101 200 12 607 200 3 151 800 1 151 800 13 657 800

0 18 400 800 4 600 200 1 312 200 19 934 200
429 200 13 303 200 3 325 800 1 537 800 14 411 800
220 000 13 320 000 3 330 000 1 330 000 14 430 000

91 200 30 547 200 7 636 800 2 636 800 33 092 800
480 400 17 282 400 4 320 600 1 920 600 18 722 600

18 357 600 110 145 600 27 536 400 27 536 400 119 324 400
432 000 20 592 000 5 148 000 2 148 000 22 308 000
769 200 14 815 200 3 703 800 2 003 800 16 049 800

2 172 800 13 036 800 3 259 200 3 259 200 14 123 200
7 771 011 15 415 200 9 055 611 9 055 611 16 699 800

661 000 24 294 000 6 073 500 2 685 500 26 318 500
205 000 21 630 000 5 407 500 2 007 500 23 432 500

0 14 637 600 3 659 400 1 159 400 15 857 400
875 000 18 378 000 4 594 500 2 406 500 19 909 500
401 400 15 608 400 3 902 100 1 702 100 16 909 100

0 14 390 400 3 597 600 1 097 600 15 589 600
736 063 8 550 000 2 948 563 1 448 563 9 262 500

0 13 968 000 3 492 000 1 092 000 15 132 000
0 22 099 200 5 524 800 1 824 800 23 940 800

1 271 800 52 030 800 13 007 700 5 607 700 56 366 700
4 697 800 68 314 800 17 078 700 10 390 700 74 007 700

172 800 14 236 800 3 559 200 1 359 200 15 423 200
9 235 400 55 412 400 13 853 100 13 853 100 60 030 100

214 400 10 886 400 2 721 600 1 121 600 11 793 600
4 515 400 64 220 400 16 055 100 9 867 100 69 572 100

760 800 27 892 800 6 973 200 3 085 200 30 217 200
10 738 080 136 428 480 34 107 120 22 107 120 147 797 520

1 557 400 30 344 400 7 586 100 4 086 100 32 873 100
8 363 200 50 179 200 12 544 800 12 544 800 54 360 800

37 347 080 224 082 480 56 020 620 56 020 620 242 756 020
244 400 11 066 400 2 766 600 1 166 600 11 988 600
378 600 8 871 600 2 217 900 1 117 900 9 610 900
174 400 16 046 400 4 011 600 1 511 600 17 383 600
243 400 9 188 400 2 297 100 1 009 100 9 954 100

6 393 800 38 362 800 9 590 700 9 590 700 41 559 700
150 800 8 032 800 2 008 200 820 200 8 702 200

3 119 400 18 716 400 4 679 100 4 679 100 20 276 100
5 684 400 72 506 400 18 126 600 11 726 600 78 548 600
3 580 745 14 403 600 6 781 045 4 781 045 15 603 900

629 400 31 976 400 7 994 100 3 294 100 34 641 100
161 000 8 166 000 2 041 500 841 500 8 846 500



359 400 18 356 400 4 589 100 1 889 100 19 886 100
0 6 459 600 1 614 900 426 900 6 997 900

183 800 10 702 800 2 675 700 1 075 700 11 594 700
717 800 13 306 800 3 326 700 1 826 700 14 415 700

2 878 000 45 468 000 11 367 000 6 667 000 49 257 000
23 200 10 339 200 2 584 800 884 800 11 200 800

8 400 000 50 400 000 12 600 000 12 600 000 54 600 000
17 588 676 41 472 000 21 044 676 21 044 676 44 928 000

1 809 800 43 258 800 10 814 700 5 414 700 46 863 700
0 104 364 000 5 329 037 0 113 061 000
0 4 392 000 1 098 000 198 000 4 758 000

454 200 34 525 200 8 631 300 3 331 300 37 402 300
2 465 200 14 791 200 3 697 800 3 697 800 16 023 800

0 11 394 000 2 848 500 660 500 12 343 500
1 511 000 12 666 000 3 166 500 2 566 500 13 721 500
1 360 800 11 764 800 2 941 200 2 341 200 12 745 200

234 975 3 352 800 1 214 375 514 375 3 632 200
965 600 18 993 600 4 748 400 2 548 400 20 576 400
207 400 13 844 400 3 461 100 1 361 100 14 998 100
281 600 19 089 600 4 772 400 1 872 400 20 680 400

10 400 8 462 400 2 115 600 715 600 9 167 600
270 600 11 151 600 2 787 900 1 199 900 12 080 900

0 9 805 200 2 451 300 751 300 10 622 300
2 745 800 48 274 800 12 068 700 6 768 700 52 297 700

584 600 15 507 600 3 876 900 1 876 900 16 799 900
148 000 6 288 000 1 572 000 672 000 6 812 000

12 230 880 158 513 280 39 628 320 25 440 320 171 722 720
146 600 11 679 600 2 919 900 1 119 900 12 652 900
449 600 66 297 600 16 574 400 5 974 400 71 822 400
585 400 26 312 400 6 578 100 2 778 100 28 505 100
420 400 16 922 400 4 230 600 1 830 600 18 332 600

0 4 090 800 1 022 700 222 700 4 431 700
32 600 5 523 600 1 380 900 492 900 5 983 900

28 645 514 38 305 440 31 837 634 31 837 634 41 497 560
44 180 280 58 907 040 49 089 200 49 089 200 63 815 960
11 241 120 67 446 720 16 861 680 16 861 680 73 067 280
10 972 748 31 394 400 13 588 948 13 588 948 34 010 600

0 67 359 840 16 839 960 151 960 72 973 160
54 493 554 92 091 120 74 655 814 62 167 814 99 765 380

0 65 925 840 16 481 460 4 981 460 71 419 660
0 69 156 000 17 289 000 289 000 74 919 000

26 839 310 68 971 680 56 886 950 32 586 950 74 719 320
7 654 760 45 928 560 11 482 140 11 482 140 49 755 940

34 914 995 60 022 320 49 616 855 39 916 855 65 024 180
10 806 160 64 836 960 16 209 240 16 209 240 70 240 040

380 120 62 808 720 15 702 180 5 614 180 68 042 780



Att betala in exk 
förlagslån

Att betala om 
förlagslånet redan 
betalats in

11 369 200 7 969 200
23 440 306 18 752 306

7 801 200 4 413 200
2 614 800 1 514 800
5 452 400 3 364 400
1 154 800 454 800
2 593 600 1 305 600

10 308 400 5 708 400
4 447 600 2 947 600
8 808 800 4 708 800
3 822 400 1 734 400
1 848 292 648 292

980 400 380 400
6 171 600 3 871 600

11 154 800 5 266 800
3 460 800 1 860 800

10 637 600 5 437 600
4 272 400 4 272 400

20 286 000 13 786 000
41 447 040 41 447 040
35 560 400 20 972 400

2 128 800 1 240 800
5 050 000 3 050 000
2 585 200 897 200
6 972 000 4 072 000
5 767 600 3 567 600
1 919 600 1 319 600
3 812 400 2 312 400

799 090 99 090
3 381 200 2 081 200

11 323 200 11 323 200
6 639 200 3 439 200
3 451 648 1 851 648

16 757 200 16 757 200
39 495 360 22 195 360
12 871 600 7 071 600

2 258 800 1 258 800
5 314 400 3 414 400

17 179 600 11 579 600
24 397 841 24 397 841
22 547 002 15 047 002

4 245 200 2 045 200
8 460 000 4 360 000
6 496 800 3 996 800
4 551 600 2 451 600

Insatsnivå 1300



2 598 000 1 298 000
4 009 600 1 909 600

11 494 800 11 494 800
6 684 517 4 984 517
3 893 200 2 593 200
3 578 000 2 078 000
2 252 000 1 152 000
2 091 600 991 600
7 292 400 3 692 400

38 660 480 27 160 480
153 074 800 153 074 800

5 232 000 2 632 000
4 444 000 2 444 000
8 461 581 5 861 581
6 126 000 4 026 000
6 238 400 2 950 400

37 770 240 22 070 240
6 168 000 3 680 000

87 613 352 73 913 352
3 932 400 1 732 400
5 502 000 2 802 000
6 034 000 3 734 000
3 750 400 2 150 400
3 593 200 1 905 200
5 207 439 2 819 439

40 539 200 23 251 200
14 919 600 8 019 600

5 495 200 2 607 200
4 111 200 4 111 200
8 013 600 4 225 600
2 774 400 1 574 400
4 089 600 1 789 600
9 902 000 6 214 000

14 516 400 10 316 400
20 226 000 11 626 000
27 073 110 23 773 110

2 312 800 1 024 800
5 970 800 3 570 800
6 308 000 6 308 000
2 028 800 828 800

29 764 800 29 764 800
49 859 200 28 959 200

6 489 200 3 489 200
25 870 400 14 370 400

2 714 400 1 514 400
12 932 000 7 532 000
12 021 600 7 621 600
25 739 200 17 639 200
35 340 000 19 340 000
19 481 625 15 181 625



4 720 000 2 420 000
3 918 000 1 918 000
9 296 400 4 696 400
6 984 800 6 984 800
6 442 000 3 854 000
7 343 600 3 143 600

32 730 400 22 130 400
9 645 600 5 445 600
5 859 200 3 159 200
8 406 400 6 206 400

31 657 600 23 857 600
3 307 600 2 107 600

16 933 600 9 433 600
32 146 967 32 146 967
10 150 400 5 150 400

9 512 400 5 612 400
17 429 600 12 529 600

2 265 600 1 265 600
2 996 800 1 996 800
6 100 800 3 400 800

35 237 360 28 437 360
3 302 400 1 702 400

15 504 400 8 704 400
5 271 200 2 571 200
9 307 600 6 107 600

57 061 440 57 061 440
11 008 800 6 408 800

7 610 800 4 110 800
1 965 200 1 077 200
9 178 400 6 678 400

10 412 000 5 512 000
30 435 200 20 847 200

111 907 097 93 607 097
4 870 800 2 382 800
5 719 600 3 119 600
3 987 600 1 987 600
1 600 359 900 359
9 686 000 4 986 000
3 819 600 3 819 600

13 554 800 7 854 800
3 729 200 1 929 200

10 571 200 7 171 200
8 002 400 3 802 400

17 161 200 9 061 200
2 843 600 1 543 600
4 097 200 2 597 200
1 411 414 611 414

25 786 000 25 786 000
5 222 800 2 922 800
5 799 200 3 499 200



4 140 800 2 840 800
2 321 200 1 421 200
3 804 400 2 104 400
2 834 000 1 534 000

50 490 560 29 490 560
23 467 600 23 467 600

1 670 400 870 400
7 885 600 4 285 600
4 076 800 2 476 800

21 403 200 21 403 200
11 000 000 6 400 000
12 180 400 6 180 400

2 342 400 1 442 400
5 212 400 2 724 400
2 724 800 1 724 800
6 021 600 4 021 600
5 131 200 2 631 200

10 520 400 6 220 400
4 587 600 1 887 600
4 620 400 2 420 400
2 690 609 2 090 609

14 926 400 14 926 400
2 935 200 2 935 200

16 873 600 10 973 600
2 154 800 1 054 800

23 201 200 15 401 200
2 689 600 1 489 600

11 288 400 6 188 400
3 742 246 1 842 246
8 770 000 4 970 000

17 390 787 17 390 787
15 133 200 10 145 200
19 252 000 12 052 000

7 626 000 4 126 000
7 366 000 3 866 000
7 484 400 4 196 400

28 809 600 18 921 600
1 772 400 1 072 400
6 066 800 3 666 800

21 422 000 21 422 000
4 284 800 2 484 800
7 910 400 3 710 400

28 100 400 28 100 400
29 616 400 29 616 400

1 006 400 306 400
3 602 400 1 702 400
9 197 600 6 497 600

10 110 000 5 610 000
1 642 400 942 400
2 382 000 1 082 000



13 551 200 7 651 200
5 077 600 3 177 600
4 684 800 2 484 800

18 444 000 18 444 000
5 370 000 3 082 000
3 967 200 1 767 200

13 597 565 13 597 565
8 184 800 5 584 800
4 202 400 2 202 400
6 133 600 2 845 600
4 434 400 2 646 400
4 440 000 2 440 000

10 182 400 5 182 400
5 760 800 3 360 800

36 715 200 36 715 200
6 864 000 3 864 000
4 938 400 3 238 400
4 345 600 4 345 600

10 340 211 10 340 211
8 098 000 4 710 000
7 210 000 3 810 000
4 879 200 2 379 200
6 126 000 3 938 000
5 202 800 3 002 800
4 796 800 2 296 800
3 661 063 2 161 063
4 656 000 2 256 000
7 366 400 3 666 400

17 343 600 9 943 600
22 771 600 16 083 600

4 745 600 2 545 600
18 470 800 18 470 800

3 628 800 2 028 800
21 406 800 15 218 800

9 297 600 5 409 600
45 476 160 33 476 160
10 114 800 6 614 800
16 726 400 16 726 400
74 694 160 74 694 160

3 688 800 2 088 800
2 957 200 1 857 200
5 348 800 2 848 800
3 062 800 1 774 800

12 787 600 12 787 600
2 677 600 1 489 600
6 238 800 6 238 800

24 168 800 17 768 800
7 981 345 5 981 345

10 658 800 5 958 800
2 722 000 1 522 000



6 118 800 3 418 800
2 153 200 965 200
3 567 600 1 967 600
4 435 600 2 935 600

15 156 000 10 456 000
3 446 400 1 746 400

16 800 000 16 800 000
24 500 676 24 500 676
14 419 600 9 019 600
14 026 037 0 -73 963

1 464 000 564 000
11 508 400 6 208 400

4 930 400 4 930 400
3 798 000 1 610 000
4 222 000 3 622 000
3 921 600 3 321 600
1 493 775 793 775
6 331 200 4 131 200
4 614 800 2 514 800
6 363 200 3 463 200
2 820 800 1 420 800
3 717 200 2 129 200
3 268 400 1 568 400

16 091 600 10 791 600
5 169 200 3 169 200
2 096 000 1 196 000

52 837 760 38 649 760
3 893 200 2 093 200

22 099 200 11 499 200
8 770 800 4 970 800
5 640 800 3 240 800
1 363 600 563 600
1 841 200 953 200

35 029 754 35 029 754
53 998 120 53 998 120
22 482 240 22 482 240
16 205 148 16 205 148
22 453 280 5 765 280
82 330 074 69 842 074
21 975 280 10 475 280
23 052 000 6 052 000
62 634 590 38 334 590
15 309 520 15 309 520
54 618 715 44 918 715
21 612 320 21 612 320
20 936 240 10 848 240
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 215
Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2021 (KS 2020.278)
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer tidplan 2021 för planeringsprocessen styrning och
uppföljning.
Bokslutsgenomgång torsdag 18 mars kl. 9-12, digitalt.
Kommunplanedag måndag 12 april kl. 9-12, digitalt.
Budgetberedning (KSAU) i samband med ordinarie KSAU 29 april.
Förslag till kommunplan behandlas av kommunstyrelsen 17 maj.
Kommunplanen fastställs av kommunfullmäktige 7 juni.
Delårsuppföljning och mål inför nämndernas VP torsdag 23 september kl. 9-16.
 
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samtliga budgetförslag ska 
beredas i kommunstyrelsen innan de presenteras i kommunfullmäktige. 
 
Reservationer
Jerri Bergström, Gustav Elfström (båda S) och Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jerri Bergströms (S) yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunallagen 11 kap. Ekonomisk förvaltning anger att budgeten fastställs av
fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i
hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Kommunallagen anger
även att förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.
Vallentuna kommuns regler för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter i Vallentuna kommun anger hur planeringsprocessen genomförs i
Vallentuna kommun. Kommunens planeringsprocess innebär att kommunfullmäktige
under juni månad fastställer kommunplanen, KP, för efterföljande tre år.
Med utgångspunkt från kommunallagen och Vallentuna kommuns regler för styrning
och uppföljning av ekonomi och verksamheter föreslår kommunledningskontoret att
tidplan för planeringsprocessen styrning och uppföljning fastställs. Tidplanen
innehåller bland annat datum för bokslutsgenomgång, kommunplanedag och
målstyrning inför nämndernas verksamhetsplaner (VP).

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar, med bifall av Nicklas Steorn (MP), bifall till arbetsutskottets 
förslag med ändringarna:
- att Budgetberedning (KSAU) i samband med ordinarie KSAU 30 september.
- att Förslag till kommunplan behandlas av kommunstyrelsen 18 oktober.
- att Kommunplanen fastställs av kommunfullmäktige 8 november.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

- att förvaltningen ges i uppdrag att till nästa möte föreslå lämpligt datum för 
"Delårsuppföljning och mål inför nämndernas VP".

Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att 
samtliga budgetförslag ska beredas i kommunstyrelsen innan de presenteras i 
kommunfullmäktige.
 
Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jerri Bergströms (S) yrkande mot sitt eget yrkande. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsen beslutar enligt Parisa Liljestrands (M) yrkande.

Beslutsunderlag
 §156  Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2021
 Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2020



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 156
Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2021 (KS 2020.278)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen fastställer tidplan 2021 för planeringsprocessen styrning och
uppföljning.
Bokslutsgenomgång torsdag 18 mars kl. 9-12, digitalt.
Kommunplanedag måndag 12 april kl. 9-12, digitalt.
Budgetberedning (KSAU) i samband med ordinarie KSAU 29 april.
Förslag till kommunplan behandlas av kommunstyrelsen 17 maj.
Kommunplanen fastställs av kommunfullmäktige 7 juni.
Delårsuppföljning och mål inför nämndernas VP torsdag 23 september kl. 9-16.
 
Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att samtliga budgetförslag ska 
beredas i kommunstyrelsen innan de presenteras i kommunfullmäktige. 
 
Anteckning
Kommunstyrelsens reglemente uppdateras med punkten att samtliga budgetförslag ska 
beredas i kommunstyrelsen innan de presenteras i kommunfullmäktige.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Kommunallagen 11 kap. Ekonomisk förvaltning anger att budgeten fastställs av
fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i
hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Kommunallagen anger
även att förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.
Vallentuna kommuns regler för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter i Vallentuna kommun anger hur planeringsprocessen genomförs i
Vallentuna kommun. Kommunens planeringsprocess innebär att kommunfullmäktige
under juni månad fastställer kommunplanen, KP, för efterföljande tre år.
Med utgångspunkt från kommunallagen och Vallentuna kommuns regler för styrning
och uppföljning av ekonomi och verksamheter föreslår kommunledningskontoret att
tidplan för planeringsprocessen styrning och uppföljning fastställs. Tidplanen
innehåller bland annat datum för bokslutsgenomgång, kommunplanedag och
målstyrning inför nämndernas verksamhetsplaner (VP).



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringarna:
att Budgetberedning (KSAU) i samband med ordinarie KSAU 30 september.
att Förslag till kommunplan behandlas av kommunstyrelsen 18 oktober.
att Kommunplanen fastställs av kommunfullmäktige 8 november.
att förvaltningen ges i uppdrag att till nästa möte föreslå lämpligt datum för 
"Delårsuppföljning och mål inför nämndernas VP".
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget 
att samtliga budgetförslag ska beredas i kommunstyrelsen innan de presenteras i 
kommunfullmäktige. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jerri Bergströms (S) yrkande mot sitt eget yrkande. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Parisa Liljestrands (M) 
yrkande.

Beslutsunderlag
 Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2020



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-16

DNR KS 2020.278 
ANNIKA HELLBERG SID 1/2
EKONOMICHEF 
08-587 852 12  
ANNIKA.HELLBERG@VALLENTUNA.SE  KOMMUNSTYRELSEN

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Planeringsprocessen styrning och 
uppföljning 2021

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer tidplan 2021 för planeringsprocessen styrning och
uppföljning.
Bokslutsgenomgång torsdag 18 mars kl. 9-12, digitalt.
Kommunplanedag måndag 12 april kl. 9-12, digitalt.
Budgetberedning (KSAU) i samband med ordinarie KSAU 29 april.
Förslag till kommunplan behandlas av kommunstyrelsen 17 maj.
Kommunplanen fastställs av kommunfullmäktige 7 juni.
Delårsuppföljning och mål inför nämndernas VP torsdag 23 september kl. 9-16.

Ärendet i korthet
Kommunallagen 11 kap. Ekonomisk förvaltning anger att budgeten fastställs av
fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i
hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Kommunallagen anger
även att förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.
Vallentuna kommuns regler för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter i Vallentuna kommun anger hur planeringsprocessen genomförs i
Vallentuna kommun. Kommunens planeringsprocess innebär att kommunfullmäktige
under juni månad fastställer kommunplanen, KP, för efterföljande tre år.
Med utgångspunkt från kommunallagen och Vallentuna kommuns regler för styrning
och uppföljning av ekonomi och verksamheter föreslår kommunledningskontoret att
tidplan för planeringsprocessen styrning och uppföljning fastställs. Tidplanen
innehåller bland annat datum för bokslutsgenomgång, kommunplanedag och
målstyrning inför nämndernas verksamhetsplaner (VP).

Bakgrund
Vallentuna kommuns modell för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter har sin utgångspunkt i kommunallagen. Kommunallagen 11 kap
Ekonomisk förvaltning anger att budgeten fastställs av fullmäktige före november
månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska budgeten
fastställas av nyvalda fullmäktige. Kommunallagen anger även att förslag till budget
ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.
Vallentuna kommuns regler för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamheter i Vallentuna kommun anger hur planeringsprocessen genomförs i 
Vallentuna kommun. Kommunens planeringsprocess innebär att kommunfullmäktige 
under juni månad fastställer kommunplanen, KP, för efterföljande tre år. (I 
undantagsfall kan kommunplanen fastställas senare under året men allra senast på
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kommunfullmäktiges sammanträde i december månad). Skattesatsen ska, enligt
kommunallagen, beslutas senast i november månad. I kommunplanen beskrivs vad
kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den närmaste
treårsperioden. Kommunfullmäktige fastlägger nämndernas uppgifter,
kommungemensamma mål, skattesats, driftramar (budget), investeringsplan och
taxor. En beskrivning av förutsättningar för ekonomi, bostadsbyggande, infrastruktur,
befolkningsutveckling och personal tas fram i kommunplanen.
Ett viktigt led i kommunens styrning är uppföljningen av både kommunens ekonomi
och verksamhet. Uppföljningen genomförs i årsredovisningen och löpande under
verksamhetsåret både vad gäller de politiska målen och de ekonomiska kraven.
Planeringen inför kommande år tar sin utgångspunkt i både uppföljning av befintlig
verksamhet och omvärldsbevakning. Kommunstyrelsen behöver därför fastställa
datum för bokslutsdag som innehåller uppföljning av föregående år och 
kommunplanedag (KP-dag) som innehåller omvärldsbevakning med fokus på 
framtiden och ger en bild av nämndernas förutsättningar den närmaste 
treårsperioden. Parallellt med planeringsprocessen genomförs den ordinarie 
uppföljningen i form av månadsuppföljning och tertialrapporter. Slutligen fastställs 
en gemensam dag för målstyrning inför nämndernas verksamhetsplaner (VP) med 
utgångspunkt från kommunplan och nämndernas uppföljning i delåret (tertial 2).
Kommunledningskontoret lämnar följande förslag till tidplan 2021: 

Bokslutsgenomgång torsdag 18 mars kl. 9-12, digitalt.
Kommunplanedag måndag 12 april kl. 9-12, digitalt.
Budgetberedning (KSAU) i samband med ordinarie KSAU 29 april.
Förslag till kommunplan behandlas av kommunstyrelsen 17 maj.
Kommunplanen fastställs av kommunfullmäktige 7 juni.
Delårsuppföljning och mål inför nämndernas VP torsdag 23 september kl. 9-16.

Handlingar

Victor Kilén Annika Hellberg
Kommundirektör Ekonomichef

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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§ 219
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vallentuna kommun (KS 
2020.310)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att besluta om lokala ordningsföreskrifter 
för torghandel i enlighet med handlingarna samt uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att 
ta fram rutiner för bokning av dessa.
 

Ärendebeskrivning
Under arbetet med att levandegöra Tuna torg och inom arbetet med ”Förenkla helt enkelt” har 
förslags lyfts om att möjliggöra fasta torghandelsplatser på Tuna torg som kan bokas direkt av 
kommunen utan att söka separat polistillstånd. Under år 2020 har Vallentuna centrum AB haft 
ett generellt tillstånd för flera torghandlare, något som erfarenhetsmässigt har fungerat bra.

För att minska administrationen och möjliggöra torghandel enklare har Teknik- och 
fastighetsförvaltningen tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen identifierat ett antal 
platser som kan definieras som fasta torghandelsplatser samt tagit fram förslag till 
ordningsföreskrifter för dessa. Arbetet har skett förvaltningsöverskridande då frågan berör 
avdelningar från både SBF och TFF. I arbetsgruppen har Parkingenjör representerat TFF och 
markingenjör representerat SBF. Förslaget är framtaget enligt SKR:s allmänna råd och har 
stämts av med motsvarande lokala ordningsföreskrifter i andra kommuner. Förslaget är 
avstämt med näringslivsstrateg på KLK och förankring har skett med Vallentuna centrum AB.

Regleringen av fasta torghandelsplatser ska ses som ett komplement till att kunna söka/kräva 
polistillstånd – dvs det finns varken ett krav på att alltid upplåta dessa platser eller något 
ställningstagande om att andra platser är olämpliga utan det handlar om att dessa platser 
bedöms möjliga att kalla ”fasta” torgplatser där torghandel kan ske utan att störa den allmänna 
ordningen.

Fasta torghandelsplatser upplåts inte under den tid som polistillstånd för evenemang finns på 
platsen och platsernas tillgänglighet är även beroende av säsongsvisa möbleringar såsom 
juldekorationer, pop-up parker.
Kartskisserna i bilaga B ska efter beslut om föreskrifterna för torghandel kompletteras med en 
enskild kartskiss per torgplats med relevanta mått till taktila ledstråk för att förenkla vid 
bokning.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till teknik- och fastighetsutskottets förslag.
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Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §78 Tefau Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vallentuna kommun
 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vallentuna kommun
 Kartbilaga B
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§ 78
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vallentuna kommun (KS 
2020.310)
Beslut
Teknik- och fastighetsutskottet föreslår för kommunstyrelsen att föreslå för 
kommunfullmäktige att besluta om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i enlighet med 
handlingarna samt uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram rutiner för bokning 
av dessa.
 
Jäv
Ordförande, Björn Furugren Beselin (C), anmäler jäv och deltar ej i beslutet.
1 :e vice ordförande, Bengt-Åke Grip (M), ersätter som ordförande.

Ärendebeskrivning
Under arbetet med att levandegöra Tuna torg och inom arbetet med ”Förenkla helt enkelt” har 
förslags lyfts om att möjliggöra fasta torghandelsplatser på Tuna torg som kan bokas direkt av 
kommunen utan att söka separat polistillstånd. Under år 2020 har Vallentuna centrum AB haft 
ett generellt tillstånd för flera torghandlare, något som erfarenhetsmässigt har fungerat bra.

För att minska administrationen och möjliggöra torghandel enklare har Teknik- och 
fastighetsförvaltningen tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen identifierat ett antal 
platser som kan definieras som fasta torghandelsplatser samt tagit fram förslag till 
ordningsföreskrifter för dessa. Arbetet har skett förvaltningsöverskridande då frågan berör 
avdelningar från både SBF och TFF. I arbetsgruppen har Parkingenjör representerat TFF och 
markingenjör representerat SBF. Förslaget är framtaget enligt SKR:s allmänna råd och har 
stämts av med motsvarande lokala ordningsföreskrifter i andra kommuner. Förslaget är 
avstämt med näringslivsstrateg på KLK och förankring har skett med Vallentuna centrum AB.

Regleringen av fasta torghandelsplatser ska ses som ett komplement till att kunna söka/kräva 
polistillstånd – dvs det finns varken ett krav på att alltid upplåta dessa platser eller något 
ställningstagande om att andra platser är olämpliga utan det handlar om att dessa platser 
bedöms möjliga att kalla ”fasta” torgplatser där torghandel kan ske utan att störa den allmänna 
ordningen.

Fasta torghandelsplatser upplåts inte under den tid som polistillstånd för evenemang finns på 
platsen och platsernas tillgänglighet är även beroende av säsongsvisa möbleringar såsom 
juldekorationer, pop-up parker.
Kartskisserna i bilaga B ska efter beslut om föreskrifterna för torghandel kompletteras med en 
enskild kartskiss per torgplats med relevanta mått till taktila ledstråk för att förenkla vid 
bokning.
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Yrkanden
Ordförande, Bengt-Åke Grip (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Bengt-Åke Grip (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 
beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vallentuna kommun
 Kartbilaga B
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Tjänsteskrivelse

Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel i Vallentuna kommun

Förslag till beslut
Teknik- och fastighetsutskottet föreslår för kommunstyrelsen att föreslå för 
kommunfullmäktige att besluta om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i 
enlighet med handlingarna samt uppdra åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta 
fram rutiner för bokning av dessa.

Ärendet i korthet
Under arbetet med att levandegöra Tuna torg och inom arbetet med ”Förenkla helt 
enkelt” har förslags lyfts om att möjliggöra fasta torghandelsplatser på Tuna torg 
som kan bokas direkt av kommunen utan att söka separat polistillstånd. Under år 
2020 har Vallentuna centrum AB haft ett generellt tillstånd för flera torghandlare, 
något som erfarenhetsmässigt har fungerat bra. 

För att minska administrationen och möjliggöra torghandel enklare har Teknik- och 
fastighetsförvaltningen tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen identifierat 
ett antal platser som kan definieras som fasta torghandelsplatser samt tagit fram 
förslag till ordningsföreskrifter för dessa. Arbetet har skett 
förvaltningsöverskridande då frågan berör avdelningar från både SBF och TFF. I 
arbetsgruppen har Parkingenjör representerat TFF och markingenjör representerat 
SBF. Förslaget är framtaget enligt SKR:s allmänna råd och har stämts av med 
motsvarande lokala ordningsföreskrifter i andra kommuner. Förslaget är avstämt 
med näringslivsstrateg på KLK och förankring har skett med Vallentuna centrum AB. 

Regleringen av fasta torghandelsplatser ska ses som ett komplement till att kunna 
söka/kräva polistillstånd – dvs det finns varken ett krav på att alltid upplåta dessa 
platser eller något ställningstagande om att andra platser är olämpliga utan det 
handlar om att dessa platser bedöms möjliga att kalla ”fasta” torgplatser där 
torghandel kan ske utan att störa den allmänna ordningen. 

Fasta torghandelsplatser upplåts inte under den tid som polistillstånd för 
evenemang finns på platsen och platsernas tillgänglighet är även beroende av 
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säsongsvisa möbleringar såsom juldekorationer, pop-up parker. 
Kartskisserna i bilaga B ska efter beslut om föreskrifterna för torghandel 
kompletteras med en enskild kartskiss per torgplats med relevanta mått till taktila 
ledstråk för att förenkla vid bokning.

Handlingar

Poa Hellqvist Johan Carselind
Förvaltningschef teknik- och fastighet Gatu- och Parkchef

Björn Stafbom Kristofer Uddén
Förvaltningschef samhällsbyggnad Mark- och exploateringschef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Författningssamling
Länsstyrelsen i Stockholms län
SSBF
Polismyndigheten
Vallentuna centrum AB
Företagarna
Teknik- och fastighetsförvaltningschef
Samhällsbyggnadschef
Kommunikation och marknadschef
Projektchef för centrala Vallentuna
Gatu- och parkchef
Mark- och exploateringschef
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VERKSAMHETENS NAMN

Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel i Vallentuna kommun
§1 Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning 
och säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) och i kommunens 
lokala ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för torghandel i kommunen. Syftet 
med föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter 
till allmänna försäljningsplatser för torghandel: Tuna torg, se kartbilaga

§ 2 Torghandel 
I Vallentuna finns både tillfälliga och fasta torghandelsplatser. 

§ 3 Område för fasta försäljningsplatser 
Tuna Torg är i detaljplanen upplåtet för torgändamål. På sådan plats får torghandel 
bedrivas utan polistillstånd såtillvida brukaren följer lydelserna i kommunens lokala 
torghandelsföreskrift. Avtal krävs däremot med Vallentuna kommun för att få hyra en 
sådan plats. 

Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter 
till allmänna försäljningsplatser för torghandel enligt nedan: 
- Markerat område inom Tuna Torg, se kartbilaga B

Tillgängligheten av de fasta torgplatserna är beroende av säsong och andra 
evenemang. Vid evenemang som omfattas av polistillstånd upplåts ej de fasta 
torgplatser utan ytan upplåts till evenemanget.  Vissa platser kan även vara 
otillgängliga pga säsongsvisa möbleringar såsom juldekorationer, pop-up parker e 
dyl. 

För att erhålla försäljningsplats erfordras uppvisande av giltig F-skattsedel och 
registreringsbevis. 
Vid upplåtelse av försäljningsplats som gäller uppställning av vagn eller foodtruck, 
ska placering ske på sådant vis att de inte hindrar eller stör tillgängligheten till övriga 
försäljningsplatser. 

§ 4 Tillfälliga torghandelsplatser 
På övriga offentliga platser inom detaljplanelagt område krävs ett polistillstånd för att 
bedriva torghandel. Kommunen fungerar som remissinstans åt Polisen. När 
kommunen har yttrat sig utfärdar polisen normalt ett tillståndsbevis. 
Polismyndigheten tar ut en ansökningsavgift och kommunen tar ut en ersättning för 
markupplåtelse enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.
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§ 5 Fördelning av torghandelsplatser 
Vid fördelning av torghandelsplatser gäller följande: 
- Anmälan om intresse sker via Vallentuna kommuns hemsida. 
- Fler än en torghandelsplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med 
hänsyn till tillgången till platser. 
- När fler platser tilldelas en person ska platserna vara belägna intill varandra. 
- Innehavarens rätt att använda torghandelsplatsen får inte överlåtas på någon annan.  
- För uppställning av fordon eller släpvagn på torghandelsplatsen krävs tillstånd av 
Teknik- och fastighetsförvaltningen, Vallentuna kommun. Dispens krävs för att köra 
in fordon på torget även vid lastning/lossning.

§ 6 Tider för försäljning 
Torghandel får äga rum samtliga dagar. Försäljningen får börja tidigast klockan 10.00 
och ska vara avslutad senast kl. 19.00, ifall Vallentuna kommun inte medgivit 
undantag eller beslutat annat. 

Försäljarna får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstids början lägga 
upp varor eller redskap på försäljningsplatsen. 

Varor och redskap ska vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut. 
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet, eller om särskilda skäl 
föreligger, får Vallentuna kommun besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid 
andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas in. Föreskrifterna gäller inte vid 
de tillfällen då torget är upplåtet för evenemang. 

§ 7 Innehavarens upplysningsskyldighet 
En innehavare av en torghandelsplats är skyldig att genom en väl synlig skylt eller på 
något annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress samt 
telefonnummer. 

§ 8 Förbud mot försäljning av vissa varor 
Skjutvapen- och stridsvapen, knivar, sprängmedel, pyrotekniska eller varor som är 
brandfarliga och explosiva enlig lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, 
samt andra varor som inte får säljas med hinder av lag får inte säljas på de allmänna 
försäljningsplatserna. 

§ 9 Försäljning av livsmedel 
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga 
delar bestämmelserna i livsmedelslagen (2006:804), de EU-bestämmelser som lagen 
kompletterar, livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med 
stöd av dessa. 
Vid försäljning av livsmedel måste tak finnas. 
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§ 10 Placering av varor, redskap och fordon 
Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik/gångtrafik 
utmed eller mellan torghandelsplatserna. Under försäljningstid får inte försäljarnas 
fordon framföras på försäljningsplatsen. 

§ 11 Taktila ledstråk
Taktila ledstråk ska vid varje tillfälle hållas fria med ett minsta avstånd om 1 Meter 
från ledstråkets mitt.  

§ 12 Renhållning och skötsel
En innehavare av en torghandelsplats är skyldig att senast 30 minuter efter 
försäljningstidens slut samla ihop avfall och annat skräp samt att föra bort och lägga 
detta i egen behållare eller egen container. Innehavaren ska se till att 
torghandelsplatsen hålls ren och snygg. 
Inga förankringar får göras i träd, lyktstolpar eller annat som tillhör kommunen. 
Medför upplåtelsen skada på gatu- mark, vegetation eller annan egendom, åligger det 
nyttjaren att svara för alla kostnader i samband med markens återställande. 
Om åtgärder behöver utföras för att återställa till ursprungligt skick debiterar 
Vallentuna kommun sökande för dessa merkostnader. 

§ 13 Avgift 
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan 
plats samt allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt den taxa 
som beslutats av kommunfullmäktige. Avgift för försäljningsplats regleras enligt taxa 
för upplåtelse av allmän platsmark. 

§ 14 Kassaregister 
Den som bedriver torghandel på försäljningsplats omfattas av regler om kassaregister 
enligt skatteförfarandelagen (2011:1244). 

§ 15 Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av gällande föreskrift kan 
dömas till penningböter enligt 3 kap. 22 § andra stycket ordningslagen. 
I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 
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§ 221
Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun 2021 - 2022 (KS 
2020.219)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta styrdokumentet Plan för krisarbete och 
krisledning i Vallentuna kommun 2021 – 2022. Planen ersätter Krisledningsplan för 
Vallentuna kommun 2019 – 2022.

Ärendebeskrivning
Förslaget till Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun 2021 - 2022 utgör ett 
övergripande styrdokument för hur kommunen ska organisera och bedriva krisarbete och 
ledningsarbetet vid en samhällsstörning, kris, extraordinär händelse samt under höjd 
beredskap då ordinarie ledningsstrukturer behöver anpassas så att nödvändig krisledning kan 
uppnås. Kommunen är ålagd att ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap 
enligt den överenskommelse träffats om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Denna plan ersätter även dokumentet Krisledningsplan Vallentuna kommun 
2019 – 2022 (KS 2018.344-3). Samtliga delar och innehåll i nämnda plan, antagen av 
fullmäktige 2019, ingår även i den nu föreslagna planen för krisarbete och krisledning i 
Vallentuna kommun 2021-2022 men har kompletterats med de delar som överenskommelsen 
efterfrågar. Huvudsakligen gäller det övergripande inriktning för arbete med risk- och 
sårbarhetsanalys, geografiskt områdesansvar, samordning och styrning inom koncernen 
Vallentuna kommun samt vissa prioriterade förbättrings- och utvecklingsområden under 
perioden.

Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §166  Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun 2021 - 2022
 Styrdokument/Plan för krisarbete och krisberedskap i Vallentuna kommun 2021-

2022
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 Förslag till Plan för krisarbete och krisledning för Vallentuna kommun 2021- 2022
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§ 166
Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun 2021 - 2022 (KS 
2020.219)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta styrdokumentet Plan för krisarbete och 
krisledning i Vallentuna kommun 2021 – 2022. Planen ersätter Krisledningsplan för 
Vallentuna kommun 2019 – 2022.

Ärendebeskrivning
Förslaget till Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun 2021 - 2022 utgör ett 
övergripande styrdokument för hur kommunen ska organisera och bedriva krisarbete och 
ledningsarbetet vid en samhällsstörning, kris, extraordinär händelse samt under höjd 
beredskap då ordinarie ledningsstrukturer behöver anpassas så att nödvändig krisledning kan 
uppnås. Kommunen är ålagd att ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap 
enligt den överenskommelse träffats om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och 
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1. Inledning 
Vid olika sorters samhällsstörningar ska kommunen ha förmåga och beredskap att 
hantera händelserna och mildra dess negativa effekter. 

Planen för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun 2021 - 2022 utgör ett 
övergripande styrdokument för hur kommunen ska organisera och bedriva krisarbete 
och ledningsarbetet vid en samhällsstörning, kris, extraordinär händelse samt under 
höjd beredskap då ordinarie ledningsstrukturer behöver anpassas så att nödvändig 
krisledning kan uppnås. Kommunen är ålagd att ta fram ett styrdokument för sitt 
arbete med krisberedskap enligt den överenskommelse träffats om kommunernas 
krisberedskap 2019-2022 mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
(MSB) och Sveriges Kommuner och regioner (SKR). Av Lag (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap framgår även att kommuner och landsting ska minska 
sårbarheten i sin verksamhet och ha en god förmåga att hantera krissituationer i 
fredstid. Kommuner och landsting skall därigenom också uppnå en grundläggande 
förmåga till civilt försvar vid höjd beredskap.  

2. Syfte 
Syftet med detta styrdokument är att klargöra hur Vallentuna kommun ska  
organisera och bedriva arbetet vid en samhällsstörning, kris, extraordinär händelse 
samt under höjd beredskap då ordinarie strukturer behöver anpassas så att 
nödvändig verksamhet kan upprätthållas. Dokumentet ska svara mot de krav som 
framgår i överenskommelsen mellan MSB och SKR samt därutöver de behov 
kommunen själv ser inom området för att upprätta en god förmåga vid olika typer av 
oönskade händelser. Dokumentet anger hur kommunen ska arbeta förebyggande för 
att kontinuerligt minska sårbarhet och stärka sin förmåga att värna kommunen som 
helhet. Planen utgår även från Lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt 
utgör grund för nämnders och förvaltningars egen planering för verksamhet vid 
kriser och extraordinära händelser. 

3. Mål och uppgifter 

3.1 Inriktningsmål 
Krisberedskapens inriktningsmål är att verka för att upprätthålla grundläggande 
fungerande nivåer i kommunala samhällsviktiga verksamheter samt uppnå god 
förmåga i övrigt att hantera de uppgifter som krävs för att begränsa eller förhindra 
negativa konsekvenser till följd av en händelse. Kommunens verksamhet ska bedrivas 
i så normala former som möjligt och med särskild hänsyn till människor i behov av 
stöd. Barnens behov ska särskilt uppmärksammas. Förhållningssättet utgår från att 
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en så hög kontinuitet som möjligt ska uppnås även när oönskade faktorer i omvärlden 
påverkar förutsättningarna.

3.2 Verksamhetsmål 
För central ledning, information och för enskilda nämnder/förvaltningar ska finnas 
planer, riktlinjer samt aktuella och prövade rutiner att ta i bruk i händelse av en 
samhällsstörning, kris eller extraordinär händelse så kommunen kan fungera väl och 
samverka under så väl kriser som vid höjd beredskap. Kommunstyrelse och 
respektive nämnd ska genomföra risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) minst en gång 
per mandatperiod och inom den processen även vidta åtgärder för brister som 
identifieras. Dessa framgår i särskilt dokument inom RSA-analysen. Kommunstyrelse 
och respektive nämnd ansvarar vidare för att planer upprättas och  att nödvändiga 
förberedelser vidtas då normala förhållanden råder. 

• Krisledningsnämnd och krisledningsstab ska ha förmåga till samordning och 
beslut inom tre timmar från första larm. 

• Kommunens informationsfunktion ska vara igång inom två timmar. 
• En första information om aktuell samhällsstörning ska publiceras på 

kommunens webbplats inom tre timmar från det att nödvändiga uppgifter för 
publiceringen finns tillgängliga för kommunen. 

• Kommunens kontakcenter och eventuell upplysningscentral ska vid behov 
kunna öppna så snart som praktiskt möjligt. 

• Det praktiska IT-stödet ska vara igång för att ge stöd och support inom tre 
timmar. 

Ledningsplaner och delegation för extraordinär händelse ska revideras vid behov och 
ses över minst en gång per mandatperiod. 

Kommunens förbestämda lokaler för krisledningsnämnd och krisledningsstab ska 
vara effektiva, uthålliga och driftsäkra samt inkludera 

• reservkraft för elförsörjning 
• säkerhetssystem till skydd mot brand, vatten och åverkan för lokaler, el-, tele- 

och datanät 
• alternativ teknik för skydd mot driftstörningar, såsom radiosystemet Rakel 

och telefoni med kopparledningar 

Kommunens planläggning för hantering av samhällsstörningar, kriser och 
extraordinära händelser ska omfatta förberedelser för att klara uthållighet under 
längre tid. 

De särskilda åtgärder för att mål ska uppnås och prioriterade uppgifter utföras den 
närmsta perioden anges under rubrik 15. Särskilda planerings- och 
förbättringsinsatser under perioden.



7 

 

3.3 Planens tillämpning 
Krisledningsplanen ska tillämpas vid situationer då en samhällsstörning, kris eller 
extraordinär händelse inträffar och drabbar kommunens medborgare, företag, egna 
verksamhet eller på annat sätt påverkar kommunen. Planen kan även tillämpas för 
andra störningar på verksamheten som kräver samordnade insatser där delar eller 
hela kommunala verksamheter behöver ledningsstöd. 

4. Definitioner 

4.1 Samhällsstörning 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) använder begreppet 
samhällsstörning i för de företeelser och händelser som hotar eller ger 
skadeverkningar på det som ska skyddas i samhället. En olycka, kris eller krig är olika 
exempel på samhällsstörningar, den kan vidare utgöras av till exempel smitta, oväder 
eller social oro med betydande konflikter och våld som konsekvens. En 
samhällsstörning kan variera i omfattning, allvarlighetsgrad och varaktighet. 
Begreppet samhällsstörning med dess vida definition används i denna plan för att 
benämna alla olika oönskade händelser inkluderande de följande begreppen om inget 
annat anges. 

4.2 Olycka 
Med olyckor avses plötsligt inträffade händelser som har medfört eller kan befaras 
medföra skada. Dit räknas händelser som beror på företeelser i naturen eller som 
inträffar utan människors handlande. Som olyckor räknas också händelser som beror 
på människors handlande eller underlåtenhet att handla. Exempel på olyckor är 
bränder, explosioner, skred, ras översvämningar, oväder och utflöden av skadliga 
ämnen. Begreppet olyckor används i Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). 

4.3 Kris 
Ordet kris har olika betydelser i olika sammanhang. I arbetet med samhällets 
krisberedskap är kris ett tillstånd i samhället där konsekvenserna av en händelse är så 
svåra och allvarliga att de vanliga resurserna inte räcker till för att hantera händelsen. 
En kris drabbar generellt såväl många människor som delar av samhället och hotar 
därmed grundläggande värden och funktioner. 
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4.4 Extraordinär händelse 
Ibland används uttrycket extraordinär händelse i stället för kris. En extraordinär 
händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning 
eller överhängande risk för allvarlig störning av viktiga samhällsfunktioner och kräver 
skyndsamma insatser av kommunen. Typiskt sett innebär en extraordinär händelse 
fara eller direkt påverkan för liv, hälsa, miljö eller annan omfattande materiell skada. 
Den kan kräva engagemang och insatser från flera av kommunens förvaltningar, 
vilket innebär behov av ledning och samordning. 

Närmare bestämmelser om extraordinära händelser finns i lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap. I övrigt tillämpas kommunallagens (1991:900) bestämmelser 
samt vad som föreskrivs i denna plan. 

4.5 Höjd beredskap (i riket) 
Beslut om höjd beredskap fattas av regeringen. Enligt Lag (1992:1403) om 
totalförsvar och höjd beredskap ska kommunen vidta de beredskapsförberedelser 
som behövs för verksamheten under höjd beredskap. 
Vid beslut om höjd beredskap ska kommunen skapa förutsättning för effektiv och 
säker ledning för att värna befolkning, trygga livsnödvändig försörjning och 
säkerställa viktiga samhällsfunktioner. 

Denna övergripande plan är utformad för att även omfatta kommunens inriktning 
och agerande för att kunna fungera också som kommunens plan för höjd beredskap.  
Planen kan dock behöva komplettering och anpassning som genomförs när ett 
förändrat säkerhetspolitiskt läge indikerar att detta är nödvändigt, beroende av hur 
nationen agerar samt vilka åtgärder och planer som vidtas nationellt och regionalt. 
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5. Ledningsorganisation och bemanning 

5.1 Grundprinciper i det svenska 
krishanteringssystemet 

5.1.1 Ansvarsprincipen 

Den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har motsvarande 
ansvar vid samhällsstörningar. 

5.1.2 Likhetsprincipen 

En verksamhets organisation och lokalisering vid samhällsstörning ska så långt som 
möjligt överensstämma med normala förhållanden. 

5.1.3 Närhetsprincipen 

Närhetsprincipen innebär att en samhällsstörning ska hanteras där den inträffar och 
av dem som är närmast berörda och ansvariga. 

6. Risk och sårbarhetsanalys (RSA) 
Kommunens arbete med risk- och sårbarhetsanalyser samt utvärderingar av 
händelser utgör tillsammans grunden för att värdera risken (sannolikheten) för att 
oönskade händelser inträffar inom kommunen och analyser av hur de då kan komma 
att påverka kommunens verksamhet. 

För varje mandatperiod ska en övergripande risk- och sårbarhetsanalys presenteras. 
Denna process ägs av kommunledningskontoret som är kommunstyrelsens 
förvaltningskontor. Risk- och sårbarhetsanalysen, tillsammans med regionens 
prioriteringar och krav samt händelser i övrigt i omvärlden, utgör grunden för 
kommunens inriktning i arbetet. 

Under mandatperioden ska arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser fördjupas och i 
prioriterade verksamheter skall väsentliga åtgärder utifrån risk- och sårbarhets-
analysen integreras in i övrig verksamhetsplanering. Målsättningen skall vara att 
identifierade önskvärda åtgärder för förbättring genomförs under mandatperioden. 
Kommunledningskontoret skall säkerställa och följa upp att övriga förvaltningar och 
nämnder arbetar med krisberedskap i enlighet med detta styrdokument. 
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6.1.1 Finansiering 

Förutom den särskilda finansiering som ges från staten ska insatser av 
förvaltningsgemensam karaktär finansieras inom ramen för kommunstyrelsens 
budget. I övrigt skall kostnader för att vidta förbättrande åtgärder belasta varje 
nämnds rambudget. Om möjligt ska kommunen ansöka om medfinansiering från 
externa parter och samarbeta med andra aktörer för att effektivisera arbetet.  

6.1.2 Inriktning

Inriktningen för denna mandatperiod tar sikte på att stärka upp den egna 
beredskapen. RSA arbetet skall således utgå från att utveckla den egna förmågan att 
upprätthålla samhällsviktiga funktioner genom att öva krisledning samt förbättra 
samband och processer, stärka stöd och skydd för allmänheten genom inrättande av 
trygghetspunkter, förbättra kontinuitetsplaneringen och förmågan att hantera 
situationer avseende exempelvis väderrelaterade samhällsstörningar, såsom avbrott i 
nödvändiga vattenleveranser, trafikstörningar eller elavbrott.   

6.1.3 Aktiviteter

Aktiviteter som är kopplade till ovan inriktning finns angivna i  Vallentuna kommuns 
utbildnings- och övningsplan (KS 2020.218-2, §100 Utbildnings- och övningsplan för 
Vallentuna kommuns krishantering 2021-2022).   

7. Geografiskt områdesansvar

7.1 Allmänt om geografiska områdesansvaret
Det geografiska områdesansvaret är i Sverige indelat i tre nivåer, den nationella där 
regeringen är ansvarig, den regionala där Länsstyrelsen är ansvarig och den 
kommunala där respektive kommun är ansvarig. Det geografiska områdesansvaret 
ska ses åtskilt från den kommunala verksamheten i sig och syftar till att i samråd och 
nära samverkan med andra aktörer ha förmåga att genomföra insatser och skydda 
samhället vid kriser. Det innebär att Vallentuna kommun inom sitt geografiska 
område ska ha en krisorganisation som verkar för inriktning, prioritering och 
samordning av tvärsektoriella åtgärder vid en krissituation. I detta styrdokument 
framgår hur Vallentunas kommunorganisation är utformad och ska arbeta för att 
kunna ta detta ansvar.  

Vidare finns särskilda samhällsviktiga funktioner och insatser som behöver fungera 
tillfredställande samt resurser som ska säkerställas för att Vallentuna ska ha en god 
robusthet vid kris och höjd beredskap, dessa är:
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7.1.1 Vattenförsörjning 

Vallentuna ska ha en upprättad vattenförsörjningsplan vid kris och höjd beredskap 
som revideras minst en gång per mandatperiod. Den ska innehålla en grundläggande 
planering och beskrivning av hur vattenförsörjningen ska ske vid störningar i den 
normala tillförseln. Planen ska beskriva ambitionsnivåer och åtgärder vid olika 
eskalerade lägen. I Vallentuna kommun sköts vattenförsörjningen av det kommunalt 
(av flera kommuner) ägda bolaget Roslagsvatten. För samordning sker kontinuerliga 
kontakter och avstämningar mellan kommun och bolaget. Vallentuna kommun har 
även representation i styrelsen. Roslagsvatten har beredskapsansvaret för Vallentuna 
enligt det upprättade ägardirektivet.  

7.1.2 Energiförsörjning 

I Vallentuna är Ellevio elnätägare. Ellevio svarar för elnätets pålitlighet och att 
elavbrott åtgärdas så snart som möjligt. Kommunen har avstämningar med Ellevio 
såväl på politisk som tjänstemannanivå för att säkerställa förmågan att arbeta 
preventivt och kunna hantera störningar i den normala eldriften.

   
7.1.3 Livsmedelsförsörjning

Vallentuna kommun ska i en krissituation samverka med de aktörer som är 
verksamma inom den normala livsmedelsförsörjningen och produktionen inom 
kommunen. Det innebär bland annat Lantbrukarnas riksförbund samt lokala 
grossister samt livsmedelshandlare.    

7.1.4 Torka 

Vallentuna kommun ska i en krissituation samverka med de aktörer som med sin 
verksamhet kan motverka och dämpa effekten av torka. Kommunen har en löpande 
dialog med Roslagsvatten som förser kommunen (mot arvode) med tappställen för 
industriellt lantbruk vid torka. För tappställen rörande privatpersoner vid torka, se 
avsnitt Trygghetspunkter. Det finns även en plan för ytterligare tappställen vid 
behov. Kommunen har en löpande dialog med de lokala lantbrukarna som vid torka 
kan erbjudas att hämta foder på kommunens mark. Kommunens kostenhet har även 
möjlighet att ställa om till mer lokalproducerat kött vid behov av ökade slaktvolymer. 

7.1.5 Trygghetspunkter

Kommunen ska kunna upprätta trygghetspunkter på ett antal platser i kommunen. 
Det finns sex stycke utvalda platser varav tre stycken i tätorten samt tre platser 
fördelade till Lindholmen, Kårsta och Karby-Brottby. Trygghetspunkterna utgör en 
samlingsplats och nod i krissituationer. En trygghetspunkt öppnas för allmänheten 
eftersärskilt beslut när behov finns. Vid trygghetspunkten erbjuds grundläggande: 
Information från kommunen, Personal från kommunen eller 
samarbetsorganisationer att vända sig till för stöd/hjälp, lokaler att vistas i, 
kommunikationsmöjligheter, nödvatten, enklare strömförsörjning, enklare 
matlagningsmöjlighet och möjlighet att stanna över natten. 



12 

 

8. Organisatorisk styrning 
Hur krisledningen och krisarbetet i kommunen är organiserad och bemannad styrs i 
slutänden av den aktuella samhällsstörningens omfattning och allvarlighetsgrad. I 
detta dokument beskrivs planen för vilka befattningar och roller som är förberedda 
att aktiveras samt vad som ingår i respektive ansvar och roll. På detta sätt förbereds 
en god förmåga till samordning och kommunikation på regional och nationell nivå.  

8.1 Koncern och samverkansperspektiv
I vissa delar utför och ansvarar andra aktörer för kommunen samhällsviktiga insatser 
och resurser. Antingen som fristående aktör (till exempel energiförsörjningen) eller 
som hel- eller delägt bolag inom koncernen Vallentuna (till exempel 
vattenförsörjningen). Hur styrning och samordning ska ske beskrivs dels under 
avsnitt 7. Geografiskt områdesansvar och dels under avsnitt 12. Samordning. 

Till detta arbetar kommunen även efter en bolagsstyrning där Kommunstyrelsen 
utövar uppsikten för bolagen genom att leda och samordna planering och uppföljning 
av hela kommunens ekonomi och verksamhet inklusive bolag, förbund, stiftelser och 
andra juridiska personer samt säkerställa att det finns en god dialog mellan ägaren 
och bolagen och att kommunstyrelsen hålls löpande informerad om utvecklingen i 
bolagen. 

Övergripande ska styrning och samordning ske inom ramarna för den ordinarie styr- 
och ledningsmodellen för koncernen Vallentuna kommun vilken regleras i 
kommunens bolagspolicy. Vallentuna kommun har i nuläget endast ett helägt bolag, 
Össebyhus.

8.2 Tjänsteman i beredskap (TiB) 
För att säkerställa kommunledningens kontinuerliga tillgänglighet och möjligheten 
att mobilisera krisledningsstab bemannas funktionen tjänsteman i beredskap (TiB). 
TiB-funktionen bemannas av särskilt utsedda personer. TiB-funktionen bistår den 
ordinarie verksamheten dygnet runt så att kommunen alltid kan upprätthålla 
tillgänglighet, beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar. 
I krishanteringsorganisationen utgör TiB-funktionen möjlig mobilisator av de fyra 
krisledningsnivåerna nedan. De fyra nivåerna kan beroende på situation och 
sammanhang kan verka separat, eller i samverkan med en eller flera övriga nivåer. 
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8.3 Krisledning på verksamhetsställe/resultatenhet 
Krisledning på verksamhetsställe/resultatenhet verkar på motsvarande sätt som 
krisledning på förvaltningsnivå/ motsvarande. Berörda chefer ansvarar för att 
nödvändiga krisledningsplaner upprättas. 

8.4 Krisledning på förvaltningsnivå eller motsvarande 
Förvaltningarna utgör en viktig del i att krisledningen kan genomföras framgångsrikt. 
Förvaltningschefer involveras och aktiveras beroende på varje situations karaktär och 
behov. Krisledning på enbart förvaltningsnivå eller motsvarande verkar då samhälls-
störningens karaktär eller omfattning inte kräver krisledning på övergripande nivå 
eller som aktiveras för att hantera en pågående allvarligare samhällsstörning i 
samverkan med krisledningsstaben. Berörda chefer ansvarar för att nödvändiga 
krisledningsplaner upprättas. Förvaltningarna ansvarar för att de funktioner som 
enligt ansvars- närhets- och likhetsprincipen agerar under normala omständigheter 
även aktiveras och fungerar under störda förhållanden. Förvaltningarnas chefer och 
verksamhetsfunktioner deltar i kommunens övningar som enligt kommunens 
utbildnings- och övningsplan för perioden berör dem. Varje förvaltning ska, efter eget 
bedömt behov, genomföra förvaltningsspecifika övningar separat för att ha god  
beredskap och förberedelse. 

8.5 Krisledningsstab 
Kommundirektören leder krisledningsstab. Krisledningsstab organiseras utifrån 
samhällsstörningens art och omfattning samt tillbuds stående ledningsresurser. 
Krisledningsstabens uppgift är att leda kommunens operativa arbete med hänsyn till 
samhällsstörningens art och omfattning. I krisledningsstaben ingår de funktioner 
kommundirektören bedömer som nödvändiga. För att effektivisera det operativa 
arbetet har rollkort utvecklats som förtydligar de grundläggande stabsfunktionerna. 

8.6 Krisledningsnämnd 
Kommunens krisledningsnämnd kan träda i funktion vid en extraordinär händelse. 
Nämndens ordförande avgör när en sådan händelse föreligger samt när nämnden ska 
inkallas. För krisledningsnämnden i Vallentuna kommun har ett särskilt reglemente 
fastställts av kommunfullmäktige. Krisledningsnämnden ska bara hantera 
extraordinära händelser i fredstid och har således ingen uppgift att fullgöra under 
höjd beredskap. Under sådana förhållanden ligger ledningsansvaret på 
kommunstyrelsen enligt vad som sägs i 3 kap. 2 § lagen om extraordinära händelser 
(LEH).
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9. Kommundirektörens uppgifter 
Kommundirektören leder kommunens krishantering med hänsyn till 
samhällsstörningens art och omfattning. Till stöd för kommundirektören organiseras 
krisledningsstab utifrån samhällsstörningens art och omfattning samt tillbuds 
stående ledningsresurser.

 

10. Krisledningsstabens uppgifter 
• Ledning och samordning 
• Analys, inriktning, prioritering, behov, mobilisering 
• Information till och samordning med krisledningsnämnden 
• Samordning av extern och intern information 
• Samverkan med andra myndigheter och andra relevanta aktörer 
• Att ge krisledningsnämnden beslutsunderlag och, vid behov, förslag till beslut 
• Planering för verksamhet under längre tid för förtroendevalda, 

tjänstemannaledning och tjänstgörande personal  
• Planering för åtgärder på längre sikt 
• Uppföljning och utvärdering 

Det är viktigt att beakta att verksamhetsansvariga chefer i många fall behövs i sin 
ordinarie verksamhet under den pågående krisen. Så långt det är möjligt ska dessa 
chefer därför främst utföra sina ordinarie arbetsuppgifter även vid en extraordinär 
händelse. I de fall en verksamhetschef ska ingå i krisledningsstaben bör frågan om 
ersättare aktualiseras. Övriga fackkompetenser kan vi behov knytas till staben för 
särskilda uppgifter. 

Även personal från andra förvaltningar kan vid behov inkallas, efter avstämning med 
berörd förvaltningschef. De roller som behövs i krisledningsstaben samt vilka 
uppgifter varje roll har beskrivs i ett separat rutindokument. 

11. Krisledningsförmågor

11.1 Larmning och aktivering 
Mot bakgrund av närhets-, likhets- och ansvarsprinciperna förväntas att larmning och 
aktivering av central krisledningsorganisation så långt det är möjligt följer den 
ordinarie ansvarsfördelningen mellan tjänstemannaorganisationen och de politiska 
organen. Överliggande nivåer aktiveras således efterhand i den takt behov föreligger. 

I de fall samhällsstörningar inträffar utanför ordinarie verksamhetstid larmar den 
verksamhet som uppfattat händelsen överliggande chefsnivåer enligt egna rutiner. 
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Larmad chef ska överväga huruvida kommunens tjänsteman i beredskap (TiB) ska 
delges information om samhällsstörningen. 
Då polis, brandförsvar, sjukvård eller länsstyrelse först får kännedom och inleder 
hanteringen av en samhällsstörning som de bedömer kommunen bör känna till, ta 
över eller samverka i, larmas kommunens tjänsteman i beredskap (TiB) direkt via 
telefon eller radio alternativt via aktivering inom Samverkan Stockholmsregionen. 

Kommunens TiB är primär larmmottagare för kommunen utanför ordinarie 
kontorstid. TiB bedömer huruvida kommundirektören eller den som 
kommundirektören utsett ska informeras. Kommundirektören eller den som 
kommundirektören utsett bedömer huruvida kommunstyrelsens ordförande tillika 
krisledningsnämndens ordförande ska informeras. 

Kommunstyrelsens ordförande tillika krisledningsnämndens ordförande beslutar om: 

• det inträffade ska klassas som en extraordinär händelse, 
• om krisledningsnämnden ska kallas in eller 
• om det finns behov av annan samordning mellan nämnder och styrelser i 

kommunen 

11.2 Larmlista 
Aktuella larmlista med kontaktuppgifter till krisledningsnämnd och krisledningsstab 
samt för respektive nämnd och förvaltning ska finnas tillgängliga både digitalt och på 
papper. Listorna ska finnas hos: 

• Tjänsteman i beredskap (TiB) 
• Samtliga som ingår i krisledningsstaben 
• Kommunens kontaktcenter 
• Storstockholms brandförsvarsförbund SSBF 
• Ordinarie och ersättare i krisledningsnämnden 

Larmlistan ska uppdateras fortlöpande av Kommunledningskontorets 
säkerhetssamordnare. 

11.3 Kommunikation 
Kommunikation är av central betydelse för hantering av samhällsstörningar. Det är 
därför viktigt att kontakter med allmänhet och med media organiseras centralt och 
sköts av rollen kommunikationsledning vid krisledningsstaben eller av denne utsedd 
person. 

Beroende på händelsens karaktär kan stöd fås från länsstyrelsens och/eller 
landstingets kommunikationsfunktioner. Vid vissa typer av händelser kan 
motsvarande stöd påräknas från andra statliga myndigheter vars verksamhet har 
koppling till den aktuella krisen eller dess konsekvenser. 
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För hantering av kommunikationen med koppling till en kris finns en särskild 
kriskommunikationsplan, KS 2017.232. 

11.4 Samband 
Kommunens krisledning är beroende av väl fungerande system för samband både 
inom och utom kommunen. I en kris kan det förväntas uppstå ett stort tryck i dessa 
system. För en fungerande krisledning är det nödvändigt att säkerställa att det inte 
finns risk för att inkommande samtal och meddelanden blockerar de utgående 
kommunikationsvägarna. För att detta ska vara möjligt krävs fortlöpande analyser av 
tillgänglig kapacitet på samtliga kommunikationsmedel samt att vissa av dessa 
reserveras på ett sådant sätt att de inte är åtkomliga för andra än den egna 
krisledningen. 

För att underlätta för krisledningen att få kontakt med berörda myndigheter och 
organisationer finns en särskild förteckning över de telefonnummer och 
epostadresser som kan behövas i samband med krishantering. Denna larmlista ska 
löpande uppdateras och minst en gång per år kontrolleras och stämmas av i sin 
helhet. 

Materiel som inte används i dagligt bruk ska genomgå regelbundna funktionstester så 
att den säkert fungerar när så krävs. 

11.5 Dokumentation 
Från det att kommundirektören eller annan i kommunen mottagit den första 
informationen om den aktuella händelsen ska fortlöpande och noggrann 
dokumentation ske av  

• Händelseutveckling 
• Lägesbedömningar 
• Mottagen och lämnad information 
• Fattade beslut 
• Utdelade uppdrag 
• Vidtagna åtgärder 
• Kontakter med samverkande 
• Annat som kan vara av värde att dokumentera 

Dokumentationen görs lämpligen i form av en loggbok med datum och klockslag för 
varje gjord notering. Om så bedöms lämpligt kan dessutom, vid sidan av loggboken, 
föras en särskild liggare över fattade beslut. 

När krisledningsstaben etableras utses personal som sköter dokumentationen. Då 
denna funktion måste vara kontinuerligt bemannad måste det redan från ett tidigt 
stadium vara minst två personer som kan byta av varandra, för att möjliggöra raster 
och liknande. 
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11.6 Ledningslokaler 
Ledningslokaler säkerställs och beslutas av kommundirektören. 

11.7 Reservlokaler 
Om ordinarie lokaler för krisledningsnämnd och/eller krisledningsstab inte kan 
användas, eller i det aktuella skedet bedöms vara mindre lämpliga att använda, finns 
reservlokaler.

11.8 Uthållighet 
Varje funktion i krisledningsorganisationen ansvarar för att den egna uthålligheten 
säkerställs på ett tillfredsställande sätt. I ett tidigt skede måste krisledningsstaben 
planera för skiftgång, enligt treskift eller på annat sätt så att en uthållighet 
garanteras, eftersom samhällsstörningar kan påverka kommunen under lång tid. För 
varje skift utses en ansvarig chef.

11.9 Kommunens upphandling och inköp
Upphandlingen av materiel och tjänster ska bidra till en ökad förmåga att förebygga 
och hantera störningar i samhällsviktig verksamhet och därmed lindra 
konsekvenserna av dessa. Upphandlingens styrande och stödjande regler och 
instruktioner ska utformas så att kontinuitet, funktionalitet och leveransförmåga kan 
säkerställas vid upphandling till samhällsviktig verksamhet och på så sätt inarbetas i 
befintliga inköpsprocesser. Kontinuitetssäkringen ska huvudsakligen bestå i att 
kommunens verksamheter genomför sina inköp och lokala lagerhållning så att 
verksamheten kan upprätthållas även vid försenade eller uteblivna ordinarie 
leveranser med målsättningen att klara 14 dagar upp till 3 månader beroende på 
insatsvarans betydelse. 

När kommunen begär in ett anbud eller träffar avtal om upphandling där det i 
upphandlingsdokumenten eller under uppdragets utförande förekommer 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, eller där leverantören kommer att delta i 
verksamhet med betydelse för kommunens eller rikets säkerhet, ska myndigheten 
enligt säkerhetsskyddslagen träffa ett skriftligt säkerhetsskyddsavtal med 
anbudsgivaren eller leverantören om vilket säkerhetsskydd som behövs.
  

11.10 Ekonomi 
Särskilda Kostnader som uppkommer genom extraordinära händelser ska konteras 
på särskilt objekt för att tydliggöra kostnadsfördelning och för eventuella framtida 
försäkrings- och skadeståndsanspråk. Särskild konteringsanvisning ska finnas digitalt 
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tillgänglig på kommunens intranät. Kommunens särredovisade kostnader i 
förhållande till en extraordinär händelse kan eventuellt ersättas med statliga medel i 
efterhand. 

11.11 Avveckling 
Kommunen bör återgå till normala verksamhetsformer så snart den ordinarie 
organisationen har förutsättningar att leda verksamheten. Ledningsarbetet är 
avslutat först när hela verksamheten att hantera samhällsstörningen har avvecklats. 

Om krisledningsnämnden varit aktiverad måste alltid ett formellt beslut fattas om att 
kommunen från viss tidpunkt återgår till normal ordning för ledning av 
verksamheterna. Sådant beslut fattas normalt av nämnden själv men kan också fattas 
av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. 

Avvecklingsarbetet kan planeras med hjälp av följande punkter 
• En särskild person utses för att ansvara för avvecklingen. 
• En särskild rutin utarbetas i förväg för att säkerställa att information om att 

den tillfälliga ledningsorganisationen är avvecklad når alla berörda. 

11.12 Utvärdering 
Utvärdering av insatser och åtgärder vid extraordinär händelse ska genomföras efter 
att beslut fattats om att återgå till ordinarie organisation. Utvärderingen, för vilken 
kommundirektören är ansvarig, bör påbörjas så snart som möjligt efter händelsen. 

Redan under det pågående ledningsarbetet bör en rutin finnas för att säkerställa att 
iakttagelser och förslag till förbättringar tas tillvara. 

Lämpliga inslag när utvärderingen ska genomföras är att: 

• Allt material i form av anteckningar, dokument (digitalt och på papper), 
blädderblock etc. samlas in och katalogiseras. 

• Personal som deltagit i ledningsarbetet intervjuas. 
• Samverkande myndigheters och organisationers synpunkter på det 

genomförda arbetet inhämtas 
• En analys sammanställs med insamlade uppgifter som grund. 
• Förslag på revideringar i organisation, planer, arbetssätt m.m. tas fram. 

Analysen med slutsatser och förslag på förändringar och utvecklingsåtgärder 
presenteras för Kommunstyrelsen samt delges samverkande och andra berörda.  
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11.13 Utbildning och övning 
Kommunstyrelsens ledamöter ska delta i utbildning, övning, spel eller annan träning 
minst en gång per mandatperiod. 

Krisledningsnämndens ledamöter ska delta i utbildning, övning, spel eller annan 
träning minst en gång per mandatperiod. 

Krisledningsstaben ska delta i utbildning, övning, spel eller annan träning minst en 
gång per år. 

Samverkande aktörer – räddningstjänst, civilsamhällesaktörer, polis och eventuellt 
andra statliga myndigheter – ska bjudas in att delta i utbildning, övning, spel eller 
träning om så är lämpligt. 

Kommunen medverkar i normalfallet i samtliga övnings- och utbildningsaktiviteter 
som arrangeras av Samverkan Stockholmsregionen där kommunen ingår i 
målgruppen för den aktuella aktiviteten. 

12. Samverkan 
Vid samhällsstörning ska, utifrån de behov som finns, samverkan ske med 
räddningstjänst, Polis, Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter, organisationer, 
civilsamhällesaktörer med flera. Vid flertalet samhällsstörningar spelar 
räddningstjänsten en central roll varför det är särskilt viktigt att skapa 
förutsättningar för optimal kommunikation och samverkan mellan kommunen och 
räddningstjänsten. I vissa fall kan övervägas om bästa resultat nås genom att 
kommunen och räddningstjänsten upprättar en gemensam stabsplats. Lokaler finns 
förberedda för detta hos Storstockholms brandförsvarsförbund (SSBF) i Täby. I de 
fall kommunen och räddningstjänsten har skilda stabsplatser är det lämpligt att 
kommunen avdelar en särskild sambandsperson som placeras i Storstockholms 
brandförsvarsförbund (SSBF) och deras stab. 
På motsvarande sätt bör likartade samverkansformer etableras för löpande kontakt 
och informationsutbyte med polis, länsstyrelsen och/eller andra myndigheter i de fall 
situationens karaktär och utveckling påkallar detta. 

12.1 Samverkan Stockholmsregionen 
Vallentuna kommun ingår, tillsammans med övriga kommuner i Stockholms län och 
11 andra aktörer, i Samverkan Stockholmsregionen (SSR). Sammanslutningen syftar 
till en trygg, säker och störningsfri region genom att stärka samhällets förmåga att 
upprätthålla viktiga samhällsfunktioner vid olika samhällsstörningar. Tillsammans 
har aktörerna utvecklat en modell för regional samverkan vilken bör användas då 
behov av samverkan utanför kommungränsen uppstår. Förutom länets kommuner 
ingår i SSR även Länsstyrelsen i Stockholms län, Militärregion Mitt, Polisen, SOS 
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alarm, Stockholms hamnar, Stockholms läns landsting, Storstockholms brandförsvar, 
Södertörns brandförsvarsförbund, Trafik Stockholm samt Trafikverket. 

Länsstyrelsen i Stockholms län har ansvar som samordnande och sammankallande 
funktion. 

Samverkan enligt ovan kan ske utifrån ordinarie eller aktiverat läge. 

12.2 Ordinarie läge 
Ordinarie läge innebär veckovisa avstämningar som genomförs med samtliga 
inblandade aktörer. Vid avstämningarna sker delning av information kring 
kommande planerade händelser och uppföljning av genomförda planerade händelser 
som kan ha samtidig påverkan inom flera aktörers områden. Genom de regelbundna 
avstämningarna identifieras i förväg olika samverkansbehov och gemensamma 
planeringsförutsättningar. Exempel på sådana händelser är större evenemang, 
planerade trafikomläggningar, trender inom brand och akutsjukvård, 
ordningsrelaterat, kronprinsessbröllopet, Obamas statsbesök, övriga hotbilder. 

12.3 Aktiverat läge 
Aktiverat läge innebär skyndsam aktivering då samhällsstörningar plötsligt inträffar 
eller vid överhängande risk att de inträffar och samtidigt påverkar flera 
aktörer/områden i regionen. Exempel på sådana inträffade händelser är 
tågurspårningar med stora konsekvenser för kollektivtrafiken, social oro, 
vädervarningar, avbrott i teknisk försörjning, större olyckor och inträffade attentat 
inom och utanför landet. 

12.4 Kanaler för samverkan 

12.4.1 Webbaserat informationssystem (WIS) 

WIS är ett webbaserat informationssystem som är framtaget för att underlätta 
informationsdelningen mellan aktörer i det svenska krishanteringssystemet före, 
under och efter en händelse. Systemet hanterar icke-sekretessbelagd information.  

Med WIS kan myndigheter, kommuner och landsting skapa egna och en 
gemensamma lägesbilder. WIS kan också tjäna som administrativt ledningsstöd 
medelst loggfunktioner och möjlighet att i efterhand kunna följa upp och diarieföra 
en samhällsstörning och hur den hanterats. 
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12.4.2 Radiokommunikation för effektiv ledning(Rakel) 

För kommunikation mellan samverkande aktörer finns Rakel att tillgå med syfte att 
förenkla, effektivisera och underlätta samverkan på ett robust och säkert sätt. Rakel 
är ett nationellt radio- och kommunikationssystem som används av myndigheter och 
olika organisationer, bl.a. Polis, ambulans, räddningstjänst, kommuner och landsting. 
Kommunikationen i Rakel bygger på talgrupper och individsamtal. 

I Vallentuna kommun används Rakel av TiB för samverkan inom Samverkan 
Stockholmsregionen samt av krisledningen då det bedöms lämpligt. 

13. Kompletterande förmågor 

13.1 Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM) 
I samband med en allvarligare samhällsstörning kan det finnas behov av att 
organisera psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM). POSOM är en funktion 
vars syfte är att ge skadedrabbade och deras anhöriga psykiskt och socialt stöd för att 
förebygga och reducera psykisk ohälsa med anledning av en allvarlig 
samhällsstörning. För kommunens POSOM verksamhet finns en särskilt upprättad 
plan, KFS 2.10, antagen av Kommunstyrelsen 2008-06-02. 

13.2 Frivilliga resursgruppen (FRG) 
Vid de tillfällen då resurser från frivilligorganisationer behöver tas i anspråk för 
kommunens krishantering sker detta via kommunens Frivilliga resursgrupp (FRG). I 
FRG:s åtagande ingår att tillhandahålla två personer som utgör kontaktyta gentemot 
krisledningsstaben. 

14. Övriga relevanta regelverk, planer och 
dokument 
Följande regelverk, planer och dokument kan påverka eller påverkas av denna 
krisledningsplan. Förändringar i dessa bör därför bevakas löpande för nödvändig 
uppdatering av denna plan och för synkronisering med de olika dokumenten. 

• Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

• Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

• Lag (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 
• Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) 
• Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 
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• Kommunallag (2017:725) 
• Socialtjänstlag (2001:453) 
• Reglemente för krisledningsnämnd 
• Kriskommunikationsplan för Vallentuna kommun, KS 2017.232 
• Beredskapsplan för psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM-plan), KS 

2018.188 
• Plan för ökad civilförsvarsberedskap 2019 – 2020, KS 2018.314 
• Utbildnings- och övningsplan för krishantering 2019-2020, KS 2018.315 
• Krisledningsplaner på förvaltnings- och enhetsnivå 
• Risk- och sårbarhetsanalyser, på kommunövergripande respektive på 

förvaltnings- och enhetsnivå 
• Mall för loggbok för löpande krisdokumentation 
• Larmlista inom kommunen och för externa kontakter  
• Avtal med Frivillig Resursgrupp (FRG) om resursutnyttjande 
• Överenskommelse Samverkan Stockholmsregionen med metodbeskrivning 

15. Särskilda planerings- och 
förbättringsinsatser under perioden:

- Ta fram de planer och genomföra de åtgärder som åligger kommunen för att 
utveckla förmågan inom civilt försvar enligt överenskommelse mellan 
Sveriges kommuner och regioner och Myndighetens för samhällsskydd och 
beredskap. Prioriterade uppgifter är: Kompetenshöjning, utforma 
krigsorganisation och genomföra krigsplacering, samt utveckla 
säkerhetsskyddet. 

- Åtgärder utifrån Risk och sårbarhetsanalysens rekommendationer

- Reviderad plan för vattenförsörjning vid störning, kris och höjd beredskap, 
dels för att bedriva den egna verksamheten och dels för det geografiska 
områdesansvaret.

- Plan för livsmedelsförsörjning med huvudsaklig inriktning att säkerställa 
kommunorganisationens samhällsviktiga verksamhet

- Utforma styrande och stödjande dokument avseende upphandling och inköp 
så att kris- och beredskapsbehov tillgodoses. 

- Inrättande av Trygghetspunkter  

- Kriskarta inklusive information om hemberedskap, riktad till allmänheten 

- Egen resursförstärkning av mobil reservkraft 
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- Utreda vidare hur tillgång till reservbränsle ska etableras 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 226
Integrationspolicy för mottagande och etablering (KS 2020.316)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar ”Integrationspolicy för mottagande och 
etablering”.

Dokumentet ersätter ”Handlingsprogram för Integration” som kommunstyrelsen tidigare år 
beslutat om.
Avsnitt 1. Inledning - punkt 3 ändras till "Verka för allas lika rättigheter och skyldigheter 
oavsett kön".
Avsnitt 5. Förväntad effekt stryks. Meningen "Att optimera andelen som blir självförsörjande 
inom två år". Läggs in som första mening under avsnitt 3. Målsättning.
 
Anteckning
Martin Siltanen (SD) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Samtliga av kommunens förvaltningar arbetar med aktiviteter som rör integration. Ett 
gemensamt fokus bör vara att arbeta med förutsättningar för en egen försörjning.

För att undvika ett utanförskap såväl som bristande kompetensförsörjning och skapa en känsla 
av delaktighet i samhället är det angeläget att prioritera arbetet med sysselsättning för 
nyanlända. Inte bara för en samhällsekonomisk vinning utan även för individen. För att 
motverka segregation behövs en effektiv etablering i samhället och fler vägar till arbete. 
Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till integration och etablering i samhället vilket 
utvecklar språket, ger kunskap om det svenska samhället och ett utökat nätverk.

Kommunens arbete är inriktat på att bidra till att den nyanländes tid inom etableringen 
används på ett genomtänkt och effektivt sätt. Integrationspolicyn gäller för alla kommunens 
verksamheter. Syftet med integrationspolicyn är ange den politiska viljeriktningen för hur 
arbetet ska stärkas samt skapa helhetssyn kring frågorna i kommunen.

Yrkanden
 
Björn Furugren Beselin (C) yrkar, med bifall från Jerri Bergström (S), bifall till näringslivs- 
och arbetsmarknadsutskottets förslag med ändringen:
Avsnitt 1. Inledning - punkt 3 ändras till "Verka för allas lika rättigheter och skyldigheter 
oavsett kön".
Avsnitt 5. Förväntad effekt stryks. Meningen "Att optimera andelen som blir självförsörjande 
inom två år". Läggs in som första mening under avsnitt 3. Målsättning.
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Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §47 Namu Integrationspolicy för mottagande och etablering
 Tjänsteskrivelse Integrationspolicy
 Integrationspolicy



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott

2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 47
Integrationspolicy för mottagande och etablering (KS 2020.316)
Beslut
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar ”Integrationspolicy för mottagande och 
etablering”.

Dokumentet ersätter ”Handlingsprogram för Integration” som kommunstyrelsen tidigare år 
beslutat om.
Under avsnittet "omtänksamhet" läggs följande mening till: "Samma förväntningar på 
deltagande läggs på både kvinnor och män".

Ärendebeskrivning
Samtliga av kommunens förvaltningar arbetar med aktiviteter som rör integration. Ett 
gemensamt fokus bör vara att arbeta med förutsättningar för en egen försörjning.

För att undvika ett utanförskap såväl som bristande kompetensförsörjning och skapa en känsla 
av delaktighet i samhället är det angeläget att prioritera arbetet med sysselsättning för 
nyanlända. Inte bara för en samhällsekonomisk vinning utan även för individen. För att 
motverka segregation behövs en effektiv etablering i samhället och fler vägar till arbete. 
Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till integration och etablering i samhället vilket 
utvecklar språket, ger kunskap om det svenska samhället och ett utökat nätverk.

Kommunens arbete är inriktat på att bidra till att den nyanländes tid inom etableringen 
används på ett genomtänkt och effektivt sätt. Integrationspolicyn gäller för alla kommunens 
verksamheter. Syftet med integrationspolicyn är ange den politiska viljeriktningen för hur 
arbetet ska stärkas samt skapa helhetssyn kring frågorna i kommunen.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget:
Under avsnittet "omtänksamhet" läggs följande mening till: "Samma förväntningar på 
deltagande läggs på både kvinnor och män".
 
Beslutsgång

Ordförande Bengt-Åke Grip (M) konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på Ylva Mozis (L) yrkande och finner att kommunstyrelsens näringslivs- 
och arbetsmarknadsutskott beslutar enligt det.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse Integrationspolicy
 Integrationspolicy
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Tjänsteskrivelse

Integrationspolicy för mottagande och 
etablering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar ”Integrationspolicy för mottagande 
och etablering”. 

Dokumentet ersätter ”Handlingsprogram för Integration” som kommunstyrelsen 
tidigare år beslutat om.

Sammanfattning av ärendet
Samtliga av kommunens förvaltningar arbetar med aktiviteter som rör integration. 
Ett gemensamt fokus bör vara att arbeta med förutsättningar för en egen försörjning. 

För att undvika ett utanförskap såväl som bristande kompetensförsörjning och skapa 
en känsla av delaktighet i samhället är det angeläget att prioritera arbetet med 
sysselsättning för nyanlända. Inte bara för en samhällsekonomisk vinning utan även 
för individen. För att motverka segregation behövs en effektiv etablering i samhället 
och fler vägar till arbete. Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till integration 
och etablering i samhället vilket utvecklar språket, ger kunskap om det svenska 
samhället och ett utökat nätverk.

Kommunens arbete är inriktat på att bidra till att den nyanländes tid inom 
etableringen används på ett genomtänkt och effektivt sätt. Integrationspolicyn gäller 
för alla kommunens verksamheter. Syftet med integrationspolicyn är ange den 
politiska viljeriktningen för hur arbetet ska stärkas samt  skapa helhetssyn kring 
frågorna i kommunen.

Bakgrund
Formen för kommunens integrationsarbete behövde arbetas om och i högre 
utsträckning inriktas på aktiviteter som tydligare rustar individer till en högre grad av 
sysselsättning. 

Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att ta fram en ny modell för 
integrationsarbetet, med tydligare arbetsmarknadsfokus, och löpande redovisa 
arbetet till kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott.  
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1. Inledning
Vallentuna kommuns arbete med mottagande och etablering ska särskilt inriktas på 

 att ge stöd till individens egen försörjning och delaktighet i samhället 
 värna om grundläggande demokratiska värden 
 verka för allas lika rättigheter och skyldigheter oavsett kön
 förebygga och motverka diskriminering, främlingsfientlighet och 

rasism

Med visionen mod att gå före skapar vi ett Vallentuna där människor och idéer växer. 
Målsättningen är att stärka den enskilde i att utveckla sina personliga resurser för att 
kunna försörja sig själv och sin familj, vilket i sin tur kan leda till mer delaktighet i 
samhället. Arbete och sysselsättning är en nödvändig faktor för integration. Ett 
effektivt tillvaratagande av individers förmåga bidrar till att säkra en hållbar tillväxt 
och välfärd. Kommunen behöver verka för barns delaktighet och inkludering, skapa 
jämlika förutsättningar i jämförelse med andra barn och ungdomar i kommunen och 
över tid förhindra segregation i samhället.

Som grund för integrationspolicyn finns både nationella och internationella 
perspektiv, lagar och målsättningar. Det nationella målet för integrationspolitiken är 
lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell 
bakgrund. Vallentunas integrationspolicy grundar sig även i kommunens vision, 
värdegrund och mål.

Integrationspolicyn ska vägleda hur kommunens mål i arbetet med mottagande och 
integration ska uppnås. 

1.1.1 Bakgrund

Under 2015 kom en flyktingström till EU-länderna via Turkiet och Nordafrika i en 
omfattning som inte setts tidigare. Hösten 2015 kom därmed ett förhållandevis stort 
antal människor på flykt till Sverige. Detta ledde till påfrestningar på det svenska 
samhällssystemet. 

För landets kommuner ställdes det krav på boendelösningar i samband med 
bosättningslagen, lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för 
bosättning, som innebär att varje kommun blir anvisad ett visst antal nyanlända 
individer. Kommunerna ska ta emot asylsökande som fått uppehållstillstånd och har 
även ett ansvar för mottagandet av ensamkommande barn. 

Flyktingar är ingen homogen grupp. Det finns inte något som är gemensamt för alla 
mer än att de har flytt från sitt hemland. I mötet med dessa måste alltså individens 
egna behov lyftas fram. Ett bra mottagande i kommunerna är avgörande för 
nyanländas etablering. Det är i kommunerna som människor bor, lever och arbetar.
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1.2 Verksamhetsområde och avgränsning

Ansvaret för att personer som fått uppehållstillstånd ska få ett bra mottagande i 
Sverige delas mellan Arbetsförmedlingen, kommuner, regioner och andra 
myndigheter. Mottagandet innebär att under de första åren i Sverige ska särskilda 
stödinsatser ges till de personer som har flyttat till en kommun.

Kommunerna ansvarar för mottagande och bostadsförsörjning och ska vid behov ge 
praktisk hjälp vid bosättning. Kommunerna ansvarar även för undervisning i svenska 
för invandrare (sfi) , samhällsorientering och annan vuxenutbildning. Andra 
ansvarsområden är skola, förskola och andra insatser för barn och ungdomar. 
Kommunerna har även ansvar för försörjning för nyanlända som inte kan försörja sig 
på annat sätt. Det är viktigt att de kommunala förvaltningarna och kommunbolagen 
samverkar i mötet med nyanlända personer för en snabbare etablering i samhällslivet. 
Vallentuna kommun ansvarar för olika delar av flyktingmottagandet fördelat utifrån 
nämndernas reglementen. Integration och flyktingmottagande är ett genomgripande 
samhällsansvar och integration behöver inkluderas som en naturlig del i samtliga 
verksamheter.  Policyn omfattar därför samtliga nämnder och helägda bolag. 

2. Utgångspunkter

Varaktighet
Verksamheterna ska stötta individen till självständighet - med 
målsättningen egen försörjning och bostad inom två år.
Aktiviteter sker utifrån en gemensam process: språkutveckling, 
kännedom om bostadsmarknad, arbetsmarknad etc. Att lära sig det 
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svenska språket underlättar inträdet på arbetsmarknaden, vilket kan 
bidra till ökad delaktighet och förbättrad hälsa.

Individerna ska rustas med varaktiga färdigheter att förstå och ta 
ansvar för sin egen bostadsprocess. Exempelvis genom kännedom 
om bostadsmarknaden, verktyg för att självständigt söka bostad och 
beredskap att sköta bostaden.

Inspiration
Låta individer inspirera varandra genom att agera som goda 
exempel/förebilder i olika sammanhang. Lyfta fram personer som 
lyckats med att få jobb/hitta bostad i samband med 
kurstillfällen/utbildningsinslag.

Samverkan
Kommunens olika verksamheter samverkar med individen i fokus, i 
en gemensam process. Integrationsarbetet ska ske i samverkan med 
samhällsaktörer som till exempel civilsamhälle, näringsliv och 
myndigheter. Samsyn kring individer under etableringstiden kan leda 
till effektivare och bättre helhetslösningar. 

Innovation
Kommunens målsättning är ett inkluderande mottagande där 
individens resurser och uppfinningsrikedom tillvaratas.
Genom att löpande implementera framgångsfaktorer anpassat till 
lokala förutsättningar kan innovativa lösningar hittas. 
Verksamheterna ska uppmuntra deltagare att våga prova nya 
koncept och använda tekniska hjälpmedel.

Omtänksamhet
Människor bemöts med värme, respekt och omtanke. Kommunens 
stöd ska syfta till att stärka individens och familjens egen förmåga 
såväl som föräldrars ansvar för sina barns inkludering i samhället. 
Samma förväntningar ställs på kvinnor som män gällande deltagande 
i arbetslivet.
Kommunen ska arbeta med attityder som stärker öppenhet och 
tolerans samt ge kunskap om demokratiska rättigheter och 
skyldigheter. Grundläggande är att människor möts och att 
kommuninvånare erbjuds att vara delaktiga och informerade kring 
flyktingmottagandet.

Verksamheterna ska tillsammans med lokala näringslivet och 
civilsamhället skapa möjligheter till språkträning samt främja 
träning, psykisk hälsa och gemenskap i lokalsamhället. 

Nav
Kommunen ska i arbetet med mottagande och etablering bidra till 
kompetensförsörjningen i regionen och nationellt genom att visa på 
branscher med personalbehov och lyfta fram bristyrken. I dialog med 
lokala näringslivet och Arbetsförmedlingen identifiera framtida 
kompetensbehov.
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3. Målsättning
Den övergripande målsättningen är ett långsiktigt hållbart integrationsarbete som 
stärker sysselsättningen bland nyanlända och bidrar till individens och 
lokalsamhällets tillväxt och utveckling. Att optimera andelen som blir självförsörjande 
inom två år.

4. Uppföljning 
Deltagande och genomförande aktiviteter följs upp under etableringsprocessen.

Årsplanering dokumenteras i förvaltningarnas genomförandeplaner och rapporteras i 
samband med verksamhetsuppföljning.

Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott tar ställning till 
styrdokumentets revideringsbehov minst en gång per mandatperiod. Ändringar 
beslutas av fullmäktige.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 228
Redovisning av obesvarade motioner 2020 (KS 2020.297)
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen av obesvarade motioner till fullmäktige
för godkännande.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen till fullmäktiges
ordinarie sammanträde i december årligen redovisa de motioner som ännu inte har
beretts färdigt.
Motioner bör enligt kommunallagen beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom
ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid
skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige.
Fullmäktige får då enligt kommunallagen avskriva motionen från vidare
handläggning.
Vid tillfället för sammanställningen, 2020-10-21, fanns 28 obesvarade motioner.
Av dessa bedöms 18 motioner vid årsskiftet ha en längre beredningstid än ett år.

Yrkanden

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

Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §162  Redovisning av obesvarade motioner 2020
 Redovisning av obesvarade motioner 2020
 Obesvarade motioner



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 162
Redovisning av obesvarade motioner 2020 (KS 2020.297)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att

Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen av obesvarade motioner till fullmäktige
för godkännande.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen till fullmäktiges
ordinarie sammanträde i december årligen redovisa de motioner som ännu inte har
beretts färdigt.
Motioner bör enligt kommunallagen beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom
ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid
skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige.
Fullmäktige får då enligt kommunallagen avskriva motionen från vidare
handläggning.
Vid tillfället för sammanställningen, 2020-10-21, fanns 28 obesvarade motioner.
Av dessa bedöms 18 motioner vid årsskiftet ha en längre beredningstid än ett år.

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

Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Redovisning av obesvarade motioner 2020
 Obesvarade motioner
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Tjänsteskrivelse

Redovisning av obesvarade motioner 
2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen av obesvarade motioner till fullmäktige
för godkännande.

Ärendet i korthet
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen till fullmäktiges
ordinarie sammanträde i december årligen redovisa de motioner som ännu inte har
beretts färdigt.
Motioner bör enligt kommunallagen beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom
ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid
skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige.
Fullmäktige får då enligt kommunallagen avskriva motionen från vidare
handläggning.
Vid tillfället för sammanställningen, 2020-10-21, fanns 28 obesvarade motioner.
Av dessa bedöms 18 motioner vid årsskiftet ha en längre beredningstid än ett år. 

Om motioner
En motion kan enligt kommunallagen 22§ väckas av ledamöter i fullmäktige.
Vad gäller beredningen av motioner framgår av kommunallagen följande:

35 § En motion eller ett medborgarförslag ska om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller 
medborgarförslaget väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska 
detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom 
samma tid. Fullmäktige får då avskriva motionen eller medborgarförslaget från 
vidare handläggning.

För vissa motioner tillämpas ett remiss-förfarande, utifrån att berörd nämnd ska ges

möjlighet att yttra sig om nämndens verksamhetsområde berörs:

26 § Innan ett ärende avgörs av fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en 
nämnd vars verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning.

Kommunledningskontorets bedömning
Antalet motioner varierar mellan åren. Svar på remisser har under 2020 i vissa fall 
dröjt liksom handläggningen på kommunledningskontoret. Hanteringen av Covid-19 
har sammantaget medfört en viss eftersläpning i motionshanteringen under året. 



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-10-21
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Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Bilaga, sammanställning motioner

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Akt



Lista över obesvarade motioner Utskriftsdatum: 2020-10-22

Dnr Rubrik Inlämnad Parti Status/Instans Bedömning Remiss till Besvarad Remiss 

skickad

Senast svar Dagar sedan 

inlämnande

2018.382 Motion gällande utredning av konsekvenserna av 

Engelska skolans etablering

2018-11-12 V Beslut Paus, politiska samtal. BUN 2019-06-18 2019-02-11 2019-06-25 710

2019.013 Motion gällande Hund i Vallentuna kommuns tjänst 2019-01-14 S Beslut Passerat KS 19/10. SN, UN, BUN, 

KFR, KPR

2019-07-25 2019-02-11 2019-06-26 647

2019.012 Motion gällande besöksinformation och skyltning 

vid E18

2019-01-14 SD Beslut Passerat KS 19/10. 647

2019.193 Motion om infartsparkering vid Ormsta station 2019-05-06 S Beslut Passerat KS 19/10. 535

2019.233 Motion om Vallentunas bostäder främst till 

Vallentunas invånare

2019-06-17 SD Beslut KSAU november SBF 493

2019.325 Motion om förbjud tiggeri i Vallentuna kommun 2019-10-14 SD Handläggning SBF 374

2019.323 Motion om partiers representation i valnämnden 2019-10-14 SD Beslut KSAU november VBN 374

2019.322 Motion om ökat stöd till lokala företagare inom de 

gröna näringarna

2019-10-14 MP Beslut KSAU november 374

2019.320 Motion om att erbjuda klimatrådgivning till 

privatpersoner

2019-10-14 MP Handläggning 374

2019.361 Arbetsmiljön och förutsättningarna för 

hemtjänsten

2019-11-11 V Remissförfarande SN 2019-11-13 2020-05-01 346

2019.357 Kompetensförsörjning och utveckling för 

kommunalt anställda sjuksköterskor

2019-11-11 S Handläggning SN 2020-04-28 2019-11-13 2020-05-01 346

2019.356 Kompetenshöjning för vård - och omsorgens 

yrkesgrupper

2019-11-11 S Remissförfarande SN 2020-09-15 2019-11-13 2020-05-01 346

2019.364 Utreda 6 +2 arbetstid inom socialförvaltningen 2019-11-11 S Remissförfarande SN 2019-11-14 2020-05-01 346

2019.363 Sänkta kostnader genom ökad bemanning i 

kommunens verksamheter

2019-11-11 S Handläggning 346

2019.399 Bryt det digitala utanförskapet bland äldre i 

Vallentuna

2019-12-16 S Handläggning KPR 2020-05-25 2020-01-13 2020-05-30 311

2019.400 Utredning om 1 till 1 är en bra lösning 2019-12-16 MP Remissförfarande BUN, UN 2020-09-10 2020-01-13 2020-05-30 311

2019.401 Bättre villkor för våra lärare 2019-12-16 MP Remissförfarande BUN, UN 2020-01-13 2020-05-30 311

2019.398 Utveckla möjligheten till bättre ekonomisk 

hushållning

2019-12-16 S Beslut Passerat KS 19/10. 311

2020.035 Motion (S) om konsekvenser av alkoholtillstånd i 

Vallentuna

2020-01-27 S Remissförfarande Remisstiden går ut 2020-10-30. SN, FN, KN 2020-07-31 2020-10-31 269

2020.036 Motion (S) om de 1348 tkr (en miljon tre hundra 

förtioåtta tusen kronor) som Vallentuna kommun 

får i statsbidrag 2020 

2020-01-27 S Remissförfarande Remisstiden går ut 2020-10-30. FN, SN 2020-07-31 2020-10-31 269

2020.037 Personal på träffpunkten 2020-01-27 V Remissförfarande Remisstiden går ut 2020-10-30. Svar tidigast efter SN sammanträde 2020-

11-17.

FN, SN 2020-07-31 2020-10-30 269

2020.238 Utöka åtgärden att ta tillvara på dagvatten 2020-09-07 MP Handläggning i dialog med SBF/TFF 45

2020.286 Förbättra personalens anställningsvillkor, 

arbetsbelastning, öka jämnställdheten och att säkra 

kompetensförsörjningen

2020-10-12 S Remissförfarande SN 2020-10-21 2021-03-01 10

2020.285 Servering av viltkött inom Vallentuna kommuns 

verksamheter

2020-10-12 SD Remissförfarande BUN 2020-10-21 2021-03-01 10

2020.284 Nudging om fimpar 2020-10-12 MP Handläggning 10

2020.283 Tryggt och snyggt? - Motion (V) om städdagar 2020-10-12 V Handläggning 10

2020.282 Medborgarförslag 2020-10-12 V Handläggning 10

2020.281 Markexploatering 2020-10-12 MP Remissförfarande SBF 2020-10-21 2021-03-01 10
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 229
Revidering av Krisledningsnämndens reglemente (KS 2020.289)
Beslut
Kommunstyrelsens föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogat förslag till 
reviderat reglemente för krisledningsnämnden, med ändringen att de stycken som nämner 
gruppledare tas bort.
Detta reglemente ersätter tidigare reglemente som då utgår. 

Ärendebeskrivning
Reviderat förslag till Krisledningsnämndens reglemente innehåller främst ett förtydligande att 
det är Kommunfullmäktige som ska välja ledamöter och ersättare till Krisledningsnämnden. 
Principen att nämnden ska bestå av förtroendevalda från kommunstyrelsens arbetsutskott är 
däremot oförändrad.

Reglementet har också fått en tydligare rubriksättning och några smärre ändringar gällande 
ersättare för ordföranden för att bättre stämma överens med övriga nämnders reglementen 
samt de roller som finns i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att 
detta reglemente ersätter tidigare reglemente som då utgår. 

Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §169  Revidering av Krisledningsnämndens reglemente
 Tjänsteskrivelse, Revidering av Krisledningsnämndens reglemente
 Förslag till reglemente för Krisledningsnämnd



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 169
Revidering av Krisledningsnämndens reglemente (KS 2020.289)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsens föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogat förslag till 
reviderat reglemente för krisledningsnämnden, med ändringen att de stycken som nämner 
gruppledare tas bort.

Ärendebeskrivning
Reviderat förslag till Krisledningsnämndens reglemente innehåller främst ett förtydligande att 
det är Kommunfullmäktige som ska välja ledamöter och ersättare till Krisledningsnämnden. 
Principen att nämnden ska bestå av förtroendevalda från kommunstyrelsens arbetsutskott är 
däremot oförändrad.

Reglementet har också fått en tydligare rubriksättning och några smärre ändringar gällande 
ersättare för ordföranden för att bättre stämma överens med övriga nämnders reglementen 
samt de roller som finns i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen att 
de stycken som nämner gruppledare tas bort.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Revidering av Krisledningsnämndens reglemente
 Förslag till reglemente för Krisledningsnämnd
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MIKAEL CARLGREN SID 1/1
KANSLICHEF 
0858785109  
MIKAEL.CARLGREN@VALLENTUNA.SE  KOMMUNSTYRELSEN

VALLENTUNA KOMMUN
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Tjänsteskrivelse

Revidering av Krisledningsnämndens 
reglemente

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogat 
förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden.
Detta reglemente ersätter tidigare reglemente som då utgår.

Ärendet i korthet
Reviderat förslag till Krisledningsnämndens reglemente innehåller främst ett 
förtydligande att det är Kommunfullmäktige som ska välja ledamöter och ersättare till 
Krisledningsnämnden. Principen att nämnden ska bestå av förtroendevalda från 
kommunstyrelsens arbetsutskott är däremot oförändrad. 

Reglementet har också fått en tydligare rubriksättning och några smärre ändringar 
gällande ersättare för ordföranden för att bättre stämma överens med övriga 
nämnders reglementen samt de roller som finns i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-10-16
2. Förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden

Victor Kilén Mikael Carlgren
Kommundirektör Kanslichef

______________________

Ska expedieras till
Akten
Kommunal författningssamling
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KOMMUNAL 
FÖRFATTNINGSSAMLING

Reglemente för krisledningsnämnd
Fastställd av kommunfullmäktige 2008-12-15 § 100, senast reviderad 202X-XX-XX 
§ XX

Ersätter, tillsammans med KFS 2.1.1 Krisledningsplan för Vallentuna kommun, KFS 
2.02 Ledningsplan vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap.

Närmare bestämmelser om krisledningsnämnd finns i lagen (2006:544) om 
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid 
och höjd beredskap. I övrigt tillämpas kommunallagens (2017.725) bestämmelser och 
vad som föreskrivs i detta reglemente.

Extraordinär händelse

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en 
allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning av viktiga 
samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av kommunen.

1. Krisledningsnämndens uppgifter

Krisledningsnämnden leder kommunens verksamhet under extraordinära händelser 
och får i sådana fall ta över den beslutsrätt och det verksamhetsansvar från övriga 
nämnder, som krisledningsnämnden anser vara nödvändigt.

Krisledningsnämndens övertagande av beslutsrätt och verksamhetsansvar från övriga 
nämnder ska uteslutande avse det som är absolut nödvändigt med hänsyn till den 
aktuella extraordinära händelsens art och omfattning.

Ordföranden i krisledningsnämnden bedömer när en extraordinär händelse föreligger 
och fattar beslut att nämnden ska träda i funktion.

Ordföranden i krisledningsnämnden (eller vice ordförande om ordföranden har 
förhinder) bedömer när en extraordinär händelse föreligger och fattar beslut att 
nämnden ska träda i funktion.

2. Ansvar och rapporteringsskyldighet

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige vid närmast 
följande fullmäktigesesammanträde.
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När förhållande normaliserats eller medger det ska krisledningsnämnden snarast 
besluta att de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå 
till ordinarie nämnd.

Kommunfullmäktige kan alltid besluta att krisledningsnämndens uppgifter ska 
övergå till ordinarie nämnd.

3. Nämndens sammansättning

Nämnden består av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare.

Nämnden har en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts ordinarie ledamöter ska fungera som kommunens 
krislednings- nämnd under extraordinära händelser.

Det är de förtroendevalda i kommunstyrelsens arbetsutskott som utses till att vara 
krisledningsnämnd. Det är kommunfullmäktige som ska välja ledamöter och 
ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till 
krisledningsnämnden.

4. Ersättare för ordföranden

Ordföranden (vice ordförande) äger rätt att besluta i ärenden som är så brådskande 
att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska därefter snarast 
anmälas till nämnden.

Om varken ordföranden eller vice ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice 
ordföranden kan nås ska den som varit ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 
längst tid dels kunna besluta om att krisledningsnämnden ska träda i funktion dels 
fungera som ordförande tills en tillfällig ordförande har utsetts.

5. Deltagande på distans

Ledamöter får delta på nämndens sammanträden på distans endast under 
extraordinära händelser. En extraordinär händelse är en händelse som avviker från 
det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig 
störning av viktiga samhällsfunktioner och kräver skyndsamma insatser av 
kommunen. Ordföranden bedömer om sådana extraordinära händelser föreligger och 
om en ledamot får delta på distans eller inte.

Sådant sammanträde får endast genomföras om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor i enlighet med kommunallagen.
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Gruppledarna för respektive parti ska senast tre dagar innan sammanträdet anmäla 
till nämndens sekreterare vilka ledamöter som avser att delta på distans. Ordföranden 
får besluta om undantag från denna regel.

Ledamöter som avser att delta på distans ska i god tid före sammanträdet ta kontakt 
med sekreteraren för att säkerställa att de tekniska kraven går att möta.

Den distansdeltagande ledamoten ansvarar för att säkerställa att det finns en stabil 
internetuppkoppling. Om en distansdeltagande ledamot förlorar 
internetuppkopplingen eller på annat sätt förlorar de tekniska förutsättningarna för 
att delta i sammanträdet avgör ordföranden när en ersättare ska inträda.

Ordföranden kan rådgöra med respektives partis gruppledare för att avgöra när en 
ändring av närvaro är lämplig. Närvaroändringen får då ske även under ett pågående 
ärende.

Den distansdeltagande ledamoten ansvarar för att lokalen är anpassad så att 
obehöriga inte ska kunna ta del av sekretessbelagda sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 230
Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering 
(KS 2020.275)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar bifogat reviderat förslag till
riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering.

Ärendebeskrivning
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 
förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. Varje myndighet är 
personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom dess område varför det i 
kommunsammahang innebär att nämnderna/styrelsen är personuppgiftsansvariga för sina 
respektive verksamhetsområden.

I dataskyddförordningens artikel 33 beskrivs personuppgiftsansvarigas ansvar i att anmäla 
personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten. Dataskyddsförordningen ställer också krav 
på personuppgiftsansvariga att arbeta förebyggande med både tekniska och organisatoriska 
skyddsåtgärder (rutiner och styrdokument) för att förebygga att personuppgiftsincidenter 
inträffar.

Under året har tre olika personuppgiftsincidenter rapporterats som handlar om att uppgifter 
publicerats på ett felaktigt sätt på kommunens webbplats. I samtliga fall handlar det om 
nämndshandlingar där personuppgifter om enskilda funnits i löpande text i underlag. 
Dataskyddsombudet rekommenderar med anledning av de inträffade incidenterna detta 
förslag till tydliggörande av ansvar i riktlinjer för hantering av personuppgifter vid 
webbpublicering. Som en ytterligare åtgärd har kommunstyrelsens kansli tagit fram en 
förtydligande rutin för webbpublicering av nämndshandlingar innehållande personuppgifter 
som rör myndighetsutövning mot enskilda.

Yrkanden

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

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 §168  Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-08, revidering
 Förslag till riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
 Rutin för publicering av nämndhandlingar innehållande personuppgifter som rör

myndighetsutövning mot enskilda



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 168
Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering 
(KS 2020.275)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar bifogat reviderat förslag till
riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering.

Ärendebeskrivning
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 
förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. Varje myndighet är 
personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom dess område varför det i 
kommunsammahang innebär att nämnderna/styrelsen är personuppgiftsansvariga för sina 
respektive verksamhetsområden.

I dataskyddförordningens artikel 33 beskrivs personuppgiftsansvarigas ansvar i att anmäla 
personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten. Dataskyddsförordningen ställer också krav 
på personuppgiftsansvariga att arbeta förebyggande med både tekniska och organisatoriska 
skyddsåtgärder (rutiner och styrdokument) för att förebygga att personuppgiftsincidenter 
inträffar.

Under året har tre olika personuppgiftsincidenter rapporterats som handlar om att uppgifter 
publicerats på ett felaktigt sätt på kommunens webbplats. I samtliga fall handlar det om 
nämndshandlingar där personuppgifter om enskilda funnits i löpande text i underlag. 
Dataskyddsombudet rekommenderar med anledning av de inträffade incidenterna detta 
förslag till tydliggörande av ansvar i riktlinjer för hantering av personuppgifter vid 
webbpublicering. Som en ytterligare åtgärd har kommunstyrelsens kansli tagit fram en 
förtydligande rutin för webbpublicering av nämndshandlingar innehållande personuppgifter 
som rör myndighetsutövning mot enskilda.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt det.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-08, revidering
 Förslag till riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
 Rutin för publicering av nämndhandlingar innehållande personuppgifter som rör 

myndighetsutövning mot enskilda



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2020-10-08

DNR KS 2020.275 
JOHANNA ATTLERUD SID 1/2
DATASKYDDSOMBUD 
  
JOHANNA.ATTLERUD@VALLENTUNA.SE  KOMMUNFULLMÄKTIGE

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Revidering, riktlinjer för hantering av 
personuppgifter vid webbpublicering

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar bifogat reviderat förslag till
riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering.

Ärendet i korthet
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller 
olaglig förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig 
åtkomst till de personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. 
Varje myndighet är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom dess 
område varför det i kommunsammahang innebär att nämnderna/styrelsen är 
personuppgiftsansvariga för sina respektive verksamhetsområden.  

I dataskyddförordningens artikel 33 beskrivs personuppgiftsansvarigas ansvar i att 
anmäla personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten. Dataskyddsförordningen 
ställer också krav på personuppgiftsansvariga att arbeta förebyggande med både 
tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder (rutiner och styrdokument) för att 
förebygga att personuppgiftsincidenter inträffar. 

Under året har tre olika personuppgiftsincidenter rapporterats som handlar om att 
uppgifter publicerats på ett felaktigt sätt på kommunens webbplats. I samtliga fall 
handlar det om nämndshandlingar där personuppgifter om enskilda funnits i löpande 
text i underlag. Dataskyddsombudet rekommenderar med anledning av de inträffade 
incidenterna detta förslag till tydliggörande av ansvar i riktlinjer för hantering av 
personuppgifter vid webbpublicering. Som en ytterligare åtgärd har 
kommunstyrelsens kansli tagit fram en förtydligande rutin för webbpublicering av 
nämndshandlingar innehållande personuppgifter som rör myndighetsutövning mot 
enskilda.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-10-08
2. Förslag till riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
3. Rutin för webbpublicering av nämndshandlingar innehållande 

personuppgifter som rör myndighetsutövning mot enskilda
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Victor Kilén Mikael Carlgren
Kommundirektör Kanslichef
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Riktlinjer för hantering av 
personuppgifter vid webbpublicering
Fastställda av kommunstyrelsen § 130 2017

Reviderad av kommunfullmäktige § 113 2019

Publicering och personuppgifter
En stor mängd uppgifter publiceras via kommunens webbkanaler. Vid all publicering 
måste hänsyn tas till individers personliga integritet vilket till stor del regleras i 
Dataskyddsförordningen. Dessa riktlinjer fastställer hur publicering av 
personuppgifter på webben ska ske i Vallentuna kommun. 

För alla behandlingar av personuppgifter finns alltid ett krav på nödvändighet d.v.s. 
att alla personuppgifter som behandlas ska vara nödvändiga för ändamålet och att 
inga onödiga eller extra personuppgifter behandlas. Förutom att publiceringen ska 
vara nödvändig kräver dataskyddsordningen att det finns en rättslig grund för 
publicering av uppgifterna. 

Ansvar
Den tjänsteman som publicerar material på webben ansvarar för att bedöma vilka 
personuppgifter i ett material som vi har stöd för att publicera på webben samt ta bort 
eller rätta personuppgifter om detta är nödvändigt.

En handläggare som skapar material, som kan komma att publiceras på webben (till 
exempel skriver en tjänsteskrivelse), ansvarar för att materialet följer dessa riktlinjer. 
I de flesta fall rör det sig om underlag som är en del av beslutsunderlag i den 
kommunala nämndsprocessen då Vallentuna kommun publicerar dessa underlag på 
kommunens webbplats. 

Följande uppgifter får inte publiceras på kommunens webbplats:

 Särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter), i enlighet 
med dataskyddsförordningen:
 Etnisk tillhörighet
 Politiska åsikter (förutom de med politiska förtroendeuppdrag)
 Religiös eller filosofisk övertygelse
 Medlemskap i fackförening
 Uppgifter som rör hälsa och sexualliv

 Uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt.
 Personnummer eller samordningsnummer.
 Uppgift om lagöverträdelse.
 Integritetskänslig information, till exempel uppgifter om enskildas personliga 

förhållanden eller sådant som har en nära koppling till den enskildes privata 
sfär.
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Kontroll före publicering
I första hand ska material som ska publiceras på webben skrivas på ett sådant sätt att 
det inte innehåller några känsliga personuppgifter. I de fall det inte går att undvika 
ska sådana personuppgifter avidentifieras (maskeras). Denna kontroll genomförs av 
ansvarig handläggare innan handlingarna läggs till som underlag under 
möteshanteringen i ärendehanteringssystemet. Inga handlingar som innehåller 
uppgifter som redovisats ovan får således bifogas som underlag inför beredning till 
nämnd/styrelse.  

Rättslig grund för webbpublicering – Uppgift av allmänt intresse
En uppgift av allmänt intresse är ett uppdrag som kommunen fått av riksdag eller 
regering. Genom speciallagstiftningen har kommuner fått ansvar för viktiga 
samhällsfunktioner som oftast är obligatoriska uppgifter. Kommuner kan även fatta 
beslut om att utföra olika frivilliga uppgifter. I kommunens arbete med dessa uppdrag 
ingår att sprida viktig information till medborgarna kopplat till de viktiga 
samhällsfunktioner som vi fått i uppdrag att ansvara för. I arbetet med dessa uppdrag 
behöver vi hantera de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna utföra 
uppgiften och stödjer oss då på den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse.

Uppgifternas tid på webben
Vallentuna kommuns webbpublicering syftar till att bidra till en ökad insyn i 
kommunens verksamheter och den demokratiska processen. I de fall känsliga 
personuppgifter eller uppgifter som kan kränka den personliga integriteten 
förekommer i dokument publiceras de inte. Någon generell publiceringstid finns inte 
utan varje publiceringstid bedöms individuellt med hänsyn till ändamålen med 
behandlingen och uppgifternas relevans. 

Publicering av personuppgifter som rör medborgare
Direkt utpekande personuppgifter rörande enskilda, till exempel namn, får endast 
publiceras på Vallentuna kommuns webbplats om dessa och övriga publicerade 
uppgifter, enskilt eller sammantaget, inte bedöms kränka den enskilda personens 
integritet eller i annat fall strida mot bestämmelserna i Dataskyddsförordningen. 

Exempel på uppgifter som kan komma att publiceras:

 Offentliga personer, exempelvis artister och politiker som besöker 
kommunen.

 Beslut i nämnder om att till exempel utdela ett stipendium, ge någon fullmakt 
eller bygglov.

Publicering av personuppgifter som rör förtroendevalda
I samband med att en politiker blir vald till ett förtroendeuppdrag i kommunen 
samlar kommunstyrelsens kansli in följande uppgifter om den förtroendevalde: 
namn, politisk tillhörighet, telefonnummer, postadress och mailadress. Dessa 
uppgifter är nödvändiga för att den förtroendevalda ska kunna fullfölja sitt politiska 
uppdrag i kommunen och för att kommunen ska kunna betala ut arvoden till de 
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förtroendevalda. Dessa uppgifter, undantaget postadress, publiceras även på 
kommunens webbplats i enlighet med denna riktlinje.

I Dataskyddsförordningen (Artikel 9) finns ett generellt förbud mot att behandla 
särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga personuppgifter). Behandling av 
personuppgifter som avslöjar politiska åsikter är en sådan särskild kategori och är 
således som regel förbjuden utan stöd av något av undantagen i 
Dataskyddsförordningen (Artikel 9 2 A-J). Vallentuna kommun stödjer sin 
personuppgiftsbehandling av förtroendevaldas politiska åsikter i 
Dataskyddsförordningens artikel 9 E då behandlingen rör personuppgifter som på ett 
tydligt sätt har offentliggjorts av den registrerade.

Publicering av personuppgifter som rör anställda
I Vallentuna kommun kan personuppgifter om tjänstemän som har anknytning till 
deras tjänsteutövning eller uppdrag som till exempel yrkestitel komma att publiceras 
på kommunens webbplats.

Fotografier
För webbpublicering av fotografier där identifierbara personer förekommer krävs 
samtycke.
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Rutin för publicering av 
nämndhandlingar innehållande 
personuppgifter som rör 
myndighetsutövning mot enskilda
Förutsättningar
De nämnder som hanterar myndighetsutövning mot enskilda är huvudsakligen bygg- 
och miljötillsynsnämnden samt socialnämnden. 

Bygg- och miljötillsynsnämndens protokoll innehåller många personuppgifter då 
besluten rör myndighetsutövning mot enskild. De uppgifter som är vanligt 
förekommande är namn på den som är part i ärendet samt fastighetsbeteckning och 
adress, men även personnummer kan förekomma. Protokollen omfattar bland annat 
ärenden av känsligare natur, såsom utdömanden av viten samt beslut där känsliga 
personuppgifter kan förekomma, exempelvis beslut gällande ovårdade tomter. 

I socialnämndens beslut gällande ansökningar om alkoholtillstånd samt tillstånd för 
handel med tobaksvaror så är det uppgifter om ägaren som ansökt om tillstånd som 
finns i handlingarna. Det är ägaren, inte verksamheten som granskas och vars 
lämplighet att bedriva denna verksamhet som bedöms av nämnd. Underlaget till 
beslutet kan då innehålla uppgifter som är känsliga rörande den person som ansökt 
om tillstånd. Socialnämndens beslut gällande individärenden publiceras inte på 
webben då de innehåller känsliga personuppgifter som dessutom omfattas av 
sekretess.

En förutsättning för att personuppgifterna överhuvudtaget ska kunna publiceras på 
webben är, förutom att publiceringen ska vara nödvändig, att det finns en rättslig 
grund för publicering av uppgifterna (se även kommunens riktlinjer för hantering av 
personuppgifter vid webpublicering).

Kansliets bedömning
När det gäller publicering av beslut i protokoll innehållandes personuppgifter som rör 
myndighetsutövning mot enskild kan kansliet inte påvisa att publiceringen är 
nödvändig. Kansliet kan inte heller hänvisa till rättslig grund – att uppgiften är av 
allmänt intresse. Detta gäller alla beslut som berör myndighetsutövning mot enskild. 
Då beslutet redan idag expedieras till de som är berörda bedömer kansliet att det är 
ett försumbart ingrepp i kommunens öppenhet att inte publicera denna typ av beslut. 
För övriga intresserade finns protokollen tillgängliga i sin helhet om man kontaktar 
kommunstyrelsens kansli.

Grundprincipen är således att hela protokollet publiceras, dock återfinns paragrafer 
som berör myndighetsutövning mot enskild endast med som rubrik. I rubriken 
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gällande bygglovsärenden/miljöärenden bedömer kansliet att fastighetsbeteckningen 
ska stå med då lokaliseringen av myndighetsbeslut är en viktig uppgift inte bara för 
beslutet utan även för invånarnas intresse. Uppgiften om lokalisering är också viktig 
vid ett ställningstagande om man vill ta del av beslutet i sin helhet eller inte. 

I de fall som någon har ansökningar om alkoholtillstånd samt tillstånd för handel med 
tobaksvaror så publiceras inte beslutet utan enbart rubrik eftersom det i 
ansökningsförfarandet ingår att utreda bolagets ägare och deras personliga 
förhållanden. I rubriken ska verksamhetens namn stå, inte namnet på ägaren.

Myndighetsutövning som inte är mot enskild bedöms däremot ha ett allmänt intresse. 
Detta gäller exempelvis ärenden där kommunen eller företag står som part. 
Personuppgifter i dessa beslut bedöms dessutom inte som känsliga ur ett 
integritetsperspektiv. Som grund publiceras alltså dessa beslut i sin helhet, med 
undantag för eventuellt förekommande personnummer. 

Rutin
Rutinen gäller för både publicering av kallelser och protokoll.

I de fall ärendet berör myndighetsutövning mot enskild och tjänsteskrivelse/punkt i 
kallelse/protokoll innehåller personuppgifter så tas all text förutom rubriken bort. 
Lägg in följande text under Sammanfattning:

”Beslutet innehåller personuppgifter och finns inte tillgängligt på 
www.vallentuna.se då det inte bedöms vara förenligt med 
dataskyddsförordningen. Är du intresserad av beslutet i sin helhet kontakta 
registrator.”

Handlingar tillhörande dessa ärenden publiceras inte heller på hemsidan.

http://www.vallentuna.se/
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-10-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 191
Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning (KS 2019.398)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Jerri Bergström (S) och Jaana Tilles (S) väckte 2019-12-16 en motion om att utreda införande 
av resultatutjämningsreserv.
Motionärerna framför att kommunen med en resultatutjämningsreserv kan utjämna normala 
svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln, för att skapa större stabilitet för 
verksamheterna.
Kommunledningskontoret utredde frågan 2013 och kan konstatera att de bedömningar som då 
gjordes i huvudsak kvarstår. Begränsat med information kan tillföras i ärendet.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §140  Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning
 Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning
 Motion (S) om att utveckla möjligheten till bättre ekonomisk hushållning
 Användning-av-medel-ur-RUR - cirkulär från SKR 2018
 Resultatutjämningsreserv, rapport 2013
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 140
Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning (KS 2019.398)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Jerri Bergström (S) och Jaana Tilles (S) väckte 2019-12-16 en motion om att utreda införande 
av resultatutjämningsreserv.
Motionärerna framför att kommunen med en resultatutjämningsreserv kan utjämna normala 
svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln, för att skapa större stabilitet för 
verksamheterna.
Kommunledningskontoret utredde frågan 2013 och kan konstatera att de bedömningar som då 
gjordes i huvudsak kvarstår. Begränsat med information kan tillföras i ärendet.

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

Beslutsunderlag
 Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning
 Motion (S) om att utveckla möjligheten till bättre ekonomisk hushållning
 Användning-av-medel-ur-RUR - cirkulär från SKR 2018
 Resultatutjämningsreserv, rapport 2013
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (S) om ekonomisk 
hushållning

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendet i korthet
Jerri Bergström (S) och Jaana Tilles (S) väckte 2019-12-16 en motion om att utreda 
införande av resultatutjämningsreserv.
Motionärerna framför att kommunen med en resultatutjämningsreserv kan utjämna 
normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln, för att skapa större 
stabilitet för verksamheterna.
Kommunledningskontoret utredde frågan 2013 och kan konstatera att de 
bedömningar som då gjordes i huvudsak kvarstår. Begränsat med information kan 
tillföras i ärendet.

Bakgrund
I 2013 infördes ändringar i Kommunallagen och Lagen om kommunal redovisning 
med syfte att ge möjlighet att reservera delar av ett positivt resultat i en 
resultatutjämningsreserv (RUR). Mot bakgrund av regeländringarna utreddes frågan 
av kommunledningskontoret och en rapport färdigställdes i oktober 2013.

Soliditeten beskriver kommunens finansiella styrka på lång sikt och visar hur stor del 
av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Nyckeltalen för soliditet är 
bättre än genomsnittet för landets kommuner. Även om vi lägger in 
ansvarsförbindelsen för pensioner i balansräkningen är vår soliditet positiv. 

Sammantaget konstaterades att god ekonomisk hushållning kan uppnås utan att 
avsätta till RUR. Hur Vallentuna kommun skriver riktlinjerna för RUR blir avgörande 
för hur den kan användas. Antingen skrivs den med en strikt fokus på utvecklingen av 
skatteunderlaget eller med en mer allmän utjämning av över- och underskott.

Ett antal fördelar respektive nackdelar kunde identifieras:

Fördelar med att införa RUR 
Balanskravet blir lite mer flexibelt, där till exempel vissa inlåsningseffekter av 
överskott kan öppnas upp.  

Vid konjunkturnedgång behöver inte förvaltningarna göra lika stora besparingar.  



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-09-15

DNR KS 2019.398 
SID 2/3

Nackdelar med att införa RUR 
Redan idag kan kommuner budgetera med kostnader som överstiger intäkterna 
genom att motivera det med synnerliga skäl. 

Pedagogiken runt regelverken om god ekonomisk hushållning och balanskrav blir 
svårare då regelverket blir alltmer invecklat. 

Generellt bedömer kommunledningskontoret att det är lättare att uppnå god 
ekonomisk hushållning genom att avstå från RUR. Då blir kraven varje år starkare att 
budgeten ska gå ihop. 

Kommunallagen om resultatutjämningsreserver
I kommunallagens elfte kapitel konstateras följande: 

14 §   Kommuner och regioner får till en resultatutjämningsreserv reservera medel 
som får användas för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel.

Reservering får göras med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen 
den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar 
enligt 11 kap. 10 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, som 
överstiger
   1. en procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning, eller
   2. två procent av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och 
kommunalekonomisk utjämning, om kommunen eller regionen har ett negativt eget 
kapital, inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelser. Lag (2019:835).

Kommunledningskontorets bedömning
Införande om resultatutjämningsreserv utreddes senast i oktober 2013. De fördelar 
och nackdelar som då identifierades bedöms till stor del vara desamma. 

Sedan 2013 har dock kommunens soliditet utifrån åtaganden i Sverigeförhandlingen 
avsevärt förändrats och behovet av positiva ekonomiska resultat för att återställa 
kommunens soliditet har ökat väsentligt. Ekonomiavdelningens bedömning att 
kommunen bör avstå från att införa RUR kvarstår därför. 

Mot bakgrund av tidigare utredning samt att den information som kan tilläggas i 
ärendet är begränsad, föreslår kommunledningskontoret att motionen anses 
besvarad.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Cirkulär SKR 2018
3. Rapport från 2013

Victor Kilén
Kommundirektör 
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Kommunfullmäktige i Vallentuna 2019-12-16

Motion

Utveckla möjligheten till bättre ekonomisk hushållning

Resultatutjämningsreserv ger möjlighet att under vissa angivna förutsättningar
reservera medel i för att kunna täcka underskott vid ett senare tillfälle. Syftet med
resultatutjämningsreserv är således att kunna bygga upp en reserv under goda tider
för att senare, under vissa omständigheter, kunna utnyttja denna när
skatteunderlagsutvecklingen är svag. Resultatutjämningsreserv är avsedd att
utjämna normala svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln för att skapa
större stabilitet för verksamheterna.

Med resultatutjämningsreserv kan kommunen vid en tillfällig intäktsdämpning
undvika kortsiktiga neddragningar av verksamheter som eventuellt senare måste
byggas upp igen. Avsikten med resultatutjämningsreserv är således inte att göra det
möjligt att skjuta upp långsiktigt nödvändiga beslut om en verksamhet eller
ekonomin i stort, dvs inte hämma åtgärder som är viktiga ur effektivitetssynpunkt.

Vi socialdemokrater föreslår därför fullmäktige att besluta:
- att utreda ett införande av resultatutiämningsreselv

För den Socialdemokratiska gruppen

Jerri rgström aana Tilles
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Förutsättningar för användning av medel ur en  
resultatutjämningsreserv (RUR) 
Riktlinjer och mål för god ekonomisk hushållning 
Fullmäktige ska fastställa lokala riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjerna 
ska enligt förarbetena: 

● slå fast principer och avse det strategiska, mer långsiktiga perspektivet, dvs. längre 
än det budgetperspektiv på ett år eller den plan för tre år som behandlas i 8 kap. 4 § 
kommunallagen 

● innehålla en uttolkning av vad god ekonomisk hushållning betyder för kommunen 
respektive landstinget och hur den mer konkret kan uppnås med utgångspunkt i de 
utmaningar som konstaterats (investeringar, skulder, det totala pensionsåtagandets 
påverkan)  

● Vidare kan de långsiktiga målen för god ekonomisk hushållning beskrivas och ut-
göra en grund för de mål och riktlinjer med betydelse för god ekonomisk hushåll-
ning 

● Om en kommun eller ett landsting väljer att ha en resultatutjämningsreserv ska rikt-
linjerna beskriva hur kommunen eller landstinget avser att hantera denna.  

● Riktlinjerna bör i denna del reglera när medel ska reserveras till reserven, hur de re-
serverade medlen får användas och villkoren för användningen 

Med utgångspunkt i den långsiktiga inriktningen och definitionen av vad som är god 
ekonomisk hushållning för den egna kommunen ska kommunen ange finansiella mål 
samt mål och riktlinjer för verksamheten med betydelse för god ekonomisk hushåll-
ning, dvs. innebörden av god ekonomisk hushållning som kommunen slagit fast uti-
från sina egna ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar.  

Syftet med RUR 
Syftet med resultatutjämningsreserven är enligt förarbetena till lagtexten att ge en 
möjlighet för kommuner och landsting att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. 
RUR ska vara ett sätt att kunna arbeta med mer långsiktiga mål än balanskravets fokus 
på ett kalenderår i taget. I likhet med statens överskottsmål på en procent av BNP över 
en konjunkturcykel ska RUR kunna vara ett instrument för kommuner att hantera och 
utjämna intäkter över en konjunkturcykel. Avsikten är också att förekomsten av ”över-
föringar mellan år” i strid med god redovisningssed ska kunna undvikas.  
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Avsikten med RUR är, fortfarande enligt förarbetena, inte att möjliggöra en överbe-
skattning där delar av överskotten årligen sparas för framtiden. RUR ska inte heller 
göra det möjligt att under en längre tid ha en nivå på skatteuttaget som är lägre, eller 
en kostnadsnivå som är högre, än vad som är långsiktigt hållbart, utifrån riktlinjerna 
för god ekonomisk hushållning.  

Hantering av RUR i budget 
Om den finansiella analysen i budget pekar på vikande intäkter i form av skatter och 
statsbidrag i så pass hög grad att kommunen/landstinget behöver lägga en budget där 
det inte råder balans mellan intäkter och kostnader så finns möjlighet att utnyttja de 
medel som reserverats i en resultatutjämningsreserv. Det är dock viktigt att det går att 
visa att obalansen beror på vikande intäkter och inte kostnadsökningar eller ändrade 
volymer.  

Vid budgettillfället bör en redovisning och avstämning mot balanskravet göras på 
samma sätt som i årsredovisningen där följande poster framgår: 

● Årets resultat efter balanskravsjusteringar (enligt KRL 4 kap 3a § eller LKBR 11 
kap 10 §). 

● Detta resultat med justering för förändring (minskning) av resultatutjämningsreser-
ven (Balanskravsresultat). 

I årsredovisningen för det aktuella året görs samma avstämning i förvaltningsberättel-
sen. Om det då visar sig att det inte finns förutsättningar eller behov av att utnyttja re-
sultatutjämningsreserven så är detta inte aktuellt. 

Utnyttjande av RUR och finansiella mål 
Med utgångspunkt i förarbetena så bör de årliga finansiella målen kunna påverkas och 
förändras ett år när kommunen/landstinget avser att utnyttja medel i resultatutjäm-
ningsreserv. Hur detta ska ske rent praktiskt är svårt att se i lag eller förarbeten. Det är 
därför viktigt att kommunen i de egna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning re-
dogör för både hur och när avsättning till och utnyttjande av RUR ska kunna göras 
och vilka förutsättningar som gäller. 

Vid ett planerat utnyttjande av RUR är det rimligt att de årliga finansiella målen juste-
ras utifrån de effekter som vikande intäkter ger på resultat och ställning. Utgångs-
punkten för detta måste vara en analys av de finansiella förutsättningarna för budgetå-
ret med utgångspunkt i riktlinjer och långsiktiga mål för god ekonomisk hushållning. 

För att klara kravet på balans mellan intäkter och kostnader i budget och redovisning 
är det tillräckligt att RUR utnyttjas med ett belopp som motsvarar vad som krävs för 
att få ett balanskravsresultat där det är balans mellan intäkter och kostnader. De kort-
siktiga finansiella målen i budget kan alltså sättas utifrån detta. Utgångspunkten måste 
dock vara att det finns en analys av hur resultatet påverkas av vikande intäkter som 
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RUR är avsett att utjämna och att nyttjandet av RUR sätts utifrån denna prognos i års-
budget. En liknande analys behöver göras i årsredovisningen då också ett eventuellt 
utnyttjande av RUR kan fastställas.  

Samtidigt som de kortsiktiga målen kan justeras utifrån de ändrade förutsättningar 
som en lågkonjunktur innebär så behöver de långsiktiga målen för ekonomin ses över. 
De utmaningar som investeringsnivåer och kassaflöden pga. pensionsutbetalningar in-
nebär torde finnas kvar som utgångspunkt för målen även under/efter en lågkonjunk-
tur och behöver hanteras i den långsiktiga finansiella planeringen. 

Exempel – Hantering av RUR i budget 
I detta exempel tittar vi isolerat på resultatmålet. Övriga finansiella mål kan, men be-
höver inte påverkas av att resultatmålet tillfälligt sätts lägre än de långsiktiga målen. 
En djupare analys av de kortsiktiga finansiella målen behöver därför göras i den egna 
organisationen.  

I exemplet har vi utgått från ett resultatmål på 1 procent. Detta är bara ett exempel och 
ska inte på något sätt ses om normerande för vad som är ett rimligt resultatmål i kom-
muner och landsting. Finansiella mål måste alltid sättas utifrån de egna finansiella och 
verksamhetsmässiga förutsättningarna. 

Förutsättningar: 

● Kommunen har i riktlinjerna för RUR angett att en förutsättning för nyttjande av 
RUR är att skatteunderlagsutvecklingen ska understiga den genomsnittliga utveckl-
ingen för de senaste tio åren. 

● Kommunen har ett långsiktigt resultatmål på 1 procent.  
● Den prognostiserade skatteunderlagsutvecklingen för riket nästkommande år un-

derstiger den genomsnittliga utvecklingen av skatteunderlaget för de senaste tio 
åren. 

● Detta påverkar kommunens intäkter i form av skatter och statsbidrag och kommu-
nen bedömer att ett positivt resultat inte är möjligt att uppnå. 

● I budget sätts därför resultatmålet till –0,5 procent för år 1 och 2 i planperioden och 
att man dessa år klarar balanskravet genom nyttjande av RUR. År 3 räknar man 
med en viss återhämtning. 

● Kommunen har tidigare avsatt medel till RUR och för att klara balanskravsresulta-
tet planerar man att utnyttja RUR under år 1 och 2 så att budgeterat balanskravs-
resultat blir 0. 
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Tabell 1. Exempel på balanskravsavstämning i budget 
Procent och miljoner kronor 

  Utfall  
år –1 

Budget  
innevarande år 

Budget  
år 1 

Budget  
år 2 

Budget  
år 3 

Resultatmål i % av skatter o 
statsbidrag 

1 % 1 % –0,5 % –0,5 % 0,5 % 

Skatteintäkter 451 460 461 464 474 

Generella statsbidrag 195 199 200 201 205 

Årets resultat 9,5 6,6 –3,3 –3,3 3,4 

Tidigare avsatt till RUR 8,0 11,0 11,0 7,7 4,4 

Årets avsättning till RUR –3,0 0,0    

Ianspråktagande av RUR   3,3 3,3  

Balanskravsresultat 6,5 6,6 0,0 0,0 3,4 

Summa RUR 11,0 11,0 7,7 4,4 4,4 

 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och RUR 
Beskrivningen av hur RUR och finansiella mål kan hanteras ovan utgår från de intent-
ioner som lagstiftaren angivit i förarbetena till reglerna (Prop. 2011/2012:172). Det är 
dock viktigt att notera att kommunen/landstinget i sina egna riktlinjer för god ekono-
misk hushållning ska beskriva hantering av resultatutjämningsreserven. Viktiga delar i 
en sådan beskrivning är att reda ut hanteringen av: 

● Under vilka förutsättningar man avser att göra reserveringar till RUR. 
● Hur stor får reserven högst vara. 
● Rutiner för budgeterad reservering i årsbudget och verklig reservering i samband 

med årsredovisning. 
● När och under vilka omständigheter disponering av RUR kan ske (grundad på ut-

vecklingen av skatteunderlaget eller en egen bedömning av hur en konjunkturcykel 
ska mätas). 

● Rutiner för hur de finansiella målen på kort och lång sikt ska revideras i samband 
med att RUR disponeras. 
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1.  Sammanfattning 

Den 1 januari 2013 kom det lagändringarna i kommunallagen och Lagen om 
kommunal redovisning. Syftet är en möjlighet att reservera delar av ett positivt 
reslutat i en resultatutjämningsreserv (RUR1). Denna reserv kan sedan användas för 
att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat 
efter balanskravsjusteringar är negativt. 

Vallentuna kommun har ett starkt eget kapital. Även om vi lägger in 
ansvarsförbindelsen i balansräkningen är vår soliditet positiv (22 % år 2012). Redan 
idag kan kommuner budgetera med kostnader som överstiger intäkterna genom att 
motivera det med synnerliga skäl. Det särskilda skälet är till exempel mycket stark 
finansiell ställning.  

Riktlinjer för resultatutjämningsreserv blir ytterligare ett regelverk runt årets resultat 
och balanskravet. I Vallentuna kan god ekonomisk hushållning uppnås utan att 
avsätta till RUR. Kraven för att få budgeten att gå ihop varje år blir starkare. 

Fördelarna med flexibelt balanskrav samt att inte behöva göra besparingar i 
lågkonjunktur kan till och med motverka den modell som Vallentuna budgeterar efter 
idag. 

Den starka ekonomin tillsammans med nackdelar och fördelar gör att 
kommunledningskontoret föreslår att kommunen ska avstå från att använda RUR. 
Därmed avstår kommunen från möjligheten att retroaktivt reservera från år 2010. Vid 
ett senare beslut om att använda resultatutjämningsreserv görs reservering från 
innevarande år. 

  

                                                             

1  Kommunala resultatutjämningsreserver (prop 2011/12:172). 
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2.  Resultatutjämningsreserv 

Den 1 januari 2013 kom det lagändringarna i Kommunallagen och Lagen om 

kommunal redovisning. Syftet är en möjlighet att reservera delar av ett positivt 

reslutat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för 

att utjämna intäkter över en konjunkturcykel, under förutsättning att årets resultat 

efter balanskravsjusteringar är negativt.  

I kommunallagen och lagen om kommunal redovisning står hur kommuner ska sköta 
sin ekonomiska förvaltning. Där står bland annat att kommuner ska ha en god 
ekonomisk hushållning med mål och riktlinjer för sin ekonomi och verksamhet. För 
det så kallade balanskravet anges hur ekonomiska underskott ska beräknas och 
regleras.  

Nyheterna som gäller RUR är: 

 I kommunallagen (1991:900, kap 8) anges att man får använda 

resultatutjämningsreserv samt att man då måste ha riktlinjer för dessa. 

 Lagen om kommunal redovisning (1997:614, kap 4 och 5) anger att RUR inte 

syns i resultaträkningen utan i balanskravsutredningen. I balansräkningen 

specificeras RUR som en delpost till det egna kapitalet. 

 

RUR är frivilligt att tillämpa men de kommuner som tänker göra det måste besluta 
om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning som fullmäktige beslutat om. Maximal reservering regleras i lagen men 
närmare kriterier ska beslutas på lokal nivå. Det finns alltså ett lokalt 
tolkningsutrymme för hur hanteringen ska utformas. I Vallentuna står det om god 
ekonomisk hushållning i Regler för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamheter i Vallentuna kommun.   

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har gett ut skriften RUR i praktiken där SKL 
informerar om vad det nya regelverket innebär och kommenterat vissa delar av 
tillämpningen. Faktauppgifterna kommer från den skriften.  
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3.  RUR i Vallentuna kommun 

Ska vi använda oss av resultatutjämningsreserv i Vallentuna kommun? Hur ska i så 

fall våra riktlinjer se ut?  

3.1 Kommunens ekonomi 

Historiskt sett har vi ett starkt eget kapital i Vallentuna kommun. På raden eget 
kapital per invånare kan vi se att nyckeltalet de senaste nio åren har ökat.  

Soliditeten beskriver kommunens finansiella styrka på lång sikt och visar hur stor del 
av tillgångarna som är finansierade med eget kapital. Nyckeltalen för soliditet är 
bättre än genomsnittet för landets kommuner. Även om vi lägger in 
ansvarsförbindelsen för pensioner i balansräkningen är vår soliditet positiv. 

 

3.2 Fördelar med att införa RUR 

 Balanskravet blir lite mer flexibelt där till exempel vissa inlåsningseffekter av 
överskott kan öppnas upp. 

 Vid konjunkturnedgång behöver inte förvaltningarna göra lika stora 
besparingar. 

Hur Vallentuna kommun skriver riktlinjerna för RUR blir avgörande för hur den kan 
användas. Antingen skrivs den med en strikt fokus på utvecklingen av 
skatteunderlaget eller med en mer allmän utjämning av över- och underskott. 

3.3 Nackdelar med att införa RUR 

 Redan idag kan kommuner budgetera med kostnader som överstiger 
intäkterna genom att motivera det med synnerliga skäl.  

 Pedagogiken runt regelverken om God ekonomisk hushållning och balanskrav 
blir svårare då regelverket blir alltmer invecklat. 

 Det är lättare att uppnå god ekonomisk hushållning genom att avstå från 
RUR. Då blir kraven varje år starkare att budgeten ska gå ihop. 

Eget kapital i kommunen

mnkr 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000

Årets resultat 31 32 92 29 33 22 119 29 42 -5 -39 -8 75

exklusive extraordinära poster 31 32 92 29 33 22 45 29 7 -5 -39 -8 7

enligt balanskravet 27 31 88 23 32 19

eget kapital 899 869 836 744 715 682 660 541 514 470 475 513 522

eget kapital per invånare (kr) 28 816 28 287 27 778 25 348 24 686 24 023 23 685 19 747 19 041 17 865 18 336 20 005 20 690

Soliditet % 51 56 60 70 75 76 80 67 59 55 55 68 76

inkl ansvarsförbindelse % 22 22 26 23 23 20 27 18 14 11 13 21



 SID 6/8 

  

  

 

KLK  

186 00 VALLENTUNA 

TFN: 08-587 850 00 

WWW.VALLENTUNA.SE 

 

 

 

 

 

3.3.1 Synnerliga skäl 

I kommunallagen 8 kap 5b § står Fullmäktige får besluta att en reglering av ett 
negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl. 

Exempel på synnerliga skäl: 

 Större omstruktureringskostnader i syfte att uppnå god ekonomisk 
hushållning. 

 Mycket stark finansiell ställning. 

 Har budgeterat ett underskott med hänvisning till synnerliga skäl. 

 När man medvetet och tydligt gjort avsättningar och byggt upp ett avsevärt 
eget kapital för att möta tillfälliga framtida intäktsminskningar eller 
kostnadsökningar. 

 I speciella fall då ett frångående är mycket väl motiverat och där åtgärden är 
förenlig med god ekonomisk hushållning. 

Det innebär att vi borde både kunna budgetera med minus och inte behöva återställa 
ett negativt resultat för året med hänvisning till det synnerliga skälet att vår 
finansiella ställning är så stark att det är försvarbart att under en tid gå med ett 
planerat underskott. 

3.4 Årsredovisning och budget 

Resultatutjämningsreserven byggs upp inom ramen av det egna kapitalet genom att 
överskott avsättas. När en lågkonjunktur inträffar och tillväxten av skatteintäkterna 
är låga kan medel ur RUR användas i stället för att verksamheterna får ytterligare 
krav på besparingar. Reserven är tänkt att utjämna normala svängningar av 
skatteintäkterna över konjunkturcyklerna.  

För att Vallentuna kommun ska ha råd med investeringar krävs det att vi går med 
vinst över tiden. Dels för att vinsten används till att finansiera investeringar och vi 
därmed minskar vårt lånebehov. Dels för att avskrivningarna på investeringarna 
fördelas i resultaträkningen under flera år framöver.  

Kommunen ska varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Budgeten ska 
upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag får göras om medel från 
resultatutjämningsreserven tas i anspråk enligt riktlinjerna eller om det finns 
synnerliga skäl. 

I årsredovisningens förvaltningsberättelse ska det finnas med en balanskravs-
utredning samt en utvärdering av den ekonomiska ställningen och dess utveckling.  
Att använda medel ur eller att avsätta medel till RUR påverkar inte resultatet på 
resultaträkningen utan påverkar balanskravsresultatet. 

Reservering till eller disponering av RUR blir aldrig en kostnad eller intäkt i en 
budgeterad resultaträkning. RUR synliggörs och kommenteras i den finansiella 
analysen i en budgeterad balanskravsutredning samt som specificering av budgeterat 
eget kapital. 
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3.5 Vägledande riktvärde för hög- eller lågkonjunktur 

Lokala tillämpningar beskriver när det är hög- eller lågkonjunktur. Enligt förarbetena 
är ett sätt att strikt avgöra detta enligt nedanstående tabell. Den prognostiserade 
underliggande skatteunderlagsutvecklingen för riket nästkommande år över- eller 
understiger den genomsnittliga utvecklingen av skatteunderlaget för de senast 10 
åren. 

Tabell. Rikets underliggande skatteunderlagsutveckling; tioårigt genomsnitt samt 
årlig. Förändring i procent per år. Baserat på SKLs prognos från 2013-02-15. 

 2007 20008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Snitt 10 

år 

4,4 4,6 4,6 4,2 3,9 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 

Årlig 5,4 5,3 1,6 2,8 4,4 4,0 3,5 3,3 4,1 4,7 

Differens 1,1 0,7 -3,0 -1,4 0,5 0,2 -0,3 -0,6 0,2 0,8 

Tabellen baseras på utfall för åren 1997-2011, resterande år är prognoser. Även i det 
tioåriga genomsnittet ingår det från och med år 2012 prognosår. 

Enligt denna tabell skulle Vallentuna kommun kunna använda RUR år 2013 och 
2014.  

3.6 Maximalt möjligt sparande i Vallentuna kommun 

Det finns en formel för hur mycket man maximalt får reservera som är beroende på 
årets resultat före och efter balanskravsjusteringar samt om man har tidigare negativt 
eget kapital. 

Detta skulle för Vallentuna bli 55,7 miljoner kronor enligt nedanstående: 

 

 

  

2012 2011 2010

Skatteintäkter samt gen statsbidrag och utj 1 394,0 1 340,6 1 265,2

1% av skatteintäkter och bidrag 13,9 13,4 12,7

Årets resultat 30,6 32,3 92,3

Årets resultat efter balanskravsjusteringa 27,4 30,9 88,4

Maximal reservering 13,5 17,5 75,7

Redan reserverat för framtida pensionsutbetalningar 51,0

Möjlig reserv 13,5 17,5 24,7
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4.  Förslag till Riktlinjer för 

resultatutjämningsreserv (RUR) 

Vid beslut om resultatutjämningsreserv i Vallentuna kommun ska det finnas 

riktlinjer. Dessa kan till exempel ingå i Regler för styrning och uppföljning av 

ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun. 

4.1.1 Syfte 

Syftet med reserven är att utjämna intäkter över tid och därmed kunna möta 
konjunkturvariationer. Reserven ska kunna användas i en balanskravsutredning när 
en svag utveckling av skatteunderlaget gör att ett negativt resultat redovisas efter 
balanskravsjusteringar. 

4.1.2 Reservering till RUR 

Den del av årets resultat, efter balanskravsjusteringar, som överstiger 1 % av 
skatteintäkter och statsbidrag får avsättas till RUR. Om kommunen har ett negativt 
Eget kapital får det resultat som överstiger 2 % avsättas. Avsättning kan också ske i 
budgeten för det kommande året med samma förutsättningar som ovan. 

Reserven bör högst vara 15 % av eget kapital. 

Beslut om kommande års reservering fattas i samband med budgetbeslut. I samband 
med årsredovisningen fastställs den verkliga reserveringen. 

4.1.3 Disponering av RUR 

Tidigare års reserverade medel kan disponeras när 

1. Förändringen av årets underliggande skatteunderlag understiger det tioåriga 

genomsnittliga och 

2. Balanskravsresultatet är negativt 

 

Reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat, eller så långt som reserven 
räcker. Om konjunkturnedgången befaras bli långvarig bör en handlingsplan 
upprättas.  

Reserven ska inte användas för att täcka ett underskott som uppkommit av andra 
skäl, till exempel att nämnderna inte håller sin budget. Den får inte heller användas 
för att täcka underskott som uppkommer till följd av att inte anpassa verksamheten 
till förändringar av de långsiktiga skatteintäkterna eller förändringar i verksamhetens 
demografiska målgrupper. Åtgärder måste vidtas för att anpassa kostnader då 
förändringarna bedöms vara över mer än ett år. Disposition får inte heller ske för 
sänkning av utdebiteringen.  
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-10-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 192
Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst (KS 2019.013)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

Ärendebeskrivning
Jerri Bergström (S) väckte 2019-01-14 en motion om att Vallentuna kommun ska utreda 
möjligheten att öppna upp för verksamhet med vårdhund inom kommunens verksamhet. 
Motionären framhåller att ett certifierat vårdhundsteam kan vara en kvalificerad hjälp inom 
vård, skola och omsorg och berika livet för brukaren samtidigt som kommunen kan spara 
pengar.
Motionen har skickats på remiss till Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, 
Utbildningsnämnden, kommunala funktionshinderrådet och kommunala pensionärsrådet. 
Samtliga nämnder lyfter fram att allergi hos elever, brukare eller personal kan göra det svårt 
att använda sig av vårdhundsteam. Socialnämnden framhåller behovet av att klargöra de 
ekonomiska förutsättningarna för ett vårdhundsteam samt vilken driftsform som kan vara 
lämpligast. Initialt bedöms att det inte är aktuellt att bedriva vårdhundsteam i egen regi. Av 
Barn- och ungdomsnämndens och Utbildningsnämndens yttranden framgår att man anser att 
kommunen bör avvakta det nationella vägledningsdokument som Socialstyrelsen förväntas ge 
ut om ”Pedagoghund i skolan” innan kommunen går vidare och tar beslut om att införa en 
verksamhet med vårdhund som omfattar aktivitet i skolan.
Sammanfattningsvis är det enbart inom Socialnämndens verksamhet vårdhund skulle kunna 
vara aktuellt idag. Om Socialnämnden skulle införa vårdhundar förknippas detta med en 
kostnad för nämnden. Vilka kostnader detta kan innebära är dock inte klarlagt, och det kan 
därför vara befogat att utreda frågan närmare.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §141  Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 Motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 Socialnämndens yttrande, motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 Utbildningsnämndens yttrande, motion om hund i Vallentuna kommuns tjänst



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-10-19

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion om hund i Vallentuna kommuns 
tjänst



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 141
Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst (KS 2019.013)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

Ärendebeskrivning
Jerri Bergström (S) väckte 2019-01-14 en motion om att Vallentuna kommun ska utreda 
möjligheten att öppna upp för verksamhet med vårdhund inom kommunens verksamhet. 
Motionären framhåller att ett certifierat vårdhundsteam kan vara en kvalificerad hjälp inom 
vård, skola och omsorg och berika livet för brukaren samtidigt som kommunen kan spara 
pengar.
Motionen har skickats på remiss till Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, 
Utbildningsnämnden, kommunala funktionshinderrådet och kommunala pensionärsrådet. 
Samtliga nämnder lyfter fram att allergi hos elever, brukare eller personal kan göra det svårt 
att använda sig av vårdhundsteam. Socialnämnden framhåller behovet av att klargöra de 
ekonomiska förutsättningarna för ett vårdhundsteam samt vilken driftsform som kan vara 
lämpligast. Initialt bedöms att det inte är aktuellt att bedriva vårdhundsteam i egen regi. Av 
Barn- och ungdomsnämndens och Utbildningsnämndens yttranden framgår att man anser att 
kommunen bör avvakta det nationella vägledningsdokument som Socialstyrelsen förväntas ge 
ut om ”Pedagoghund i skolan” innan kommunen går vidare och tar beslut om att införa en 
verksamhet med vårdhund som omfattar aktivitet i skolan.
Sammanfattningsvis är det enbart inom Socialnämndens verksamhet vårdhund skulle kunna 
vara aktuellt idag. Om Socialnämnden skulle införa vårdhundar förknippas detta med en 
kostnad för nämnden. Vilka kostnader detta kan innebära är dock inte klarlagt, och det kan 
därför vara befogat att utreda frågan närmare.

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

Beslutsunderlag
 Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 Motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 Socialnämndens yttrande, motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 Utbildningsnämndens yttrande, motion om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion om hund i Vallentuna kommuns 

tjänst
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (S) om hund i 
Vallentuna kommuns tjänst

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.

Ärendet i korthet
Jerri Bergström (S) väckte 2019-01-14 en motion om att Vallentuna kommun ska 
utreda möjligheten att öppna upp för verksamhet med vårdhund inom kommunens 
verksamhet. Motionären framhåller att ett certifierat vårdhundsteam kan vara en 
kvalificerad hjälp inom vård, skola och omsorg och berika livet för brukaren samtidigt 
som kommunen kan spara pengar.
Motionen har skickats på remiss till Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, 
Utbildningsnämnden, kommunala funktionshinderrådet och kommunala 
pensionärsrådet. Samtliga nämnder lyfter fram att allergi hos elever, brukare eller 
personal kan göra det svårt att använda sig av vårdhundsteam. Socialnämnden 
framhåller behovet av att klargöra de ekonomiska förutsättningarna för ett 
vårdhundsteam samt vilken driftsform som kan vara lämpligast. Initialt bedöms att 
det inte är aktuellt att bedriva vårdhundsteam i egen regi. Av Barn- och 
ungdomsnämndens och Utbildningsnämndens yttranden framgår att man anser att 
kommunen bör avvakta det nationella vägledningsdokument som Socialstyrelsen 
förväntas ge ut om ”Pedagoghund i skolan” innan kommunen går vidare och tar 
beslut om att införa en verksamhet med vårdhund som omfattar aktivitet i skolan. 
Sammanfattningsvis är det enbart inom Socialnämndens verksamhet vårdhund skulle 
kunna vara aktuellt idag. Om Socialnämnden skulle införa vårdhundar förknippas 
detta med en kostnad för nämnden. Vilka kostnader detta kan innebära är dock inte 
klarlagt, och det kan därför vara befogat att utreda frågan närmare.

Barn- och ungdomsnämndens och utbildningsnämndens yttranden
Ur Barn- och ungdomsnämndens och utbildningsnämndens yttranden framgår 
följande vad gäller förutsättningar och kostnader: 

För att kunna verka som pedagoghund behöver både hund och förare utbildas. 
Hunden måste lämplighetstestas innan utbildningen kan påbörjas. Utbildningen för 
förare och hund löper över 3 terminer (1 termin extra för hundar som utbildas att 
arbeta med barn). Diplomeringen för hund görs för ett år i taget. Både 
lämplighetstest, utbildning och diplomering sker på Terapihundskolan. Kostnaden för 
utbildningen är ca 15 400 kr/termin och varje diplomering kostar 2500 kr. Man 
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räknar med att utbildade hundar kan arbeta 2-4 dagar/vecka med ett uppdrag som 
pedagoghund. 

Om pedagoghund skulle införas framhåller nämnderna att alla elevers rätt till 
likvärdigt stöd beaktas i frågan om införandet av pedagoghund. Vidare måste en 
beräkning göras utifrån det antal elever och skolor som finns i kommunen över hur 
mycket pedagoghund som skulle behövas, för att kunna ge ett likvärdigt stöd i hela 
kommunen.

Innan en insats i skolan påbörjas skall en riskanalys göras. En aktivitet med hund ska 
planeras utifrån den enskilda elevens behov och i samråd med elevhälsan. Aktiviteten 
utgår från vad som angivits i ett åtgärdsprogram och ska följas upp och utvärderas. 

Alla elever har rätt till det stöd de behöver för att nå skolans mål, men stödet kan inte 
organiseras på ett sätt som diskriminerar eller äventyrar andra elevers hälsa. Det 
betyder bland annat att aktiviteter med hund måste kunna hållas i en separat lokal på 
skolan. 

Socialnämndens yttrande
Vallentuna kommuns socialnämnd bedriver verksamhet inom omsorg riktade till 
både vuxna och barn. Flera av verksamheterna arbetar på olika sätt med 
rehabilitering utifrån brukarens behov, egna motivation, välbefinnande och hälsa.

Rehabiliteringen utförs i samverkan med kommunens hälso-och 
sjukvårdsorganisation i vilken legitimerad sjukvårdspersonal finns, som i 
verksamheterna arbetar i tillsammans med befintlig omsorgspersonal 
Verksamheterna ser olika ut, och verksamheternas behov av och möjlighet till att 
nyttja vårdhundsteam kan variera, precis som den enskilda brukarens behov, 
förutsättningar och motivation att nyttja vårdhundsteam i sin rehabilitering kan 
variera.

Socialnämnden anför att utredningen om att öppna upp för verksamhet med 
vårdhund inom kommunens verksamhet behöver klargöra hur det certifierade 
vårdhundteamet ska göras tillgängligt utifrån den enskilda brukarens och 
verksamheternas behov. Här bör särskild hänsyn tas till brukare eller personal som 
har allergier som hindrar nyttjandet av hund i verksamheten. I vissa verksamheter 
kan det, utifrån allergier hos brukare och av arbetsmiljöskäl, vara uteslutet att det går 
att nyttja vårdhundsteam. Utredningen behöver också klargöra de ekonomiska 
förutsättningarna för ett vårdhundsteam samt vilken driftsform som kan vara 
lämpligast. Initialt bedöms att det inte är aktuellt att bedriva vårdhundsteam i egen 
regi.

Socialstyrelsen har författat en vägledning för arbete med hund inom äldreomsorgen, 
”Hundar i vård och omsorg – vägledning till gällande regelverk”. Motsvarande 
dokument finns inte för skola och bibliotek och efterfrågas av både verksamheterna 
och Astma och allergiförbundet. Astma och Allergiförbundet anser att läget är akut för 
att få fram nationell vägledning om för hur hundar får införas i skolan.
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Mot bakgrund av ovanstående och särskilt den utmaning som lyfts kring allergier och 
säkerställande av alla elevers hälsa är rekommendationen att kommunen i nuläget 
inte går vidare med detta förslag för skolverksamheter. Vallentuna kommun bör 
avvakta det nationella vägledningsdokument som Socialstyrelsen förväntas ge ut om 
”Pedagoghund i skolan” innan kommunen går vidare och tar beslut om att införa en 
verksamhet med vårdhund som omfattar aktivitet i skolan.

Kommunala funktionshinderrådet
Kommunala funktionshinderrådet ser ingen orsak att motsätta sig motionens förslag 
om en utredning, men då skall utredningen även belysa hur verksamheten skall 
fungera utan att framkalla allergiska reaktioner bland pälsallergiker.

I en kommunal ekonomi utan oändliga resurser anser funktionshinderrådet vidare att 
en eventuell utredning ska visa på hur verksamheten med vårdhund inte tar resurser 
från någon annan del av kommunens verksamhet riktat till personer med 
funktionsnedsättningar.

Kommunledningskontorets bedömning
Sverige har skrivit under FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning. Enligt konventionen är brister i tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning att betrakta som en form av diskriminering. Den 1 januari 2015 
infördes en ny diskrimineringsgrund i diskrimineringslagen – bristande tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning. Pälsdjur kan för astmatiker och allergiker 
begränsa tillgängligheten till kommunala verksamheter och lokaler – både för 
anställda och invånare.

Socialnämnden är försiktigt positiv, samtidigt som man framhåller de ekonomiska 
aspekterna. Om vårdhundsförartjänst skulle upphandlas medför användandet av 
tjänsterna kostnader för berörd verksamhet, även om tjänsten skulle medföra 
besparingar på sikt. I verksamheter med givna ramar medför det att ett motsvarande 
effektiviseringsutrymme behöver hittas inom verksamheterna. Kostnadsnivåerna för 
att införa vårdhund i egen regi på ett eller flera boenden är ej klarlagda. Modeller från 
andra kommuner kan närmare undersökas. 

Kommunledningskontoret konstaterar att det Barn- och ungdomsnämnden och 
Utbildningsnämnden inte anser det lämpligt att införa pedagoghund i nuläget, utan 
vill avvakta nationella rekommendationer. Sammanfattningsvis är det enbart inom 
Socialnämndens verksamhet vårdhund skulle kunna vara aktuellt idag. Om 
Socialnämnden skulle införa vårdhundar, utifrån de effekter som det medför för 
verksamhet, personal och brukare, förknippas detta med en kostnad för nämnden. 
Kostnaderna och möjligheterna till införande på boenden är dock inte klarlagda, 
varför vidare utredning kan vara befogat. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse
2. Motion
3. Yttranden
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Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden
Kommunala funktionshinderrådet
Kommunala pensionärsrådet
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Att hunden är människans bästa vän är allmänt känt. Att hundar sällan har tilltrade
till sjukhus och vård/omsorgsinräffningar åir också känt. Icke desto mindre har man
länge forstått att hundar som rehabiliteringsform kan ge oss stora positiva effekter
på såväl patienter, anhöriga som flor personal.

Vårdhundar ingår i gruppen sociala tjänstehundar. De utbildas på vårdhundskolan.
Först testas hunden for att se att den har det mentala psyket for att gå utbildningen.
Klarar hunden det så blir den och foraren antagentill en ettårig utbildning.

En vårdhund kan göra skillnad både for barn och vuxna. En vårdhund gör också
ekonomiska besparingar inom vård och omsorg. Medicinforbrukning for smärta
och oro kan minskas. Detta medfor bland annat fÌirre fallolyckor och rörligare
brukare.

En vårdhund arbetar alltid i team med sin ftirare och stimulerar träning/inlärning på
ett lekfullt sätt. En vårdhund är en aktivt arbetande hund. Ett certifierat
vårdhundsteam arbetar lor att öka deltagarens motivation, välbefinnande och hälsa.
Teamet arbetar med ffsisk, psykisk, social och kognitiv träning. Stimulering av
sinnen, motorik, socialt samspel, ADl'trtining, rumsuppfattning samt avledning
t.ex. av smärta är nägra av de områden där hunden är ett viktigt redskap. Det
certifierade vårdhundteamet arbetar antingen enskilt eller med personer i grupp.
Teamet arbetar med målinriktade besök, besöken sker på remiss från t.ex.
sjuksköterska, arbetsterapeut, ff sioterapeut, logoped med fl era. Besöken
clokumenteras och utvärderas.

Studier påvisar att hundbesök ger positiva fusiologiska effekter på patienter. I
umgänget med hund ökar halterna av lugnande hormoner såsom Kortisol och
Oxytocin vilket Ër till följd att brukaren känner mindre smärta.

Det finns certifierade vårdhundsteam i ca70 kommuner idag, främst inom
äldreomsorgen. I Uppsala finns idag 8 hundforare med 17 hundar anställda av
kommunen. På Akademiska sjukhuset arbetar en hund med svårt sjuka barn. Inom
palliativ vård vid livets slutskede har hundar kunnat lindra känslan av ensamhet,
skänka tröst, motivation och trygghet.



Studier har även visat att människor som lider av depression, oro eller ångest kan ffi
minskad siress och oro. Secian juni2ûi3 firurs dei en naiioneii sl.andard lor
lämplighetstest. utbildning och certifiering av ftirare med vårdhundar, framtagen av
Swedish Standards Institute, SIS. Den har nummer 8760000:2013. En vårdhund har
testats for sin lämplighet i ett särskilt test for blivande vårdhundar och fätt godkåint
resultat i sam moment. Hunden har d?irefter tränats av sin av

instruktörer, uncler en ettårig utbildning och tillsammans med floraren genomgått ett
-^,-,1-¡!--l- ¡ ¿ ---,¿ ll:-- , -,-¿l l! ----l-- --- .- -1 - -11- !r--/ ,,.---- -1r- t
Pr¿tr(usKt tçst rur utir'ùrrlçr'lilB rnçu BUuKallt Içsultal.

Ett certifïerat vårdhundsteam är en kvalificerad trjälp inom vård, skola ooh omsorg
som berikar livet flor brukaren, ger livsglädje och spar pengar.

Dä.rför ftreslår.¡i

Att Vallenflrna kommun utreder möjligheten att öppna upp for verksamhet med
V unens verksamhet
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Socialnämnden 2019-06-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 101
Remissvar hund i Vallentuna kommuns tjänst (SN 2019.041)

Beslut
Socialnämnden godkänner föreslaget remissvar och återlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna yrkar till kommunfullmäktige att Vallentuna kommun utreder 
möjligheten att öppna upp för verksamhet med vårdhund inom kommunens verksamhet.

Yrkanden
Ing-Marie Elfström (S), yrkar att socialnämnden godkänner föreslaget remissvar och 
återlämnar det till kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på Ing-Marie Elfströms (S) yrkande 
och finner att socialnämnden beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. §71 SN AU Remissvar hund i Vallentuna kommuns tjänst
2. Tjänsteskrivelse -hund i Vallentuna kommuns tjänst
3. Remissvar-hund i Vallentuna kommuns tjänst
4. Remiss, motion (S) hund i Vallentuna kommuns tjänst 

Expedieras till 
Akten

11ProSale Signing Referensnummer: 2523SE
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Socialnämndens arbetsutskott 2019-06-04

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 71
Remissvar hund i Vallentuna kommuns tjänst (SN 2019.041)

Beslut
Socialnämndens arbetsutskott föreslår att socialnämnden godkänner föreslaget remissvar och 
återlämnar det till kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna yrkar till kommunfullmäktige att Vallentuna kommun utreder 
möjligheten att öppna upp för verksamhet med vårdhund inom kommunens verksamhet.

Yrkanden
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), yrkar att socialnämndens arbetsutskott föreslår att 
socialnämnden godkänner föreslaget remissvar och återlämnar det till kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordförande, Torbjörn Einarsson (C), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
socialnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse -hund i Vallentuna kommuns tjänst
2. Remissvar-hund i Vallentuna kommuns tjänst
3. Remiss, motion (S) hund i Vallentuna kommuns tjänst 

Expedieras till 
Akten

14
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ELIN YILMAZ SID 1/1
 
  
ELIN.YILMAZ@VALLENTUNA.SE  SOCIALNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Remissvar hund i Vallentuna kommuns 
tjänst

Förslag till beslut
Socialnämnden godkänner föreslaget remissvar och återlämnar det till 
kommunfullmäktige.

Ärendet i korthet
Socialdemokraterna yrkar till kommunfullmäktige att Vallentuna kommun utreder 
möjligheten att öppna upp för verksamhet med vårdhund inom kommunens 
verksamhet.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse hund i Vallentuna kommuns tjänst
2. Remissvar hund i Vallentuna kommuns tjänst
3. Yttrande från riksförbundet Unga Allergiker

David Gyllenstråle Fanny Rosling -
Socialchef 

______________________

Ska expedieras till
Akten
Unga Allergiker
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VALLENTUNA KOMMUN DNR SN 2019.041
2019-04-29

SID 1/1

ELIN YILMAZ MOTTAGARENS NAMN
TITEL/FÖRETAG

VÄGNAMN 12
ELIN.YILMAZ@VALLENTUNA.SE 123 45 STAD

SOCIALFÖRVALTNINGEN
TORGGATAN 11 · 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
SOCIALFORVALTNINGEN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Remissvar-hund i Vallentuna kommuns 
tjänst 

Socialdemokraterna motionerar om att utreda möjligheten att öppna upp för 
verksamhet med vårdhund inom kommunens verksamhet. Socialnämnden har fått 
remissen tillsammans med andra berörda nämnder. Som bilaga till remissen 
medföljer ett yttrande från riksförbundet Unga Allergiker.

Vallentuna kommuns socialnämnd bedriver verksamhet inom omsorg riktade till 
både vuxna och barn. Flera av verksamheterna arbetar på olika sätt med 
rehabilitering utifrån brukarens behov, egna motivation, välbefinnande och hälsa.
Rehabiliteringen utförs i samverkan med kommunens hälso-och 
sjukvårdsorganisation i vilken legitimerad sjukvårdspersonal finns, som i 
verksamheterna arbetar i tillsammans med befintlig omsorgspersonal

Verksamheterna ser olika ut, och verksamheternas behov av och möjlighet till att 
nyttja vårdhundsteam kan variera, precis som den enskilda brukarens behov, 
förutsättningar och motivation att nyttja vårdhundsteam i sin rehabilitering kan 
variera. 

Socialnämnden anför att utredningen om att öppna upp för verksamhet med 
vårdhund inom kommunens verksamhet behöver klargöra hur det certifierade 
vårdhundteamet ska göras tillgängligt utifrån den enskilda brukarens och 
verksamheternas behov. Här bör särskild hänsyn tas till brukare eller personal som 
har allergier som hindrar nyttjandet av hund i verksamheten. I vissa verksamheter 
kan det, utifrån allergier hos brukare och av arbetsmiljöskäl, vara uteslutet att det går 
att nyttja vårdhundsteam. Utredningen behöver också klargöra de ekonomiska 
förutsättningarna för ett vårdhundsteam samt vilken driftsform som kan vara 
lämpligast. Initialt bedöms att det inte är aktuellt att bedriva vårdhundsteam i egen 
regi.

Socialnämnden har inget att erinra mot att utreda möjligheten att öppna upp för 
verksamhet med certifierade vårdhundsteam inom kommunens verksamhet.

Vallentuna Socialnämnd
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VALLENTUNA KOMMUN REMISS 
KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2019-02-11 
 DNR KS 2019.013 
MAGNUS SJÖGREN  SID 1/1 
TF STABSCHEF/TF KONTAKTCENTERCHEF   
08-587 50 48    
MAGNUS.SJOGREN@VALLENTUNA.SE   REMISSINSTANS: BARN- OCH 

UNGDOMSNÄMNDEN, 
UTBILDNINGSNÄMNDEN, SOCIALNÄMNDEN, 

PENSIONÄRSRÅDET, 
FUNKTIONSHINDERRÅDET 

 

KOMMUNLEDNINGSKONTORET  
TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA   
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88  
KOMMUN@VALLENTUNA.SE  
  
WWW.VALLENTUNA.SE  

 

Remiss 
Motion (S) Hund i Vallentuna kommuns 
tjänst  

Svar på remissen önskas senast: 2019-06-26 
 
Hos oss handläggs ärendet av Handläggare 
 
Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.klk@vallentuna.se 
 
 
Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 
 
 
 
Magnus Sjögren 
 
Bilagor: 

Bifogade handlingar: Motion från (S), yttrande från riksförbundet Unga Allergiker 
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FRAMTIDSPARTIET

HI.'ND I VALLENTLINA KOMMTINS TJANST

Att hunden är människans bästa vän är allmänt känt. Att hundar sällan har tilltrade
till sjukhus och vård/omsorgsinräffningar åir också känt. Icke desto mindre har man
länge forstått att hundar som rehabiliteringsform kan ge oss stora positiva effekter
på såväl patienter, anhöriga som flor personal.

Vårdhundar ingår i gruppen sociala tjänstehundar. De utbildas på vårdhundskolan.
Först testas hunden for att se att den har det mentala psyket for att gå utbildningen.
Klarar hunden det så blir den och foraren antagentill en ettårig utbildning.

En vårdhund kan göra skillnad både for barn och vuxna. En vårdhund gör också
ekonomiska besparingar inom vård och omsorg. Medicinforbrukning for smärta
och oro kan minskas. Detta medfor bland annat fÌirre fallolyckor och rörligare
brukare.

En vårdhund arbetar alltid i team med sin ftirare och stimulerar träning/inlärning på
ett lekfullt sätt. En vårdhund är en aktivt arbetande hund. Ett certifierat
vårdhundsteam arbetar lor att öka deltagarens motivation, välbefinnande och hälsa.
Teamet arbetar med ffsisk, psykisk, social och kognitiv träning. Stimulering av
sinnen, motorik, socialt samspel, ADl'trtining, rumsuppfattning samt avledning
t.ex. av smärta är nägra av de områden där hunden är ett viktigt redskap. Det
certifierade vårdhundteamet arbetar antingen enskilt eller med personer i grupp.
Teamet arbetar med målinriktade besök, besöken sker på remiss från t.ex.
sjuksköterska, arbetsterapeut, ff sioterapeut, logoped med fl era. Besöken
clokumenteras och utvärderas.

Studier påvisar att hundbesök ger positiva fusiologiska effekter på patienter. I
umgänget med hund ökar halterna av lugnande hormoner såsom Kortisol och
Oxytocin vilket Ër till följd att brukaren känner mindre smärta.

Det finns certifierade vårdhundsteam i ca70 kommuner idag, främst inom
äldreomsorgen. I Uppsala finns idag 8 hundforare med 17 hundar anställda av
kommunen. På Akademiska sjukhuset arbetar en hund med svårt sjuka barn. Inom
palliativ vård vid livets slutskede har hundar kunnat lindra känslan av ensamhet,
skänka tröst, motivation och trygghet.
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Studier har även visat att människor som lider av depression, oro eller ångest kan ffi
minskad siress och oro. Secian juni2ûi3 firurs dei en naiioneii sl.andard lor
lämplighetstest. utbildning och certifiering av ftirare med vårdhundar, framtagen av
Swedish Standards Institute, SIS. Den har nummer 8760000:2013. En vårdhund har
testats for sin lämplighet i ett särskilt test for blivande vårdhundar och fätt godkåint
resultat i sam moment. Hunden har d?irefter tränats av sin av

instruktörer, uncler en ettårig utbildning och tillsammans med floraren genomgått ett
-^,-,1-¡!--l- ¡ ¿ ---,¿ ll:-- , -,-¿l l! ----l-- --- .- -1 - -11- !r--/ ,,.---- -1r- t
Pr¿tr(usKt tçst rur utir'ùrrlçr'lilB rnçu BUuKallt Içsultal.

Ett certifïerat vårdhundsteam är en kvalificerad trjälp inom vård, skola ooh omsorg
som berikar livet flor brukaren, ger livsglädje och spar pengar.

Dä.rför ftreslår.¡i

Att Vallenflrna kommun utreder möjligheten att öppna upp for verksamhet med
V unens verksamhet

J rc' Cr{l¿L
I

á I 
-3eo6C €õM , ee'i

9



1

Från: Emma Grönlund <emma.gronlund@ungaallergiker.se>
Skickat: den 23 januari 2019 10:01
Till: Registrator KLK
Ämne: Vårdhundar i skolan 

Mail till alla i kommunstyrelsen: 

Hej! 

Mitt namn är Emma Grönlund och jag är generalsekreterare på Unga Allergiker. En organisation som jobbar 
för barn och unga med astma och allergi.  

Vi såg motion om vårdhundar som ni fick i uppdrag att bereda under förra kommunfullmäktige. Vi 
representerar en stor grupp barn och unga som inte tål hundar och som blir allvarligt sjuka när de vistas i 
samma lokal som en hund, eller där en hund har varit. Skolan är barnens och de ungas arbetsmiljö och den 
omfattas av arbetsmiljölagen som säger att skolan ska vara tillgänglig för alla. Ungefär två elever i varje 
klass är pälsdjursallergiska. Att varje dag utsättas för pälsdjursallergen kan leda till att barn med sådan 
allergi får en mer ihållande inflammation i slemhinnorna och luftvägar som i sin tur kan göra att sjukdomen 
blir kronisk.  
Enligt Skolverket har hundar eller andra djur inte en naturlig plats i skolan och positiva effekter för vissa 
elever kan inte ställas mot elever som är allergiska eller rädda.  

Vi undrar bara om ni har tänkt på dessa perspektiv då detta förslag kan skapa stora problem för elever och 
gå emot Skolverkets riktlinjer? Vi ber er ha detta i åtanke när ni bereder frågan. Vi kommer även att släppa 
en debattartikeln i ämnet då detta har blivit allt vanligare. Där lyfts ni som en av de senaste kommunerna 
som ser över frågan. Hör gärna av er om ni vill ha mer info om vår målgrupp.  

Vänliga hälsningar, 

Emma Grönlund 
Generalsekreterare  
emma.gronlund@ungaallergiker.se 
073-0732206

Riksförbundet Unga Allergiker 
Rosenlundsgatan 52 
118 63 Stockholm 

Postadress:  
BOX 170 69  
104 62 Stockholm 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Utbildningsnämnden 2019-06-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 49
Yttrande till motion från (S) Om hund i Vallentuna kommuns tjänst (UN 
2019.019)

Beslut
Utbildningsnämnden antar yttrandet angående motion om hund i Vallentuna kommuns tjänst.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att Vallentuna kommun ska utreda 
möjligheten att öppna upp för verksamhet med vårdhund inom kommunens verksamhet Barn- 
och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som presenteras i bilaga.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar att utbildningsnämnden antar yttrandet angående motion om hund i 
Vallentuna kommuns tjänst.
 

Beslutsgång
Ordförande, Ylva Mozis (L), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
utbildningsnämnden beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
1. Svar på remiss från Socialdemokraterna om hund i Vallentuna kommuns tjänst UN
2. Yttrande till motion från (S) Om hund i Vallentuna kommuns tjänst
3. Remiss, Motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst

Expedieras till 
Akten, kommunstyrelsen
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KARINA KARLSSON
VERKSAMHETSCHEF BARN- OCH ELEVHÄLSAN

2019-05-17

SID 1/2

TFN: 

Svar på motion (Dnr KS 2019.013) från 
(S) om hund i Vallentuna kommuns 
tjänst
Bakgrund
Idag är det vanligt förekommande med vårdhundar inom äldreomsorgen. Forskning 
och erfarenheter visar att patienter på avdelningar med hund blir lugnare och kan 
minska sitt bruk av mediciner. Även skolor och bibliotek anställer idag skolhundar 
eller pedagoghundar. Inom det här området finns det dock begränsat med forskning 
på faktiska effekter, utan man utgår mer från erfarenhetsbaserade uppgifter. Det finns 
erfarenheter som visar att vissa elever lyckas bättre i skolan när de får möjlighet att 
samverka med en hund. Ett vanligt sätt att arbeta med en pedagoghund är att låta 
elever som inte vill läsa högt för andra i klassen läsa för hunden för att träna uttal, 
ljudning och läsflyt. De finns även erfarenheter som visar att elever som har långvarig 
frånvaro kan motiveras att komma till skolan om de får träffa en hund där. En 
pedagoghund kan även medverka vid promenadaktiviteter och gruppaktiviteter. 

Förutsättningar och kostnad
För att kunna verka som pedagoghund behöver både hund och förare utbildas. 
Hunden måste lämplighetstestas med särskild inriktning på barn innan utbildningen 
kan påbörjas. Utbildningen för förare och hund löper över 3 terminer (1 termin extra 
för hundar som utbildas att arbeta med barn). Diplomeringen för hund görs för ett år 
i taget. Både lämplighetstest, utbildning och diplomering sker på Terapihundskolan. 
Kostnaden för utbildningen är ca 15 400 kr/termin och varje diplomering kostar 2500 
kr. Man räknar med att utbildade hundar kan arbeta 2-4 dagar/vecka med ett 
uppdrag som pedagoghund. Beräkningarna bygger på att det redan finns anställd 
personal som är villig att utbilda sig och sin hund och sedan kan arbeta aktivt med 
uppdraget. 

Som huvudman för den kommunala skolverksamheten i Vallentuna bör även alla 
elevers rätt till likvärdigt stöd beaktas i frågan om införandet av pedagoghund.  
Utifrån det antal elever och skolor som finns i kommunen måste en beräkning göras 
över hur mycket pedagoghund som skulle behövas för att kunna ge ett likvärdigt stöd 
i hela kommunen.

Innan en insats i skolan påbörjas skall en riskanalys göras. En aktivitet med hund ska 
planeras utifrån den enskilda elevens behov och i samråd med elevhälsan. Aktiviteten 
utgår från vad som angivits i ett åtgärdsprogram och ska följas upp och utvärderas. 
Aktiviteten ska ha i syfte att leda till ökad måluppfyllelse. 



SID 2/2

TFN: 

Allergier hos barn, elever och personal
Den ökande förekomsten av pälsdjur i samhället skapar oro och ohälsa hos människor 
med pälsdjursallergi. Alla elever har rätt till det stöd de behöver för att nå skolans 
mål, men stödet kan inte organiseras på ett sätt som diskriminerar eller äventyrar 
andra elevers hälsa. Det betyder bland annat att aktiviteter med hund måste kunna 
hållas i en separat lokal på skolan. Idag har många skolverksamheter redan infört 
pedagoghund men inte alltid med nödvändig hänsyn och planering.1 Vilket kan få en 
negativ inverkan på arbetsmiljön för både elever och vuxna medarbetare i skolan.

Socialstyrelsen har författat en vägledning för arbete med hund inom äldreomsorgen, 
”Hundar i vård och omsorg – vägledning till gällande regelverk”. Motsvarande 
dokument finns inte för skola och bibliotek och efterfrågas av både verksamheterna 
och Astma och allergiförbundet. Astma och Allergiförbundet anser att läget är akut för 
att få fram nationell vägledning om för hur hundar får införas i skolan.

Sammanfattning och förslag till beslut
Mot bakgrund av ovanstående och särskilt den utmaning som lyfts kring allergier och 
säkerställande av alla elevers hälsa är rekommendationen att kommunen i nuläget 
inte går vidare med detta förslag för skolverksamheter. Vallentuna kommun bör 
avvakta det nationella vägledningsdokument som Socialstyrelsen förväntas ge ut om 
”Pedagoghund i skolan” innan kommunen går vidare och tar beslut om att införa en 
verksamhet med vårdhund som omfattar aktivitet i skolan.  

1 Exempel finns från ett urval av kommunala skolor i Västerås och även i Norrtälje 
som har valt att arbeta med hund i skolan. Det har här handlat om beslut på 
rektorsnivå och inte ett politiskt beslut som omfattar samtliga kommunala 
skolverksamheter.



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2019-05-17

DNR UN 2019.019 
KARINA KARLSSON SID 1/1
 
  
KARINA.KARLSSON@VALLENTUNA.SE  UTBILDNINGSNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Yttrande till motion från (S) Om hund i 
Vallentuna kommuns tjänst

Förslag till beslut
Utbildningsnämnden antar yttrandet angående motion om hund i Vallentuna 
kommuns tjänst.

Ärendet i korthet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att Vallentuna kommun ska utreda 
möjligheten att öppna upp för verksamhet med vårdhund inom kommunens 
verksamhet

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som 
presenteras i bilaga.

Handlingar
Svar på motion från (S) angående motion om hund i Vallentuna kommuns tjänst.

Henrik Lennermark
Utbildningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten, kommunstyrelsen



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Barn- och ungdomsnämnden 2019-06-18

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 97
Remissvar på motion från (S) Om hund i Vallentuna kommuns tjänst (BUN 
2019.087)

Beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar yttrandet angående motion om hund i Vallentuna 
kommuns tjänst.
 

Reservationer
Anna-Maria Boström och Gustav Elfström (båda S) reserverar sig mot beslutet.
Jenny Thörnberg (MP) reserverar sig mot beslutet.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att Vallentuna kommun ska utreda 
möjligheten att öppna upp för verksamhet med vårdhund inom kommunens verksamhet
Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som presenteras i 
bilaga.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar att barn- och ungdomsnämnden antar yttrandet angående motion om 
hund i Vallentuna kommuns tjänst.
 
Gustav Elfström (S) yrkar, med bifall från Jenny Thörnberg (MP), att barn- och 
ungdomsnämnden föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordförande, Johan Skog (M), ställer sitt eget yrkande mot Gustav Elfströms (S) yrkande. 
Ordförande finner att barn- och ungdomsnämnden beslutar i enlighet med hans eget yrkande.

Beslutsunderlag
1. §50 BUN AU Remissvar på motion från (S) Om hund i Vallentuna kommuns tjänst
2. Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst.
3. Svar på remiss från Socialdemokraterna om hund i Vallentuna kommuns tjänst BUN
4. Remiss, Motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst

Expedieras till 
Akten, kommunstyrelsen
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VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
FÖRVALTNING 2019-05-17

DNR BUN 2019.087 
KARINA KARLSSON SID 1/1
 
  
KARINA.KARLSSON@VALLENTUNA.SE  BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN

VALLENTUNA KOMMUN
TUNA TORG 1 · 186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Svar på motion från (S) Om hund i 
Vallentuna kommuns tjänst

Förslag till beslut
Barn- och ungdomsnämnden antar yttrandet angående motion om hund i Vallentuna 
kommuns tjänst.

Ärendet i korthet
Socialdemokraterna har lämnat in en motion om att Vallentuna kommun ska utreda 
möjligheten att öppna upp för verksamhet med vårdhund inom kommunens 
verksamhet

Barn- och ungdomsförvaltningen har tagit fram ett förslag till yttrande som 
presenteras i bilaga.

Handlingar
1. Svar på motion från (S) angående motion om hund i Vallentuna kommuns 

tjänst.

Henrik Lennermark
Utbildningschef 

______________________

Ska expedieras till
Akten



KARINA KARLSSON
VERKSAMHETSCHEF BARN- OCH ELEVHÄLSAN

2019-05-17

SID 1/2

TFN: 

Svar på motion (Dnr KS 2019.013) från 
(S) om hund i Vallentuna kommuns 
tjänst
Bakgrund
Idag är det vanligt förekommande med vårdhundar inom äldreomsorgen. Forskning 
och erfarenheter visar att patienter på avdelningar med hund blir lugnare och kan 
minska sitt bruk av mediciner. Även skolor och bibliotek anställer idag skolhundar 
eller pedagoghundar. Inom det här området finns det dock begränsat med forskning 
på faktiska effekter, utan man utgår mer från erfarenhetsbaserade uppgifter. Det finns 
erfarenheter som visar att vissa elever lyckas bättre i skolan när de får möjlighet att 
samverka med en hund. Ett vanligt sätt att arbeta med en pedagoghund är att låta 
elever som inte vill läsa högt för andra i klassen läsa för hunden för att träna uttal, 
ljudning och läsflyt. De finns även erfarenheter som visar att elever som har långvarig 
frånvaro kan motiveras att komma till skolan om de får träffa en hund där. En 
pedagoghund kan även medverka vid promenadaktiviteter och gruppaktiviteter. 

Förutsättningar och kostnad
För att kunna verka som pedagoghund behöver både hund och förare utbildas. 
Hunden måste lämplighetstestas med särskild inriktning på barn innan utbildningen 
kan påbörjas. Utbildningen för förare och hund löper över 3 terminer (1 termin extra 
för hundar som utbildas att arbeta med barn). Diplomeringen för hund görs för ett år 
i taget. Både lämplighetstest, utbildning och diplomering sker på Terapihundskolan. 
Kostnaden för utbildningen är ca 15 400 kr/termin och varje diplomering kostar 2500 
kr. Man räknar med att utbildade hundar kan arbeta 2-4 dagar/vecka med ett 
uppdrag som pedagoghund. Beräkningarna bygger på att det redan finns anställd 
personal som är villig att utbilda sig och sin hund och sedan kan arbeta aktivt med 
uppdraget. 

Som huvudman för den kommunala skolverksamheten i Vallentuna bör även alla 
elevers rätt till likvärdigt stöd beaktas i frågan om införandet av pedagoghund.  
Utifrån det antal elever och skolor som finns i kommunen måste en beräkning göras 
över hur mycket pedagoghund som skulle behövas för att kunna ge ett likvärdigt stöd 
i hela kommunen.

Innan en insats i skolan påbörjas skall en riskanalys göras. En aktivitet med hund ska 
planeras utifrån den enskilda elevens behov och i samråd med elevhälsan. Aktiviteten 
utgår från vad som angivits i ett åtgärdsprogram och ska följas upp och utvärderas. 
Aktiviteten ska ha i syfte att leda till ökad måluppfyllelse. 



SID 2/2

TFN: 

Allergier hos barn, elever och personal
Den ökande förekomsten av pälsdjur i samhället skapar oro och ohälsa hos människor 
med pälsdjursallergi. Alla elever har rätt till det stöd de behöver för att nå skolans 
mål, men stödet kan inte organiseras på ett sätt som diskriminerar eller äventyrar 
andra elevers hälsa. Det betyder bland annat att aktiviteter med hund måste kunna 
hållas i en separat lokal på skolan. Idag har många skolverksamheter redan infört 
pedagoghund men inte alltid med nödvändig hänsyn och planering.1 Vilket kan få en 
negativ inverkan på arbetsmiljön för både elever och vuxna medarbetare i skolan.

Socialstyrelsen har författat en vägledning för arbete med hund inom äldreomsorgen, 
”Hundar i vård och omsorg – vägledning till gällande regelverk”. Motsvarande 
dokument finns inte för skola och bibliotek och efterfrågas av både verksamheterna 
och Astma och allergiförbundet. Astma och Allergiförbundet anser att läget är akut för 
att få fram nationell vägledning om för hur hundar får införas i skolan.

Sammanfattning och förslag till beslut
Mot bakgrund av ovanstående och särskilt den utmaning som lyfts kring allergier och 
säkerställande av alla elevers hälsa är rekommendationen att kommunen i nuläget 
inte går vidare med detta förslag för skolverksamheter. Vallentuna kommun bör 
avvakta det nationella vägledningsdokument som Socialstyrelsen förväntas ge ut om 
”Pedagoghund i skolan” innan kommunen går vidare och tar beslut om att införa en 
verksamhet med vårdhund som omfattar aktivitet i skolan.  

1 Exempel finns från ett urval av kommunala skolor i Västerås och även i Norrtälje 
som har valt att arbeta med hund i skolan. Det har här handlat om beslut på 
rektorsnivå och inte ett politiskt beslut som omfattar samtliga kommunala 
skolverksamheter.
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 193
Svar på motion (S), en infartsparkering vid Ormsta station (KS 2019.193)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser att motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte 2019-05-06 en motion om att kommunstyrelsen ska få i uppdrag 
att i samråd med kollektivtrafikhuvudmannen (SL) undersöka möjligheterna att anlägga 
infartsparkeringar för bilar och cyklar på båda sidorna av Ormsta station på delar av 
kommunens fastigheter.

Motionärerna framhåller att behovet av nya infartsparkeringar är stort i kommunen och att 
bilister, på grund av fulla infartsparkeringar, annars riskerar att inte se något annat alternativ 
än att köra bil till arbetet.

I Vallentuna kommun finns både en övergripande parkeringsstrategi och en inriktad 
parkeringsstrategi för centrala Vallentuna där infartsparkeringar behandlas. Syftet med 
parkeringsstrategin är att ge en övergripande vägledning för planering av parkeringar för olika 
ändamål samt uppfylla målen i kommunens trafikstrategi.

I parkeringsstrategin för centrala Vallentuna lyfts både behovet av en helt ny infartsparkering 
vid Vallentuna station fram samt behovet av att infartsparkeringarna vid Ormsta och 
Kragstalund byggs ut. Teknik- och fastighetsutskottet har därför i uppdrag att initiera en 
förstudie för vilken arbete pågår på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Behovet av en utbyggnad av infartsparkeringen vid Ormsta station har således redan 
konstaterats och teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar med frågan varför 
frågeställningen i motionen föreslås anses vara besvarad.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §143  Svar på motion (S), en infartsparkering vid Ormsta station
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-21, motionssvar
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 Motion (S) om en infartsparkering vid Ormsta station
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 143
Svar på motion (S), en infartsparkering vid Ormsta station (KS 2019.193)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser att motionen anses besvarad.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte 2019-05-06 en motion om att kommunstyrelsen ska få i uppdrag 
att i samråd med kollektivtrafikhuvudmannen (SL) undersöka möjligheterna att anlägga 
infartsparkeringar för bilar och cyklar på båda sidorna av Ormsta station på delar av 
kommunens fastigheter.

Motionärerna framhåller att behovet av nya infartsparkeringar är stort i kommunen och att 
bilister, på grund av fulla infartsparkeringar, annars riskerar att inte se något annat alternativ 
än att köra bil till arbetet.

I Vallentuna kommun finns både en övergripande parkeringsstrategi och en inriktad 
parkeringsstrategi för centrala Vallentuna där infartsparkeringar behandlas. Syftet med 
parkeringsstrategin är att ge en övergripande vägledning för planering av parkeringar för olika 
ändamål samt uppfylla målen i kommunens trafikstrategi.

I parkeringsstrategin för centrala Vallentuna lyfts både behovet av en helt ny infartsparkering 
vid Vallentuna station fram samt behovet av att infartsparkeringarna vid Ormsta och 
Kragstalund byggs ut. Teknik- och fastighetsutskottet har därför i uppdrag att initiera en 
förstudie för vilken arbete pågår på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Behovet av en utbyggnad av infartsparkeringen vid Ormsta station har således redan 
konstaterats och teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar med frågan varför 
frågeställningen i motionen föreslås anses vara besvarad.

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

Beslutsunderlag
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 Tjänsteskrivelse, 2020-09-21, motionssvar
 Motion (S) om en infartsparkering vid Ormsta station
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (S), en infartsparkering 
vid Ormsta station

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser att motionen anses besvarad.

Ärendet i korthet
Socialdemokraterna väckte 2019-05-06 en motion om att kommunstyrelsen ska få i 
uppdrag att i samråd med kollektivtrafikhuvudmannen (SL) undersöka möjligheterna 
att anlägga infartsparkeringar för bilar och cyklar på båda sidorna av Ormsta station 
på delar av kommunens fastigheter. 

Motionärerna framhåller att behovet av nya infartsparkeringar är stort i kommunen 
och att bilister, på grund av fulla infartsparkeringar, annars riskerar att inte se något 
annat alternativ än att köra bil till arbetet.

I Vallentuna kommun finns både en övergripande parkeringsstrategi och en inriktad 
parkeringsstrategi för centrala Vallentuna där infartsparkeringar behandlas. Syftet 
med parkeringsstrategin är att ge en övergripande vägledning för planering av 
parkeringar för olika ändamål samt uppfylla målen i kommunens trafikstrategi. 

I parkeringsstrategin för centrala Vallentuna lyfts både behovet av en helt ny 
infartsparkering vid Vallentuna station fram samt behovet av att infartsparkeringarna 
vid Ormsta och Kragstalund byggs ut. Teknik- och fastighetsutskottet har därför i 
uppdrag att initiera en förstudie för vilken arbete pågår på teknik- och 
fastighetsförvaltningen. 

Behovet av en utbyggnad av infartsparkeringen vid Ormsta station har således redan 
konstaterats och teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar med frågan varför 
frågeställningen i motionen föreslås anses vara besvarad. 

Bakgrund
Infartsparkering för bil ska främst utgöra ett komplement för de 
kollektivtrafikresenärer som bor i de delar av länet där kollektivtrafikens 
resandeunderlag inte är tillräckligt för att erbjuda kollektivtrafik med sådan turtäthet 
och närhet att det fungerar för resenärens hela resa. Genomtänkt och bra utformad 
kan parkeringen bidra till att fler personer väljer att ställa bilen vid närmsta 
kollektivtrafikknutpunkt istället för att ta bilen hela vägen till målpunkten. För 
infartsparkering på mark som kommunen har förfoganderätt över finns möjlighet att 
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söka medfinansiering utifrån förutsättningarna i trafikförvaltningens Riktlinjer 
infartsparkeringar1.

Vallentunas utveckling som stad och landsbygd är beroende av bra transporter och 
god tillgänglighet där också parkeringar ingår. Kommunen har därför särskilt tagit 
fram en parkeringsstrategi, där infartsparkeringar ingår, som en fördjupning av 
kommunens övergripande trafikstrategi. 

Parkeringsstrategin syftar till att ta ett samlat grepp kring planeringen för parkeringar 
för bil- och cykel. Utöver den övergripande parkeringsstrategin har en specifik 
parkeringsstrategi för centrala Vallentuna tagits fram. I den lyfts både behovet och 
aktiviteter för genomförande av en utbyggnad av infartsparkeringar på flera platser, 
bland annat vid Ormsta station. 

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, 2020-09-21 

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Akt. 

1 Riktlinjer infartsparkering RiPark, Trafikförvaltningen SL-S-772733
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Kommunfullmäktige i Vallentuna

Motion

En infartsparkering vid Ormsta station

Vårt gemensamma måú ar att öka andelen kollektivresenärer i Vallentuna.
Kollektivtrafiken ska vara ett alfraktivt alternativ speciellt till arbetsresor. De
befintliga infartsparkeringarna blir redan tidigt på morgonen överfulla och
mänga bilister ser inte något annat alternativ än attköra själv hela vägen till
jobbet även om köbildningen vid rusningstrafiken på Arningevägen och
Stockholmsvägen tär pâ både våra nerver och speciellt på miljön.

Behovet av nya infartsparkeringar är stor i kommunen. Det ska vara smidigt att
byta från cykel eller från bil till kollektivtrafîken. Infartsparkeringen ska ligga i
nära anslutning till en station. Kommunen äger mark vid Ormsta station. De
luftbuma högspänningsledningarna över dessa fastigheter ftirhindrar byggandet
av bostäder just där men platsen kan vara lämplig som infartsparkering.

Därför föreslår vi

Att kommunstyrelsen får ett uppdrag i samråd med
kollektivtrafikh uvud man n en (SL) u nd ersöka möj lighete rn a att anlägga
infartsparkeringar fïir bilar och cyklar på båda sidorna av Ormsta station
på delar av kommunens fastigheter (del av Snapptuna 4:1 och Ormsta 1:7
och del av Ormsta l:415).

För den Socialdemokratiska gruppen

Vallentuna 6 maj 20

Soc ia ldemokraterna

t9

{
J illes
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Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 231
Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna 
näringarna (KS 2019.322)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-09-30 föreslagit att 
kommunledningskontoret ges i uppdrag att se över på vilka sätt kommunen kan stödja de 
gröna näringarna i Vallentuna. Miljöpartiet förordar att kommunen undersöker på vilka sätt 
kommunen kan stödja de gröna näringarna att bli mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbara genom att t.ex. erbjuda speciellt anpassad rådgivning, se över regelverk eller att på 
annat sätt tillgodose behoven inom de lokala gröna näringarna, och att utifrån det göra en plan 
för ett ökat stöd.

BEDÖMNING
Förslaget i motionen motsvaras av det rådgivningsarbete som redan bedrivs av kommunen, av 
möjligheterna till dialog genom Näringslivsråd och andra samarbeten, samt genom det 
landsbygdsprogram som ska tas fram. Näringslivs- och arbetsmark-nadsutskottet bildades 
2019 och har identifierat lantbruket som en viktig målgrupp för kommunen. Kommunens 
Näringslivsråd får en nystart 2020 och har representant med från Lantbrukarnas Riksförbund. 
Kommunen har även gjort en nystart i vattenvårdsarbetet och samverkar med lantbrukare med 
sikte på att främja såväl livsmedelsproduktion som vattenkvalitet. Vallentuna gymnasium har 
startat Naturbruksprogram. Vad gäller regelverk styrs de gröna näringarna huvudsakligen av 
nationell lagstiftning som kommunen inte har rådighet över. I egenskap av tillsynsmyndighet 
för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedels-lagstiftningen, stödjer kommunen 
verksamhetsutövare att följa lagstiftningen och ger råd och information för förebyggande 
arbete. Kommunen erbjuder även vägledning till företag via kommunens Företagslots, samt 
energi- och klimatrådgivning.

Utvecklingen av landsbygdens näringar är beroende av möjligheterna att bo, leva och verka 
på landsbygden vilket förutsätter att service, kommunikationer, skolor och arbetstillfällen 
fungerar. I enlighet med kommunens Översiktsplan 2040 ska ett landsbygdsprogram tas fram, 
med en övergripande strategi och handlingsplan för utveckling i kommunens landsbygd som 
omfattar frågor kring kollektivtrafik, service, arbetsplatser och näringsliv.

Yrkanden

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §170  Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna

näringarna
 Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna näringarna
 Motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna näringarna
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 170
Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna 
näringarna (KS 2019.322)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-09-30 föreslagit att 
kommunledningskontoret ges i uppdrag att se över på vilka sätt kommunen kan stödja de 
gröna näringarna i Vallentuna. Miljöpartiet förordar att kommunen undersöker på vilka sätt 
kommunen kan stödja de gröna näringarna att bli mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbara genom att t.ex. erbjuda speciellt anpassad rådgivning, se över regelverk eller att på 
annat sätt tillgodose behoven inom de lokala gröna näringarna, och att utifrån det göra en plan 
för ett ökat stöd.

BEDÖMNING
Förslaget i motionen motsvaras av det rådgivningsarbete som redan bedrivs av kommunen, av 
möjligheterna till dialog genom Näringslivsråd och andra samarbeten, samt genom det 
landsbygdsprogram som ska tas fram. Näringslivs- och arbetsmark-nadsutskottet bildades 
2019 och har identifierat lantbruket som en viktig målgrupp för kommunen. Kommunens 
Näringslivsråd får en nystart 2020 och har representant med från Lantbrukarnas Riksförbund. 
Kommunen har även gjort en nystart i vattenvårdsarbetet och samverkar med lantbrukare med 
sikte på att främja såväl livsmedelsproduktion som vattenkvalitet. Vallentuna gymnasium har 
startat Naturbruksprogram. Vad gäller regelverk styrs de gröna näringarna huvudsakligen av 
nationell lagstiftning som kommunen inte har rådighet över. I egenskap av tillsynsmyndighet 
för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedels-lagstiftningen, stödjer kommunen 
verksamhetsutövare att följa lagstiftningen och ger råd och information för förebyggande 
arbete. Kommunen erbjuder även vägledning till företag via kommunens Företagslots, samt 
energi- och klimatrådgivning.

Utvecklingen av landsbygdens näringar är beroende av möjligheterna att bo, leva och verka 
på landsbygden vilket förutsätter att service, kommunikationer, skolor och arbetstillfällen 
fungerar. I enlighet med kommunens Översiktsplan 2040 ska ett landsbygdsprogram tas fram, 
med en övergripande strategi och handlingsplan för utveckling i kommunens landsbygd som 
omfattar frågor kring kollektivtrafik, service, arbetsplatser och näringsliv.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner 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 ökat stöd till lokala företagare inom de gröna näringarna
 Motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna näringarna
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (MP) om ökat stöd till 
lokala företagare inom de gröna 
näringarna

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendet i korthet
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-09-30 föreslagit att kommun-
ledningskontoret ges i uppdrag att se över på vilka sätt kommunen kan stödja de 
gröna näringarna i Vallentuna. Miljöpartiet förordar att kommunen undersöker på 
vilka sätt kommunen kan stödja de gröna näringarna att bli mer ekonomiskt, socialt 
och miljömässigt hållbara genom att t.ex. erbjuda speciellt anpassad rådgivning, se 
över regelverk eller att på annat sätt tillgodose behoven inom de lokala gröna 
näringarna, och att utifrån det göra en plan för ett ökat stöd.

BEDÖMNING
Förslaget i motionen motsvaras av det rådgivningsarbete som redan bedrivs av 
kommunen, av möjligheterna till dialog genom Näringslivsråd och andra samarbeten, 
samt genom det landsbygdsprogram som ska tas fram. Näringslivs- och arbetsmark-
nadsutskottet bildades 2019 och har identifierat lantbruket som en viktig målgrupp 
för kommunen. Kommunens Näringslivsråd får en nystart 2020 och har representant 
med från Lantbrukarnas Riksförbund. Kommunen har även gjort en nystart i 
vattenvårdsarbetet och samverkar med lantbrukare med sikte på att främja såväl 
livsmedelsproduktion som vattenkvalitet. Vallentuna gymnasium har startat 
Naturbruksprogram. Vad gäller regelverk styrs de gröna näringarna huvudsakligen av 
nationell lagstiftning som kommunen inte har rådighet över. I egenskap av 
tillsynsmyndighet för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedels-lagstiftningen, stödjer 
kommunen verksamhetsutövare att följa lagstiftningen och ger råd och information 
för förebyggande arbete. Kommunen erbjuder även vägledning till företag via 
kommunens Företagslots, samt energi- och klimatrådgivning.

Utvecklingen av landsbygdens näringar är beroende av möjligheterna att bo, leva och 
verka på landsbygden vilket förutsätter att service, kommunikationer, skolor och 
arbetstillfällen fungerar. I enlighet med kommunens Översiktsplan 2040 ska ett 
landsbygdsprogram tas fram, med en övergripande strategi och handlingsplan för 
utveckling i kommunens landsbygd som omfattar frågor kring kollektivtrafik, service, 
arbetsplatser och näringsliv.
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Bakgrund
De gröna näringarna omfattar enligt Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) jord- och 
skogsbruk, trädgård och landsbygdens miljö, förädlingsindustri för livsmedel och 
skog, samt underleverantörer i alla led bakåt. I Vallentuna kommun finns några 
företag inom livsmedelsförädling, ett antal företag som erbjuder trädgårds- och 
skogsskötsel, ett par handelsträdgårdar, en större blomsterproducent och cirka 140 
jordbruksföretag av varierande storlek. LRF:s lokalavdelning LRF Vallentuna-Täby är 
verksamma i kommunen. 

Nationellt har antalet jordbruksföretag minskat med närmare 60 procent sedan 1975. 
I utvärderingarna av miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap1 lyfter 
Jordbruksverket fram, förutom lönsamhet, att utvecklingen av landsbygdens näringar 
också är beroende av möjligheterna att bo, leva och verka på landsbygden. En levande 
landsbygd förutsätter därför att service, kommunikationer, skolor och arbetstillfällen, 
fungerar även på landsbygden. 

Kommunens Översiktsplan 2040 anger att ett landsbygdsprogram ska tas fram och 
vara en plattform och utgångspunkt för det övergripande arbetet med landsbygds-
frågor i kommunen. Programmet ska innehålla en övergripande strategi och 
handlingsplan för utveckling i kommunens landsbygd. Programmet ska omfatta 
konkretiserade riktlinjer för bebyggelseutveckling såväl som frågor om utveckling av 
kollektivtrafik, service, arbetsplatser och näringsliv som till exempel produktion av 
mat och energi, turist-, kultur, - fritids- och hästnäring. Social, ekonomisk och 
ekologisk hållbarhet ska beaktas. I ett första steg avser kommunen att bjuda in 
intressenter till dialogmöten runt om i kommunen. Dialogerna bör syfta till att såväl 
tydliggöra förutsättningar och begränsningar, som att diskutera behov och 
möjligheter.

Kommunen erbjuder tjänsten Företagslots i syfte att underlätta för företagare som vill 
etablera eller expandera verksamhet i kommunen. Företagslotsen kan till exempel ge 
vägledning som rör plan- och bygglov, miljölagstiftning kopplat till miljö- och 
livsmedelstillsyn, brand och säkerhet samt VA-frågor. Kommunen erbjuder 
kostnadsfri och opartisk energi- och klimatrådgivning till såväl privatpersoner som 
företag. Rådgivaren delas med Sollentuna och Upplands-Väsby kommuner.

I Tillväxtverkets nationella undersökning2 svarar nästan hälften (45 procent) av 
företagen i de gröna näringarna att de upplever lagar och myndighetsregler -
miljöregler, plan- och byggregler samt branschspecifika regler - som ett stort hinder 
för företagets utveckling och tillväxt. Regeringen och statliga myndigheter arbetar 
med regelförenkling bland annat inom den nationella livsmedelsstrategin3. 
Kommunerna kan bidra genom tydlig och samordnad tillämpning av lagstiftningen.

De gröna näringarna berörs huvudsakligen av nationell lagstiftning. Kommunala 
regler som rör lantbruket finns i Vallentuna kommuns lokala föreskrifter för att 

1 Jordbruksverket. 2019. Ett rikt odlingslandskap Fördjupad utvärdering 2019. 
Rapport 2018:31.
2 Tillväxtverket. 2018. Växtkraft för de gröna näringarna. Rapport 0272.
3 Regeringens budgetproposition för 2020. Prop. 2019/20:1, utgiftsområde 23.
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skydda människors hälsa och miljön och rör bland annat gödselhantering. 
Kommunens ansvarar för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen som 
berör bland annat lantbruk, hästgårdar  och livsmedelsföretag. Tillsynen omfattar 
bland annat näringsläckage till vatten, dagvattenhantering, kemikalier och 
bekämpningsmedel, avfallshantering, energi och inomhusluft. Tillsynen ska hjälpa 
verksamhetsutövare att följa lagstiftningen och att vidta de åtgärder som behövs. 
Genom rådgivning och information kan kommunen som tillsynsmyndighet hjälpa 
verksamhetsutövare att arbeta förebyggande och undvika stora och onödiga 
miljökostnader i framtiden. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar systematiskt för 
att erbjuda god service och förbättra resultaten i Nöjd-Kund-Index för bland annat 
tillsynsverksamheten.

Kommunens kostenhet har i upphandlade avtal skapat möjlighet att kunna satsa 
särskilt på att köpa in lokalproducerat kött. Möjligheten att utöka inköpen av 
lokalproducerade livsmedel undersöks.

Höstterminen 2020 startade det treåriga Naturbruksprogrammet på Vallentuna 
gymnasium, som innehåller mycket lärlingstid och riktar sig till elever som vill arbeta 
inom lantbruk och jordbruk, livsmedelsproduktion eller djurskötsel. Programmet 
kommer ge möjligheter att trygga rekrytering av arbetskraft för fortsatt livskraftigt 
lantbruk i kommunen.

Kommunens vattenvårdsarbete har under 2019 fått en nystart med utgångspunkt i 
kommunens miljö- och klimatstrategi och genom framtagandet av en blåplan för att 
tydliggöra hur vattenförvaltningens krav kan uppfyllas. Kommunens miljöstrateg och 
vattensamordnare har tillsammans med en regional åtgärdssamordnare för vatten, en 
funktion på Norrtälje naturvårdsstiftelse som finansieras av en särskild statlig 
satsning, påbörjat ett mycket lovande samarbete med lantbrukare och markav-
vattningsföretag i Åkerströmmen. Samarbetet baseras på principen att på olika 
geografisk skala, från fält till avrinningsområde, ta fram kunskap och vidta åtgärder 
som främjar såväl livsmedelsproduktion som vattenkvalitet. Vallentuna kommun har 
beviljats statligt så kallat LONA-bidrag för Hederviken-projektet, som i dialog med 
berörda lantbrukare kommer stötta med kartläggning av markavvattningsföretagets 
behov och möjligheter till vattenvårdsåtgärder. Vallentuna kommun beviljades i 
december bidrag från Havs- och vattenmyndigheten för rådgivningsprojekt inriktat 
på hästgårdar, strukturkalkning och gödsling. Vallentuna har tagit initiativ till 
utvärdering och utveckling av Åkerströmmens vattenvårdssamverkan i syfte att bland 
annat förbättra samverkan med lantbrukare och markägare.

Statligt ekonomiskt stöd finns främst inom landsbygdsprogrammet. Kommunen kan 
med fördel samarbeta med lantbruket vad gäller miljöåtgärder där statlig ersättning 
kan erhållas för olika slags miljöinvesteringar inom jordbruket.

Handlingar
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Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till
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Motion om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna näringarna
De gröna näringarna i Vallentuna, som bland annat tillhandahåller råvaror såsom livsmedel,
energi och skog, har blivit alltmer intressant i och med de stora miljö- och

klimatutmaningarna som vi står inför. I Vallentuna ser vi t.ex. hur jordbruken blivit färre och

med det minskar möjligheterna att tillförsäkra oss möjligheten till närodlade livsmedel. I

synnerhet är ett hållbart grönt näringsliv av intresse. Miljöpartiet i Vallentuna förordar därför
att kommunen undersöker på vilka sätt kommunen kan stödja de gröna näringarna i

Vallentuna att bli mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara genom att t.ex. erbjuda
speciellt anpassad rådgivning, se över regelverk eller att på annat sätt tillgodose behoven
inom de lokala gröna näringarna, och att utifrån det göra en plan för ett ökat stöd.

Miljöpartiet i Vallentuna föreslår därför:

-Att kommunledningskontoret ges i uppdrag att se över på vilka sätt kommunen kan stödja
de gröna näringarna iVallentuna.

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna

Nicklas Steorn Thörnberg
(.ænuo l(/c îdey"yq, f1
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§ 194
Svar på motion (SD) om besöksinformation och skyltar vid E18 (KS 
2019.012)

Beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige anser den första och andra att-satserna 
besvarade samt avslår motionens tredje att-sats.

Ärendebeskrivning
Fredrik Lindahl (SD) väckte 2019-01-14 en motion om att kommunstyrelsen ska få i uppdrag
(1) att utreda möjligheten att sätta upp ”Välkommen till Vallentuna”-skyltar på lämpliga 
platser utefter E18 inom kommunen.
(2) att utreda möjligheten att bygga en plats för besöksinformation i/vid Karby/Brottby 
trafikplats
(3) samt att kommunen ska verka för att sätta upp nya Vallentuna-skyltar med kommunvapnet 
vid gränserna till Vallentuna utefter E18.

Motionären vill att gamla skyltar ses över samt att behovet av nya skyltar utreds.

Kommunikations- och marknadsavdelningen har påbörjat en inventering av alla skyltar i 
offentliga miljöer i syfte att ta fram ett kommungemensamt skyltprogram. Syftet med 
skyltprogrammet är att säkerställa den löpande driften av skyltarna, alltså deras aktualitet och 
att de följer Vallentuna kommuns grafiska profil.

Utifrån planen kan kommunen sedan göra en bedömning om vilka ytterligare skyltar som bör 
prioriteras, för att generera största möjliga kommunikativa genomslag och samhällsnytta för 
avsatta medel.

Yrkanden
Martin Siltanen (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige anser den 
första och tredje att-satsen besvarade samt bifaller den andra att-satsen. 
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
Första att-satsen:
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det, att 
föreslå att kommunfullmäktige anser den första att-satsen besvarad.
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Andra att-satsen: 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Martin Siltanens (SD) yrkande mot sitt eget 
yrkande. Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt det, att föreslå att kommunfullmäktige anser den andra att-satsen besvarad.
 
Tredje att-satsen:
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Martin Siltanens (SD) yrkande mot sitt eget 
yrkande. Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen 
beslutar enligt det, att föreslå att kommunfullmäktige avslår den tredje att-satsen.

Beslutsunderlag
 §142  Svar på motion (SD) om besöksinformation och skyltar vid E18
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-23, motion om skyltning vid E18
 Motion (SD) om besöksinformationen och annan skyltning vid E18
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§ 142
Svar på motion (SD) om besöksinformation och skyltar vid E18 (KS 
2019.012)

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige anser den första och andra att-satserna 
besvarade samt avslår motionens tredje att-sats.

Ärendebeskrivning
Fredrik Lindahl (SD) väckte 2019-11-13 en motion om att kommunstyrelsen ska få i uppdrag
(1) att utreda möjligheten att sätta upp ”Välkommen till Vallentuna”-skyltar på lämpliga 
platser utefter E18 inom kommunen.
(2) att utreda möjligheten att bygga en plats för besöksinformation i/vid Karby/Brottby 
trafikplats
(3) samt att kommunen ska verka för att sätta upp nya Vallentuna-skyltar med kommunvapnet 
vid gränserna till Vallentuna utefter E18.

Motionären vill att gamla skyltar ses över samt att behovet av nya skyltar utreds.

Kommunikations- och marknadsavdelningen har påbörjat en inventering av alla skyltar i 
offentliga miljöer i syfte att ta fram ett kommungemensamt skyltprogram. Syftet med 
skyltprogrammet är att säkerställa den löpande driften av skyltarna, alltså deras aktualitet och 
att de följer Vallentuna kommuns grafiska profil.

Utifrån planen kan kommunen sedan göra en bedömning om vilka ytterligare skyltar som bör 
prioriteras, för att generera största möjliga kommunikativa genomslag och samhällsnytta för 
avsatta medel.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-23, motion om skyltning vid E18
 Motion (SD) om besöksinformationen och annan skyltning vid E18
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (SD) om 
besöksinformation och skyltar vid E18

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige anser den första och andra att-
satserna besvarade samt avslår motionens tredje att-sats. 

Ärendet i korthet
Fredrik Lindahl (SD) väckte 2019-01-14 en motion om att kommunstyrelsen ska få i 
uppdrag 
(1) att utreda möjligheten att sätta upp ”Välkommen till Vallentuna”-skyltar på 
lämpliga platser utefter E18 inom kommunen.
(2) att utreda möjligheten att bygga en plats för besöksinformation i/vid 
Karby/Brottby trafikplats
(3) samt att kommunen ska verka för att sätta upp nya Vallentuna-skyltar med 
kommunvapnet vid gränserna till Vallentuna utefter E18.

Motionären vill att gamla skyltar ses över samt att behovet av nya skyltar utreds.

Kommunikations- och marknadsavdelningen har påbörjat en inventering av alla 
skyltar i offentliga miljöer i syfte att ta fram ett kommungemensamt skyltprogram. 
Syftet med skyltprogrammet är att säkerställa den löpande driften av skyltarna, alltså 
deras aktualitet och att de följer Vallentuna kommuns grafiska profil. 

Utifrån planen kan kommunen sedan göra en bedömning om vilka ytterligare skyltar 
som bör prioriteras, för att generera största möjliga kommunikativa genomslag och 
samhällsnytta för avsatta medel.

Bakgrund
Kommunikations- och marknadsavdelningen har påbörjat en inventering av alla 
skyltar i offentliga miljöer som både finns eller bör finnas i syfte att skapa ett 
kommungemensamt skyltprogram. Skyltprogrammet ska fungera som en 
kontinuitetsplan för skyltning så att den löpande driften säkerställs. Idag har 
kommunen ett stort antal kategorier av skyltar, såsom kommungränsskyltar, 
byggskyltar och informationsskyltar för respektive förvaltnings verksamheter. 
Skyltarna kan också ha olika budskap, exempelvis säljande skyltar för upplevelser och 
nöje, men också mer formell information och vägledning. 
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Kommunen har under lång tid saknat ett kommungemensamt skyltprogram. Behovet 
av skyltar är och har också tidigare varit allmänt stort. Detta har medfört att det 
historiskt gjorts flera insatser att hitta grafiska lösningar som svar på enskilda behov 
och för särskilda mål. Följden av det har blivit att utseendet på skyltarna ibland är 
inkonsekventa, vilket underminerar varumärket och verkar kontraproduktivt i att 
förmedla kommunens budskap på ett målgruppsanpassat sätt.

I arbetet med att ta fram det kommungemensamma skyltprogrammet ingår också att 
identifiera samtliga intressenter för att tydliggöra ägandeskapet för dessa inom och 
utanför kommunens organisation. Detta arbete innefattar således samtliga skyltar i 
offentliga miljöer och inte enbart besöksinformationsskyltar. 

Syftet med en kontinuitetsplan är att säkerställa den löpande driften av skyltarna, 
alltså deras aktualitet och att de följer Vallentuna kommuns grafiska profil. Det finns 
ett värde i samla detta i en kontinuitetsplan så att det inte förekommer olika skyltar 
på samma platser, vilka istället kan samproduceras och bli bättre ur 
kommunikationssynpunkt. 

Utifrån planen kan kommunen sedan göra en bedömning om vilka ytterligare skyltar 
som bör prioriteras, för att generera största möjliga kommunikativa genomslag och 
samhällsnytta för avsatta medel.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Svar på motion (SD) om besöksinformation och skyltar vid 

E18
2. Motion (SD) om besöksinformationen och annan skyltning vid E18

Victor Kilén Emelie Hallin
Kommundirektör Stabschef

______________________

Ska expedieras till
Akt.
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Motion till Vallentuna kommunfullmäktige.

Välkommen till Vallentuna, besöksinformationen och annan skyltning vid E18.

Vallentuna kommun har goda förutsättningar för besöksnäringen. Fornlämningar, runstenar, gamla

kyrkor, vacker natur och så mycket mer finns att erbjudas till den som är intresserad. Samtidigt har vi

stora möjligheter att nå ut till faktiska besökare eller potentiella besökare som färdas på bland annat
EL8 till och från Norrtälje.

Några förslag till insatser är att man sätter upp "Välkommen till Vallentuna"-skyltar i höjd med

Gillinge och Söderhall, har en plats med besöksinformation vid Karby/Brottby-trafikplats samt byter
ut de solblekta och uttjänta Vallentuna-skyltarna vid kommungränserna där färgen bland annat har

släppt från kommunvapnet.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi Sverigedemokrater øtt;

Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att stitto upp "Völkommen till
Vallentuna"-skyltar på lömpligo platser utefter E1-8 inom kommunen.

Kommunstyrelsen får i uppdrag ott utreda möjligheten ott bygga en plats för
besöksinformøtion i vid Korby/Brottby-trofikplats.

Vollentuna kommun verkar för att sritta upp nyo Vollentuno-skyltor med kommunvapnet vid
grcinserna till Vallentuna utefter EL8.

Fredrik Lindahl (SD)

mokraterna i Vallentuna
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§ 232
Svar på motion (SD) om partiers representation i Valnämnden (KS 
2019.323)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Martin Siltanen (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande (se 
protokollsbilaga 3).

Ärendebeskrivning
Fredrik Lindahl (SD) väckte 2019-10-14 en motion om att samtliga partier invalda i 
Vallentuna kommunfullmäktige ska vara representerade i valnämnden.
Motionären konstaterar att valnämnden har en viktig funktion och anför man kan förhindra 
misstankar om fel och försummelser genom att alla partier i fullmäktige finns representerade i 
valnämnden.
Kommunfullmäktige kan inte frånta befintliga ledamöter och ersättare deras uppdrag, förutom 
i särskilda fall. Möjligheten är ej tillämplig i detta fall. Möjlighet att välja in nya 
representanter finns bara vid avsägelser. Inval av representanter från andra partier än de 
tidigare medför en ändrad mandatfördelning.
Om fullmäktige önskar bredda representationen i Valnämnden utan att ändra den befintliga 
mandatfördelningen, kan fullmäktige ändra antal ledamöter och ersättare i nämnden.

Yrkanden
 
Martin Siltanen (SD) yrkar att kommunstyrelsen beslutar enligt protokollsbilaga 3.
 
Björn Furugren Beselin (S) yrkar, med bifall från Jerri Bergström (S), Bengt-Åke Grip (M) 
och Nicklas Steorn (MP), bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att:
Man bör sträva efter en sån bred representation som möjligt 
 
Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Björn Furugren Beselins (C) 
tilläggsyrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Björn Furugren 
Beselins (C) tilläggsyrkande.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Martin Siltanens  (SD) yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå det.
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Beslutsunderlag
 §171  Svar på motion (SD) om partiers representation i Valnämnden
 Svar på motion (SD) om representation i valnämnden
 Motion (SD) om partiers representation i valnämnden



November 2020 

 
 
 
Kommunstyrelsen 23 november 2020 
 
Yrkande i ärende ’Svar på motion (SD) om partiers representation i Valnämnden (KS 
2019.323)’ 
 
 
Sverigedemokraternas förslag är att kommunstyrelsen får i uppdrag, i enlighet med 
motionens intention att säkerställa samtliga partiers representation i valnämnden, revidera 
'Reglemente för valnämnden' och återkomma till kommunfullmäktige för fastställande. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att kommunstyrelsen beslutar: 

- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Vallentuna kommuns ’Reglemente för 
valnämnden’ med syftet att möjliggöra samtliga partiers representation i 
valnämnden. 
 
 

Martin Siltanen (SD) 

Sverigedemokraterna Vallentuna 
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§ 171
Svar på motion (SD) om partiers representation i Valnämnden (KS 
2019.323)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Fredrik Lindahl (SD) väckte 2019-10-14 en motion om att samtliga partier invalda i 
Vallentuna kommunfullmäktige ska vara representerade i valnämnden.
Motionären konstaterar att valnämnden har en viktig funktion och anför man kan förhindra 
misstankar om fel och försummelser genom att alla partier i fullmäktige finns representerade i 
valnämnden.
Kommunfullmäktige kan inte frånta befintliga ledamöter och ersättare deras uppdrag, förutom 
i särskilda fall. Möjligheten är ej tillämplig i detta fall. Möjlighet att välja in nya 
representanter finns bara vid avsägelser. Inval av representanter från andra partier än de 
tidigare medför en ändrad mandatfördelning.
Om fullmäktige önskar bredda representationen i Valnämnden utan att ändra den befintliga 
mandatfördelningen, kan fullmäktige ändra antal ledamöter och ersättare i nämnden.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner 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 representation i valnämnden
 Motion (SD) om partiers representation i valnämnden



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2020-07-31

DNR KS 2019.323 
EMELIE HALLIN SID 1/2
STABSCHEF 
08-58785203  
EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE  KOMMUNFULLMÄKTIGE

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Svar på motion (SD) om partiers 
representation i Valnämnden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendet i korthet
Fredrik Lindahl (SD) väckte 2019-10-14 en motion om att samtliga partier invalda i 
Vallentuna kommunfullmäktige ska vara representerade i valnämnden.
Motionären konstaterar att valnämnden har en viktig funktion och anför man kan 
förhindra misstankar om fel och försummelser genom att alla partier i fullmäktige 
finns representerade i valnämnden. 
Kommunfullmäktige kan inte frånta befintliga ledamöter och ersättare deras uppdrag, 
förutom i särskilda fall. Möjligheten är ej tillämplig i detta fall. Möjlighet att välja in 
nya representanter finns bara vid avsägelser. Inval av representanter från andra 
partier än de tidigare medför en ändrad mandatfördelning. 
Om fullmäktige önskar bredda representationen i Valnämnden utan att ändra den 
befintliga mandatfördelningen, kan fullmäktige ändra antal ledamöter och ersättare i 
nämnden. 

Bakgrund
I fullmäktige finns åtta partier representerade. Antalet ledamöter i valnämnden 
beslutas genom valnämndens reglemente. I nuläget finns sex ledamotsplatser och sex 
ersättarplatser. Sex partier är i nuläget representerade. I nämnden finns bara en 
vakant plats.

Valnämnden kan inte själva styra över fördelningen och frågan om representation 
beslutas oftast efter förslag från valberedningen. 

Kommunfullmäktige kan inte frånta befintliga ledamöter och ersättare deras uppdrag, 
förutom i särskilda fall. Möjligheten är ej tillämplig i detta fall. Möjlighet att välja in 
nya representanter finns bara vid avsägelser. Inval av representanter från andra 
partier än de tidigare medför en ändrad mandatfördelning. 

Om fullmäktige önskar bredda den politiska representationen i Valnämnden utan att 
ändra den befintliga mandatfördelningen, kan fullmäktige ändra antal ledamöter och 
ersättare. Detta görs genom ändring av Valnämndens reglemente.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse 
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Motion till Vallentuna kommunfullmäktige.

Partiers representation i valnämnden.

Valnåimnden har en viktig funktion med âtt planera och genomföra val. Det är dessutom
ett lagstadgat kräv (Vallagen 3 kap, 3 $) att ivarje kommun ska finnas en valnåmnd,

I många länder anses det viktigt med insyn i val for att förhindra misstankar om fel och
försummelser. Ëtt sätt att säkerställa god insyn iarbetet år att alla partier år
representerade i valprocessen.

I Vallentunas fall så är inte alla partier i kommunfullmäktige involverade i denna
valprocess. Dettã trots att valnämnden inte direkt kan ses som ett politiskt orgän utan
som en valteknisk nämnd.

Ëftersom arbetet i nämnden mest berör grundläggande demokratiska ärenden sã anser vi
att det är en förlust att inte alla partier åår involverade. Vi föreslår dåirför att alla pãrtier
som är representerade i kommunfullmäktige ska ha en plats i valnämnden för att stärka
demokratin.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar:

- Att samtliga partier invalda iVallentuna kommunfullmriktige ska vara

ivalndmnden

Fredrik Lindahl (SD)

gedemokraterna i Vallentuna
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-11-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 233
Svar på motion (SD) om att bilda en egen bostadskö (KS 2019.233)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Reservationer
Martin Siltanen (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har väckt en motion med förslag om att kommunstyrelsen ska utreda 
möjligheten att bilda en egen bostadskö, där Vallentunas invånare premieras. 
Sverigedemokraterna anser att den tid som den enskilde har varit folkbokförd i kommunen 
ska vara meriterande.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. Detta då kommunen har ett litet 
lägenhetsbestånd och införande av en egen kö kan förväntas vara kostnadsdrivande – antingen 
för skattekollektivet eller för den enskilde.
Möjligheten att premiera ungdomar eller folkbokförda i kommunen finns även utan att skapa 
en egen kö. Fastighetsägaren kan ställa upp villkor, så som förtur för Vallentunabor, även vid 
användning av Stockholms bostadsförmedling.

Yrkanden
Martin Siltanen (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige bifaller 
motionen. 

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

Beslutsgång

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer sitt eget yrkande mot Martin Siltanens 
(SD) yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Parisa Liljestrands 
yrkande

Beslutsunderlag
 §172  Svar på motion (SD) om att bilda en egen bostadskö
 Svar på motion (SD) om egen bostadskö
 Motion (SD) om Vallentunas bostäder främst till Vallentunas invånare



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-12

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 172
Svar på motion (SD) om att bilda en egen bostadskö (KS 2019.233)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har väckt en motion med förslag om att kommunstyrelsen ska utreda 
möjligheten att bilda en egen bostadskö, där Vallentunas invånare premieras. 
Sverigedemokraterna anser att den tid som den enskilde har varit folkbokförd i kommunen 
ska vara meriterande.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. Detta då kommunen har ett litet 
lägenhetsbestånd och införande av en egen kö kan förväntas vara kostnadsdrivande – antingen 
för skattekollektivet eller för den enskilde.
Möjligheten att premiera ungdomar eller folkbokförda i kommunen finns även utan att skapa 
en egen kö. Fastighetsägaren kan ställa upp villkor, så som förtur för Vallentunabor, även vid 
användning av Stockholms bostadsförmedling.

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

Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner 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 egen bostadskö
 Motion (SD) om Vallentunas bostäder främst till Vallentunas invånare
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (SD) om att bilda en 
egen bostadskö

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendet i korthet
Sverigedemokraterna har väckt en motion med förslag om att kommunstyrelsen ska 
utreda möjligheten att bilda en egen bostadskö, där Vallentunas invånare premieras. 
Sverigedemokraterna anser att den tid som den enskilde har varit folkbokförd i 
kommunen ska vara meriterande.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. Detta då kommunen har ett 
litet lägenhetsbestånd och införande av en egen kö kan förväntas vara 
kostnadsdrivande – antingen för skattekollektivet eller för den enskilde. 
Möjligheten att premiera ungdomar eller folkbokförda i kommunen finns även utan 
att skapa en egen kö. Fastighetsägaren kan ställa upp villkor, så som förtur för 
Vallentunabor, även vid användning av Stockholms bostadsförmedling.

Össebyhus
AB Össebyhus är ett av Vallentuna kommun helägt allmännyttigt 
bostadsbolag. Bolagets fastigheter förvaltas av förvaltaravdelningen på Vallentuna 
kommun.

AB Össebyhus har sex stycken flerbostadshus på Fornminnesvägen varav 
ett seniorboende. Det finns totalt 96 lägenheter. Alla lediga lägenheter fördelas via 
Stockholms Bostadsförmedling.

Stockholms bostadsförmedling
Stockholms bostadsförmedling styrs av Stockholms stads kommunfullmäktige och 
förmedlade under föregående år sammanlagt 15 030 bostäder. 
Förmedlingsverksamheten bedrivs i 23 av Stockholms läns 26 kommuner såväl som 
runt om i regionen, bland annat i Västerås, Eskilstuna och Nyköping. Bland kunderna 
finns både privata och kommunala fastighetsägare.

Förmedlingstjänsten är kostnadsfri för Össebyhus och medför en egen kontaktperson 
såväl som en tydlig och transparent process. Tjänsten inkluderar allt ifrån 
annonsering och intresseanmälningar samt arrangerar visningar.

Som fastighetsägare bestämmer man själv vilka villkor man vill ställa på hyresgästen. 
Villkoren kan exempelvis handla om betalningsförmåga och anställningsform. 
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Fastighetsägaren kan även kravställa att spekulanterna ska vara folkbokförda inom en 
viss kommun.

Beroende av fastighetsägarens villkor kan annonseringen av bostäder riktas till vissa 
grupper av spekulater. När lägenheten ska förmedlas samlar bostadsförmedlingen in 
nödvändig information och intyg som styrker att hyresgästen uppfyller de angivna 
villkoren. Fastighetsägaren ansvarar dock själv för att ta boendereferenser och skriver 
avtal med hyresgästen.

Att stå i bostadskön kostar 200 kr/år för den enskilde och är möjligt för de som fyllt 
18 år och har ett svenskt personnummer eller samordningsnummer. 

En gemensam kö i Stockholmsregionen ger vissa fördelar, även på individnivå. De 
sökande får tillgång till en större marknad och möjlighet till stordriftsfördelar vad 
gäller hantering finns i ett större bestånd. Vid ändrade arbets-, studie- eller 
familjeförhållanden kan kötid i en större förmedling vara gynnsamt.

Att skapa en egen kö
Att införa en egen bostadskö skulle medföra kostnader, utöver systemstöd krävs 
sannolikt viss administrativ hantering vilket medför personalkostnader. De kostnader 
som uppstår skulle delvis kunna finansieras genom årsavgifter för de som önskar stå i 
bostadskön. Men utifrån bostadsbeståndets storlek kan samma stordriftsfördelar som 
finns inom Stockholms Bostadsförmedling ej uppnås och utbudet av olika 
lägenhetsstorlekar skulle vara begränsat. Att stå i flera köer skulle även medföra flera 
köavgifter och därmed ökade kostnader för den enskilde. 

Om fastighetsägaren önskar, kan man inom ramen för bostadsförmedlingen lägga till 
villkor, så som att spekulanterna ska vara folkbokförda i kommunen. 
Fastighetsägaren kan även upplåta en del av beståndet som ”ungdomslägenheter” och 
ställa villkor kring spekulanternas ålder.

Boverket konstaterar att någon form av förturssystem är relativt vanligt bland 
kommunala bolag. Bland de grupper som relativt ofta ges förtur listas hemlösa, 
personer med lättare funktionsnedsättning, äldre, studenter, ungdomar, självbosatta 
nyanlända personer samt kvinnor i behov av skyddat boende. 1

Exempel från Sigtuna
I Sigtuna har Sigtunahem, som förvaltar 4800 lägenheter, tidigare haft en egen 
bostadskö. Kommunen har dock gett bolaget i uppdrag att stänga den egna 
bostadskön och istället öppna en bostadsförmedling, för att erbjuda sig att förmedla 
även privata fastighetsägares bostäder. 

Sigtuna Bostadsförmedling blir ett fristående dotterbolag till SigtunaHem, och ska 
bära sina egna kostnader. Bostadsförmedlingen kommer därför att ta ut en avgift om 
200 kr/år för de som står i bostadskön. Man kommer också att ta ut en avgift på 625 

1 Boverket (2020). Bostadsförmedling, förtur och service. 
https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/bostadsmarknad/bostadsforsorjning/kommunern
as-verktyg/bostadsformedling/ Hämtad 2020-07-15.
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kronor när en lägenhet förmedlas. Avgifterna syftar till att täcka kostnaderna för 
förmedlingen.

Handlingar
1. Motion
2. Tjänsteskrivelse

Victor Kilén
Kommundirektör 

______________________

Ska expedieras till
Akt
Teknik- och fastighetsförvaltningen
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Motion till Vallentuna kommunfullmäktige

Vallentunas bostäder främst till Vallentunas invånare

Bostadssituationen är för många i vår kommun svår.
Våra ungdomar har mycket svårt att få en bostad i kommunen, om de inte har möjlighet att köpa ett
boende.

I kommunen byggs det nu hyreslägenheter och enligt prognos skall de under en lO-årsperiod öka

från 3,5 o/o tll 6 %. Av den anledningen anser vi att de som redan bor här, Vallentunabor, i första
hand skall ha möjlighet att få en hyreslägenhet i Vallentuna.

Att behålla den ungdom som växer upp i Vallentuna bidrar inte bara till bättre tillväxt utan också till
nya initiativ och förbättringar i kommunen.

Vi vill därför, att tiden som den bostadssökande varit folkbokförd i Vallentuna ska vara meriterande
Det ger vår unga möjlighet att bo kvar i kommunen, där de känner trygghet och med närhet till
föräldrar och vänner.

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi ott:

Kommunstyrelsen utreder möjligheten att bilda en egen bostadskö, dtir Vollentunos invånare
premieros,

För Sverigedemokraterna i Vallentuna

Mona Jansson Martin Siltanen

{i;lrttø &f/YT,

ê,
"þ


	f14e767f-e515-4993-924f-efe5c2536bdd.docx
	Ärendebeskrivning
	Inkomna avsägelser
	Kvarstående valärenden

	Ärendebeskrivning
	Ärendebeskrivning
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	14. Svar på interpellation (S) om skolbibliotek.pdf
	9d98132f-f3de-47a8-aedc-71e0c65af347.docx
	45d36310-74f3-4507-b6b8-316b75bbad56.pdf
	c527cca6-93f3-49a0-a484-55e6c3ae9c2e.pdf

	15. Revisionsrapporter 2020.pdf
	1cc97407-469a-4747-ab57-1ed2341d7ab4.docx
	ce087d6e-fa41-4566-bd41-f7e2d51b48db.pdf
	2fe2ed7e-16ba-47f0-a87e-2665c4337496.docx
	Beslut
	Anteckning

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	0e5b7c47-9e03-47c6-9c9a-64fbc8b26d79.pdf
	01df1ef6-63aa-4474-826f-b7d76b6e3974.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	2d793087-9df4-4f9c-80d4-00b695a9e9a3.docx
	Tjänsteskrivelse
	Revisionsrapporter 2020
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Bakgrund
	Kommunstyrelsen
	Granskning av investeringsprocessen
	Granskning av pensionshantering och Pensionsredovisning

	Barn- och ungdomsnämnden
	Likvärdiga förutsättningar inom förskolan
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till



	d1accc66-b2dc-4eea-9980-1726e78ff9e1.pdf
	§33 BUN Yttrande om revisionsrapporten Likvärdiga förutsättningar inom förskolan(234721) (0)_TMP
	7d2077a1-db11-44a4-ad36-99528b08cefd.docx
	Beslut
	Anteckning

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	- Protokollsbilaga 1
	04 Yttrande om revisionsrapporten Likvärdiga förutsättningar inom förskolan

	6b9e4963-af39-4968-8866-269603cba508.pdf
	__S1273_PlatinaFiles$_Active_e1_e10f7dee-057b-4b63-87a4-01a34c846721.pdf

	a81b408e-afc3-4f54-a1ed-f48dd73e462a.pdf
	Protokoll för webbpublicering KS 2020-03-16
	07 Svar på revisionsrapport granskning av investeringsprocessen
	a0e7e194-d5ec-42ae-9d46-7021b6a71ab7.docx
	aeefe547-b187-4979-8633-dbe92ee9a6c4.pdf
	3257fd95-6924-4e79-be06-e7a9590e76b8.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Expedieras till


	e8126c2a-e9b9-44d1-bff2-cd10ebf68719.docx
	Tjänsteskrivelse
	Svar på revisionsrapport granskning av investeringsprocessen
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Bakgrund
	Beskrivning av revisionsrapporten
	Revisionens synpunkter
	Revisionens rekommendationer
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akten Revisorerna


	af65d8e1-003f-49ae-94e3-8c20288fc1b5.pdf
	2779_001
	RAPPORT - Granskning av investeringsprocessen 2019



	a8cf74c2-ec39-42ba-804a-14a156af0ae4.pdf
	e5c6f992-d39a-4b7c-a4d6-7d5fed88da78.pdf
	2779_001
	RAPPORT - Granskning av investeringsprocessen 2019


	16. 1.2.6.2 Finanspolicy uppdatering.pdf
	34684ba5-1c27-49cf-8500-a2178369cdfd.docx
	97b8f233-a703-48fc-b654-a15dcdbac6f6.pdf
	f36275b7-966b-4277-abaf-d9aac160dd4e.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	7d5c7931-addd-44aa-9028-51df474c6354.pdf
	a4ca56f8-0226-4873-8e12-5890124f0a25.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	03c46d4a-8fd6-475b-b2f3-b10fa70b79de.docx
	Tjänsteskrivelse
	1.2.6.2 Finanspolicy uppdatering
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akten


	50f60fc1-c1f1-4883-a24f-32e8ae091bf3.docx
	1. 	Om policyn
	1.1	Innehåll
	1.1.1	Bakgrund

	1.2	Verksamhetsområde och avgränsning
	1.2.1	Kommunfullmäktiges ansvar
	1.2.2	Kommunstyrelsens ansvar
	1.2.3	Kommundirektörens ansvar
	1.2.4	Bolagsstyrelsens ansvar


	2. 	Likviditetsförvaltning
	2.1	Betalningsberedskap
	2.2	Förvaltning av kortfristig likviditet
	2.2.1	Kredit- och motpartsrisk


	3. 	Finansiering
	3.1	Upplåning och motparter
	3.2	Riskhantering
	3.2.1	Finansieringsrisk
	3.2.2	Ränterisk
	3.2.3	Valutarisk

	3.3	Borgen
	3.4	Leasing

	4. 	Förvaltning av pensionsmedel
	5. 	Uppföljning
	6. 	Förväntad effekt


	17. Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av.pdf
	0f7489cb-bf0a-46f6-a1f9-8b0c8ed02662.docx
	2093b22f-51f9-424f-8884-140874585679.pdf
	3542bd57-10c4-4498-b00e-ad24f72aecde.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	b2fd314d-b85a-4639-8861-e0d5f9284e74.pdf
	0f803e49-75bf-464a-946c-7c26f0bbed86.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	471905e1-7097-4774-9f01-83f83f9219d1.docx
	Tjänsteskrivelse
	Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akten


	a9bd6130-7d9b-40ea-b6c6-5b6e63fcc53b.docx
	1. 	Om policyn
	1.1	Innehåll
	1.1.1	Bakgrund

	1.2	Verksamhetsområde och avgränsning

	2. 	Planeringsprocessen
	2.1	Kommunplan
	2.2	Verksamhetsplaner
	2.3	Uppföljning

	3. 	Ansvar och befogenheter
	4. 	Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
	4.1.1	Demografiska förutsättningar
	4.1.2	Finansiell ställning
	4.1.3	Verksamhetens uppdrag

	5. 	Strategi för hållbar utveckling
	6. 	Ekonomistyrning
	6.1	Intäktsfinansierade resultatenheter
	6.1.1	Lokalförsörjning
	6.1.2	Städ
	6.1.3	Avfall

	6.2	Pengfinansierade resultatenheter
	6.3	Driftbudget
	6.4	Investeringsbudget/kapitalkostnader
	6.4.1	Investeringsbudget
	6.4.2	Investeringsanslag, genomförandebeslut och slutredovisning
	6.4.3	Budget- och uppföljningsansvar
	6.4.4	Inventarieförteckning
	6.4.5	Kapitalkostnader
	6.4.6	Försäljning och utrangering
	6.4.7	Investeringsinkomster

	6.5	Exploateringsverksamhet
	6.6	Internkontroll
	6.7	Uppföljning av ekonomi och verksamhet
	6.7.1	Nämnds uppföljning
	6.7.2	Nämnds åtgärder vid avvikelse
	6.7.3	Uppföljning av dotterbolag

	6.8	Över- och underskott Budgetavvikelse/resultatöverföring

	7. 	Målsättning
	8. 	Uppföljning
	9. 	Förväntad effekt


	18. Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021.pdf
	118046fe-5ce8-4d44-bc0c-f0b92607857f.docx
	708223b0-dee2-49f4-ac49-46437d24686f.pdf
	2dc73bad-4cb7-4eeb-ab56-e1ea25d571e3.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	61eefc27-a27d-4b91-8660-91ad0cde1cf1.pdf
	a4fc6656-9e14-4aaf-8830-de3d5e677571.pdf
	c0b6fffa-3bb3-4837-9914-7462b4cd7294.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	13c8e1ee-1a7b-41f2-9fca-a6463ba48d50.docx
	Tjänsteskrivelse
	Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till


	3ca4f956-9623-4235-92c9-e99cd40020ef.pdf
	c54c1615-7212-4963-86b5-4e2e25d34bb6.docx
	Beslut
	Anteckning

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	9dbdbff9-ceb1-4bc7-8bbd-8b3c0974da0f.pdf
	§95 BUN Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021(245287) (0)_TMP
	ea873d2e-2b78-46bc-8f25-c9123fe624ea.docx
	Beslut
	Reservation

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	07 Skolpeng 2021
	- Protokollsbilaga 1


	19. Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2021.pdf
	bf7ffe00-b729-4ff7-b284-1ec6c9cb06b6.docx
	d390576e-cd68-4c71-bd1c-c63a6d3f1524.pdf
	ceac47d7-7d8f-40a2-9ea6-d3ce649ead70.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	63b79218-b2ff-419f-85da-2b3d5ddf9d81.pdf
	d720f7b3-695a-4c36-a005-936084887d46.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	31bc505a-3ea3-4a38-b57e-eefaa99349a3.docx
	Tjänsteskrivelse
	Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	STORSTHLM Utbildningsnämnden Akten


	910d05f2-92ca-4a87-bead-aa193d6542cc.pdf
	§55 UN Gymnasieskolpeng 2021(243222) (0)_TMP
	cfbedad3-34c4-4d08-8da4-287dbd65a25d.docx
	Beslut
	Anteckning

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	08 Gymnasieskolpeng 2021


	20. Hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021.pdf
	8cc31533-85dd-49da-9dad-e9f1b70ed01e.docx
	817715e6-957a-4972-9376-054d3f3035cd.pdf
	9b40705d-ca14-45c4-bbd9-0ca9cd06f43b.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	68f2183d-dd44-4e31-9c68-746af50756f6.pdf
	4f82f7b1-d023-4576-95f7-f2bed7854f1e.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	c8ec6f2c-980d-4c9f-92cd-7c6d7f778661.docx
	Tjänsteskrivelse
	Hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Socialnämnden Akten


	f996a706-9344-4146-9e9a-2ee79d5c69a6.pdf
	d0b023f9-35af-44a1-b144-12f297e578c3.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	3be5ccf7-499a-487d-95c8-42eb7d10d9b8.docx
	0680a1b8-3617-47e7-a43b-5cf867450efa.docx
	Tjänsteskrivelse
	Uppräkning av hemtjänstpeng 2021
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till


	cbf229e9-1253-4ff9-87eb-1c631c512655.docx

	b28b7aa8-6474-43a4-8bb3-04a44e7acf63.pdf
	Mapp1.pdf
	§121 SN Uppräkning av hemtjänstpeng 2021(245707) (0)_TMP.pdf
	831ddbaf-802f-41e8-97d2-36791fa5f362.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	05. Uppräkning av hemtjänstpeng 2021.pdf
	0395b2f1-5af4-4bc5-a698-885923972573.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	dd64561e-8ade-45af-b28e-ab7445cd0323.docx
	0680a1b8-3617-47e7-a43b-5cf867450efa.docx
	Tjänsteskrivelse
	Uppräkning av hemtjänstpeng 2021
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till


	cbf229e9-1253-4ff9-87eb-1c631c512655.docx


	(S) Yrkande Hemtjänstpeng(245746) (0)_TMP.pdf


	21. Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden.pdf
	47f9254f-5622-4699-aa59-f102db0c91d0.docx
	fc163333-fb70-4100-9c05-c378e8f65c7f.pdf
	a234b397-f505-4c4f-95fb-4b2a50d8d38d.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	607e71af-d661-4330-95f7-04384940d206.pdf
	4b988f11-8ff2-4122-a398-5b8afde12d2c.docx
	Beslut
	Reservationer
	Anteckning

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	6ed38d0f-00f9-4475-8242-a972a48d56c1.docx
	Tjänsteskrivelse
	Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Bakgrund
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Socialnämnden Akten


	268865f0-573d-493a-b55d-504bd62cc923.pdf
	Riktlinje om avgifter
	06. Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
	67221eb0-4242-44a5-b503-aa7582ef9012.docx
	Förslag till beslut
	Handlingar

	0654e3e3-4e4d-4b87-92d5-36fa21d7af5f.docx
	520fec19-02af-4704-9fa1-8fab612fad8a.pdf
	ac21b57a-a32a-4d5c-93ef-f35cc3280168.docx
	Beslut
	Anteckning



	b84759c9-6984-4939-8b55-5c7bc862f3f0.docx
	Tjänsteskrivelse
	Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Ärendet i korthet
	Handlingar


	baa5bd2b-e018-4fef-a319-24e7f50ee424.docx
	Tjänsteskrivelse
	Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
	Bakgrund


	98dc4c99-9f5b-409e-b53a-4f9421302b1a.docx
	1	Bakgrund
	2	Några begrepp och dess innebörd
	2.1 Egenavgifter
	2.2 Övriga avgifter
	2.3 Biståndsbeslut
	2.4	Avgiftsbeslut

	3	Egenavgifter
	3.1	Egenavgift - Vård och behandling av barn och unga SoL
	3.2	Egenavgift - Omvårdnad barn och unga LSS
	3.3	Egenavgift - Vård och behandling av vuxna missbrukare

	4	Övriga avgifter
	4.1	Avgifter - Barn och unga
	4.2	Avgifter - Vuxna/familj
	4.3	Avgifter - Äldre, personer med psykisk ohälsa och vissa funktionsvariationer – SoL
	4.3.1	Hemtjänst
	4.3.2	Dagverksamhet
	4.3.3	Särskilt boende
	4.3.4	Korttidsboende och växelvård
	4.3.5	Matdistribution leverans
	4.3.6	Avgifter som inte ingår i maxtaxan

	4.4	Avgifter för funktionshindrade – LSS
	4.5	Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
	4.6	Avgifter dödsboförvaltning och gravsättning
	4.7	Avgifter transport och förvaring avlidna

	5	Beräkning av egenavgiften
	5.1	Vuxna
	5.2	Barn

	6	Beräkning av övriga avgifter
	6.1	Beräkning av avgifter som ingår i maxtaxan
	6.2	Beräkning av avgifter som inte ingår i maxtaxan
	6.3	Lägre avgift & Eftergift

	7	Individens uppgiftsskyldighet
	7.1	Vid uppbärande av försörjningsstöd/ ekonomiskt bistånd

	8	Återkrav/Fordran
	9	Överklagande av beslut




	22. Avgifter för socialnämnden 2021 (.pdf
	653cdded-b978-4db8-9e35-0973390d27fe.docx
	a804babc-fe06-4049-b62e-31357f0b06c6.pdf
	50e0ac0b-23de-4596-994b-3cc1a112e7bc.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	9f95422f-169b-4755-ba0d-896f0c35e12c.pdf
	4e3075f2-1dc5-41d5-a74d-fca91490706c.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	af3e7e5e-dc3f-47df-ab22-b8fb75d1d9d9.docx
	Tjänsteskrivelse
	Avgifter för socialnämnden 2021
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Bakgrund
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Socialnämnden Akten


	d27aa492-6f7c-4136-b43f-733cb204eb69.pdf
	Avgifter för socialnämnden
	07. Avgifter för Socialnämnden för 2021
	34074497-d114-41eb-bf4f-ba01cc275981.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	1f135d49-419e-4bed-bfba-2348997f2da2.docx
	d1ca6100-273b-46be-899c-4642863a92cc.pdf
	acc2e032-bd97-4e3f-bf2c-c54a49b2be9a.docx
	Beslut
	Anteckning

	Ärendebeskrivning


	4c4bf377-1c5c-4724-80f1-396f7a3978e8.docx
	Tjänsteskrivelse
	Avgifter för Socialnämnden för 2021
	Förslag till beslut
	Bakgrund
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Kommunfullmäktige Registrator


	2973c787-9f54-481b-8bbd-1608e7a2d530.docx
	Avgifter för Socialnämnden för 2021
	1	Avgifter äldreomsorgen och funktionsvariation 18-65
	2	Avgifter funktionshindrade - LSS
	3	Avgifter inom individ- och familjeomsorg
	4	Avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen
	5	Förutsättningar för avgifterna




	23. Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen.pdf
	99d96d81-a23c-4327-926e-6da7e13298c9.docx
	212fb540-7069-4cc4-a358-94d02aa18db2.pdf
	df45cb82-e6ef-4b60-ae9d-f4a5f867ad12.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	f4be30b0-6db5-463b-a611-bf063296d34c.pdf
	ca108de8-418c-4246-a4e5-777766c9afd2.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	f706dcea-9ac7-4e54-8dee-0feaaf8b3476.docx
	Tjänsteskrivelse
	Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akten Kulturnämnden


	2cb453d4-2b10-4046-841f-f2796abe0f47.pdf
	427df316-fa9c-40ff-a00c-04246701c826.docx
	Förslag till beslut
	Ärendebeskrivning
	Handlingar

	2a64da20-f5e1-49bd-98bb-25ea8ecc2023.docx
	df551c5f-d296-420b-90be-571f86ebd427.pdf
	0e34e4e5-f8df-4c72-96d2-36473d31034e.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	ef8e8149-4214-4f3c-bb25-ad3c4d2ccbe7.docx
	Tjänsteskrivelse
	Priser kulturrum, teater och traversen 2020
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akten Kommunfullmäktige


	b531836a-4dbc-4133-88e1-0afd3afe291e.docx
	Hyrespriser Vallentuna Teater, Traversen och Vallentuna Kulturhus -Kulturrummet Ordinarie: Företag, privatpersoner, föreningar och organisationer Reducerat: Ungdomsverksamhet samt Vallentunaföreningar Vallentuna Kommun: Kostnadsfritt, dock ej tekniker.
	VALLENTUNA TEATER		2015	2020
	Ordinarie pris:			500:-/timme	700:-/timme Reducerat pris:			300:-/timme	300:-/timme Bokningar Heldag mer än 8 timmar, 8-22:

	441b0c87-eda6-4cb9-a573-71f4fc055512.docx
	Hyrespriser Vallentuna Teater, Traversen och Vallentuna Kulturhus -Kulturrummet Ordinarie: Företag, privatpersoner,  föreningar och organisationer Reducerat: Ungdomsverksamhet samt Vallentunaföreningar Vallentuna Kommun: Kostnadsfritt,  dock ej tekniker.
	VALLENTUNA TEATER		2012	2015
	Ordinarie pris:			300:-/h	500:-/h Reducerat pris:			150:-/h	300:-/h Bokningar Heldag mer än 8 h, 8-22:



	24. Revidering av policy för inköp och upphandling.pdf
	5a06a226-0cb9-42c1-b05c-e5fd19f38fcb.docx
	ba635720-7cfe-45e4-bea7-fa7da9b80763.pdf
	2919fe17-84d9-4ace-857d-075c6b09113c.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	ac018b0f-d2a6-4198-8cd8-1ee9a2128f70.pdf
	27d48456-30cd-4ddf-839d-2ebc08dab466.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	8dae6112-50ed-4730-aa37-dffc67dc2e5d.docx
	Tjänsteskrivelse
	Revidering av policy för inköp och upphandling
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Bakgrund
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akten, Robin Karlsson


	be51bd6d-f106-4d24-8bb2-11b5dc389023.docx
	Policy för inköp och upphandling
	1.	Policyns omfattning
	2.	Ansvar
	3.	Definitioner
	4.	Övergripande förhållningssätt
	5.	Syfte med inköp och upphandlingsverksamheten
	6.	Affärsetik
	7.	Delmoment inom anskaffningsprocessen
	7.1 Direktupphandling
	7.2 Upphandling
	7.3 Ramavtal
	7.4 Ramavtal utförda av externa inköpscentraler
	7.5 Avtalsförvaltning
	7.6 Inköp
	7.7 Strategiskt inköp




	25. Kapitalisering av Kommuninvest och medlemmars insatser.pdf
	29d1cee8-d20b-4540-a215-0422eb053224.docx
	27d5f555-85ca-44e7-9e62-1d9b0aae2b35.pdf
	37facdc6-1df6-425e-bd39-ee3f72d94c23.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	c8affd82-91a0-4cfe-879f-5f517ab07dbd.pdf
	79a82535-a7d8-4858-b4f1-e24ebbf88d65.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	9156c850-d5fa-4025-8c87-9881c93da9ac.docx
	Tjänsteskrivelse
	Kapitalisering av Kommuninvest och medlemmars insatser
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Bakgrund
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akten


	1ee08b2f-5755-4bcf-a488-4c0a19b4d98d.pdf
	Information om kapitalisering
	Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
	1 Bakgrund
	2 Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital
	3 Tidsplan
	4 Bilagor
	5 Övrigt


	Bilaga 1 Förslag missiv och beslutformulering.docx
	Bakgrund
	Om Kommuninvest
	Återbetalning av förlagslån
	Inbetalning av kapitalinsats

	Beslut

	Bilaga 2 Insatskapital per medlem samt förlagslån
	Att betala per medlem



	26. Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2021.pdf
	06c6004a-98dc-4580-8582-c6853d5dff18.docx
	4ec84ae0-997e-4959-ab6d-a4bc34af98e7.pdf
	bdd6c305-9de4-4b25-9d7a-4d98615799d7.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	4d41a139-de2b-4421-b41b-79cecbde33fc.pdf
	3eb39224-3bfa-4810-af3c-5cb15cff4424.docx
	Beslut
	Anteckning
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	17f35008-8da6-4a1f-80e8-d67b7dd5108e.docx
	Tjänsteskrivelse
	Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2021
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Bakgrund
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till



	27. Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vallentuna.pdf
	606d6ef0-6288-4e6a-b369-4672719606a0.docx
	d0d3e1ab-2aac-4e49-93df-cf76d03bdeb7.pdf
	5320e087-b88d-4036-9c08-8cba0d026a35.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	4479fd51-4bad-474c-b52a-c3b46be3e868.pdf
	fd10b1bf-02e6-4221-9a63-1f68e48fbf3d.docx
	Beslut
	Jäv

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	aac51bef-a936-45b4-a3dc-19bb51ffc849.docx
	Tjänsteskrivelse
	Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vallentuna kommun
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akten Författningssamling Länsstyrelsen i Stockholms län SSBF Polismyndigheten Vallentuna centrum AB Företagarna Teknik- och fastighetsförvaltningschef Samhällsbyggnadschef Kommunikation och marknadschef Projektchef för centrala Vallentuna
	Gatu- och parkchef
	Mark- och exploateringschef


	17ae9832-a6da-47e2-9768-0d6788636bd4.docx
	Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vallentuna kommun
	§1 Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde
	§ 2 Torghandel
	§ 3 Område för fasta försäljningsplatser
	§ 4 Tillfälliga torghandelsplatser
	§ 5 Fördelning av torghandelsplatser
	§ 6 Tider för försäljning
	§ 7 Innehavarens upplysningsskyldighet
	§ 8 Förbud mot försäljning av vissa varor
	§ 9 Försäljning av livsmedel
	§ 10 Placering av varor, redskap och fordon
	§ 11 Taktila ledstråk
	§ 12 Renhållning och skötsel
	§ 13 Avgift
	§ 14 Kassaregister
	§ 15 Överträdelse av lokal ordningsföreskrift


	3d1a2a8f-0eca-44cc-8b36-c9b4d758e875.pdf
	Bilaga tuna torg.pdf
	Bilaga skördevägen.pdf


	28. Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun.pdf
	d106b462-009e-418c-a18e-77b90485121c.docx
	d614d608-e169-45ee-bbce-31676e2355eb.pdf
	c0d996b6-e3b5-4bf9-a074-1b4dec2e5e67.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	113afad4-3b90-4238-ad87-198d35a9287a.pdf
	e657771b-9119-47d2-8038-6a59cd680768.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	943a341d-b21d-4935-b7e0-7e1e67a10243.docx
	Tjänsteskrivelse
	Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun 2021 - 2022
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till


	98b48026-8fe7-42b6-a9fc-f01b82e093bd.docx
	1.	Inledning
	2.	Syfte
	3.	Mål och uppgifter
	3.1	Inriktningsmål
	3.2	Verksamhetsmål
	3.3	Planens tillämpning

	4.	Definitioner
	4.1	Samhällsstörning
	4.2	Olycka
	4.3	Kris
	4.4	Extraordinär händelse
	4.5	Höjd beredskap (i riket)

	5.	Ledningsorganisation och bemanning
	5.1	Grundprinciper i det svenska krishanteringssystemet
	5.1.1	Ansvarsprincipen
	5.1.2	Likhetsprincipen
	5.1.3	Närhetsprincipen


	6.	Risk och sårbarhetsanalys (RSA)
	6.1.1	Finansiering
	6.1.2	Inriktning
	6.1.3	Aktiviteter

	7.	Geografiskt områdesansvar
	7.1	Allmänt om geografiska områdesansvaret
	7.1.1	Vattenförsörjning
	7.1.2	Energiförsörjning
	7.1.3	Livsmedelsförsörjning
	7.1.4	Torka
	7.1.5	Trygghetspunkter


	8.	Organisatorisk styrning
	8.1	Koncern och samverkansperspektiv
	8.2	Tjänsteman i beredskap (TiB)
	8.3	Krisledning på verksamhetsställe/resultatenhet
	8.4	Krisledning på förvaltningsnivå eller motsvarande
	8.5	Krisledningsstab
	8.6	Krisledningsnämnd

	9.	Kommundirektörens uppgifter
	10.	Krisledningsstabens uppgifter
	11.	Krisledningsförmågor
	11.1	Larmning och aktivering
	11.2	Larmlista
	11.3	Kommunikation
	11.4	Samband
	11.5	Dokumentation
	11.6	Ledningslokaler
	11.7	Reservlokaler
	11.8	Uthållighet
	11.9	Kommunens upphandling och inköp
	11.10	Ekonomi
	11.11	Avveckling
	11.12	Utvärdering
	11.13	Utbildning och övning

	12.	Samverkan
	12.1	Samverkan Stockholmsregionen
	12.2	Ordinarie läge
	12.3	Aktiverat läge
	12.4	Kanaler för samverkan
	12.4.1	Webbaserat informationssystem (WIS)
	12.4.2	Radiokommunikation för effektiv ledning(Rakel)


	13.	Kompletterande förmågor
	13.1	Psykiskt och socialt omhändertagande (POSOM)
	13.2	Frivilliga resursgruppen (FRG)

	14.	Övriga relevanta regelverk, planer och dokument
	15.	Särskilda planerings- och förbättringsinsatser under perioden:


	29. Integrationspolicy för mottagande och etablering.pdf
	9f1454cf-a8f0-4d4d-94c9-59c846075633.docx
	4f99d649-5a38-4f7d-badd-dc0fdbdb3c5e.pdf
	8590f2b7-1ab6-4106-9874-cdd37d224432.docx
	Beslut
	Anteckning

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	f975eeba-5b9e-444d-b146-38219ff5c5c4.pdf
	fb0179b8-fae5-48b3-99d0-925db319f3be.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	72c8f616-fc8e-430a-9974-f40930e43213.docx
	Tjänsteskrivelse
	Integrationspolicy för mottagande och etablering
	Förslag till beslut
	Sammanfattning av ärendet
	Bakgrund
	Handlingar


	766c1487-bd48-4c88-89cd-dd5e175d1463.docx
	1. 	Inledning
	1.1.1	Bakgrund
	1.2	Verksamhetsområde och avgränsning

	2. 	Utgångspunkter
	3. 	Målsättning
	4. 	Uppföljning


	30. Redovisning av obesvarade motioner 2020.pdf
	e0267d7b-ead2-4ef9-87d6-b6e46453ddce.docx
	4d0da4c8-c307-413b-a424-25c91e328ffb.pdf
	e82764b2-5afe-47d6-af4e-93ebcc7cd19b.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	dbb88d2b-566c-4348-82dd-5f482ff21c57.pdf
	29099205-1310-49dc-acb8-e703c3f30df5.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	7348fce8-012b-4e3d-afed-d300290bc031.docx
	Tjänsteskrivelse
	Redovisning av obesvarade motioner 2020
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Om motioner
	Kommunledningskontorets bedömning
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akt


	4963295c-a4e7-472d-869b-4c5c2ae28f39.pdf

	31. Revidering av Krisledningsnämndens reglemente.pdf
	f25e1e9e-11a5-4585-8052-fd35e93deb8d.docx
	9f9b8bee-af03-49e9-87ea-250197fc2fc0.pdf
	8cb0d4b3-82df-4dd6-bb85-d63c4e2875dc.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	38c68a3e-8a18-4ab7-b206-13b358cf8575.pdf
	5b6468ae-1d21-49ca-93a9-9942024a8227.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	755a825b-4990-4a9a-b25e-2eb16f5296e8.docx
	Tjänsteskrivelse
	Revidering av Krisledningsnämndens reglemente
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akten Kommunal författningssamling


	bfee942b-1524-45a6-aa74-114edf38e968.docx
	Reglemente för krisledningsnämnd
	Extraordinär händelse
	1.	Krisledningsnämndens uppgifter
	2.	Ansvar och rapporteringsskyldighet
	3.	Nämndens sammansättning
	4.	Ersättare för ordföranden
	5.	Deltagande på distans



	32. Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter vid.pdf
	ea47c6a7-1415-46a1-a59f-9ef9a5a46e23.docx
	77a06bdd-da73-4fd9-8e67-7f7af7bf70fb.pdf
	d8509665-e06a-432e-8fc2-059ba8776cbc.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	8a181549-3503-4569-b26e-3d5461cb93e9.pdf
	a8309aef-c857-4dbf-937c-b323dd85bb40.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	4b9025f4-f184-4b30-8986-e73aacacd15c.docx
	Tjänsteskrivelse
	Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akt.


	5f67fa82-9ea6-429b-9430-b6ee8796ca85.pdf
	Riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
	Publicering och personuppgifter
	Ansvar
	Kontroll före publicering
	Rättslig grund för webbpublicering – Uppgift av allmänt intresse
	Uppgifternas tid på webben
	Publicering av personuppgifter som rör medborgare
	Publicering av personuppgifter som rör förtroendevalda
	Publicering av personuppgifter som rör anställda
	Fotografier



	7fd4b982-6450-4f0b-acc8-387cc06729a0.pdf
	Rutin för publicering av nämndhandlingar innehållande personuppgifter som rör myndighetsutövning mot enskilda
	Förutsättningar
	Kansliets bedömning
	Rutin



	33. Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning.pdf
	1a748d94-4d8b-41f5-93a1-2ab6cd626c36.docx
	e6760971-0922-4435-bee6-a3ca51811b37.pdf
	3ad1304c-02c2-48ea-95ff-4f0862b3ddce.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	14164124-ce41-4e30-ad4c-1f7d6a890945.pdf
	e9699e5a-d863-430c-bb10-1971574f69c1.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	eed6fbcb-338a-424e-9d89-dc38320051a8.docx
	Tjänsteskrivelse
	Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Bakgrund
	Fördelar med att införa RUR
	Nackdelar med att införa RUR
	Kommunallagen om resultatutjämningsreserver
	Kommunledningskontorets bedömning
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akt


	c8d67ebd-5db8-4077-8e5e-f158e85df5f0.pdf
	a3c1a457-1053-41bb-a5db-85ac5e150572.pdf
	1c8a6360-244a-40c4-ba16-cf467fd67afe.pdf

	34. Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst.pdf
	dbf1bc1b-a966-4f79-aead-ca9451962711.docx
	8f780422-52dd-4011-9d91-ad20a103b317.pdf
	f5a88e8c-a891-430d-a738-f4f2ee39ed15.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	34f36b7c-0c42-41c5-a110-832af0c697d1.pdf
	056f3b61-9891-4ddc-8862-6c173fcafa4e.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	5c9d749a-9e4f-4ce7-85f8-e39c8f43fd41.docx
	Tjänsteskrivelse
	Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Barn- och ungdomsnämndens och utbildningsnämndens yttranden
	Socialnämndens yttrande
	Kommunala funktionshinderrådet
	Kommunledningskontorets bedömning
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Socialnämnden Utbildningsnämnden Barn- och ungdomsnämnden
	Kommunala funktionshinderrådet
	Kommunala pensionärsrådet


	ac7d6eb5-c580-4693-aa6d-3dbfe1957528.pdf
	ae755281-982e-423b-adda-7695c3621934.pdf
	§ 101 Remissvar hund i Vallentuna kommuns tjänst (SN 2019.041)
	06 Remissvar, hund i Vallentuna kommuns tjänst
	cb0ed7a2-051a-4303-a3e9-36863133c7aa.docx
	03f66e95-8a9f-4f89-b415-6b321e639524.pdf
	ceb18bf7-5ebe-4f08-b913-4ab08e9defa1.docx
	§ 71 Remissvar hund i Vallentuna kommuns tjänst (SN 2019.041)
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Expedieras till



	395dcfc8-626c-46de-9370-716b154c168b.docx
	Tjänsteskrivelse
	Remissvar hund i Vallentuna kommuns tjänst
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akten
	Unga Allergiker


	cbff0a9e-a54a-4d47-a572-fc4a17108c30.docx
	Remissvar-hund i Vallentuna kommuns tjänst

	5696f480-48f9-487a-b325-0a8453093072.pdf
	Följebrev hund
	Remiss
	Motion (S) Hund i Vallentuna kommuns tjänst

	Motion hund
	Yttrande hund



	781e7d8b-1808-4928-87db-b1e11fe37daa.pdf
	§49 UN Yttrande till motion från (S) Om hund i Vallentuna kommuns tjänst(221130) (0)_TMP
	d1bc0aa9-fefd-4e9a-9849-e292455c90b4.docx
	§ 49 Yttrande till motion från (S) Om hund i Vallentuna kommuns tjänst (UN 2019.019)
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Expedieras till



	Svar på remiss från Socialdemokraterna om hund i Vallentuna kommuns tjänst UN(220194) (0)_TMP
	Svar på motion (Dnr KS 2019.013) från (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
	Bakgrund
	Förutsättningar och kostnad
	Allergier hos barn, elever och personal
	Sammanfattning och förslag till beslut


	Yttrande till motion från (S) Om hund i Vallentuna kommuns tjänst(220193) (0)_TMP
	Tjänsteskrivelse
	Yttrande till motion från (S) Om hund i Vallentuna kommuns tjänst
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akten, kommunstyrelsen



	1ac610d4-b6b7-43e0-9437-36f89347cc7e.pdf
	§97 BUN Remissvar på motion från (S) Om hund i Vallentuna kommuns tjänst(220227) (0)_TMP
	6238f130-b767-4744-bf64-97dc726f39b8.docx
	§ 97 Remissvar på motion från (S) Om hund i Vallentuna kommuns tjänst (BUN 2019.087)
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Expedieras till



	Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst.(220184) (0)_TMP
	Tjänsteskrivelse
	Svar på motion från (S) Om hund i Vallentuna kommuns tjänst
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akten


	Svar på remiss från Socialdemokraterna om hund i Vallentuna kommuns tjänst BUN(220185) (0)_TMP
	Svar på motion (Dnr KS 2019.013) från (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
	Bakgrund
	Förutsättningar och kostnad
	Allergier hos barn, elever och personal
	Sammanfattning och förslag till beslut




	35. Svar på motion (S), en infartsparkering vid Ormsta station.pdf
	9c2d380d-867b-4d22-954f-a6096164178b.docx
	07f3c0ff-e4c8-4fa9-94f0-94c6b637058d.pdf
	497d5c6f-30b4-4e2a-a81c-17edf163acc7.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	7b7f1e87-2837-4e76-beb9-4ae7754fe40e.pdf
	d7147201-b0b7-462a-8196-58b158b38451.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	4f0435b7-2626-4d4c-ad28-1e0d316b4e56.docx
	Tjänsteskrivelse
	Svar på motion (S), en infartsparkering vid Ormsta station
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Bakgrund
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akt.


	c82179b9-50d0-4742-8054-e4348faf39a1.pdf

	36. Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom.pdf
	76c034ff-17d3-4ff5-b0ae-d49b9087e365.docx
	db9a8ee8-57df-483b-86cf-2b2f25dbf947.pdf
	b4ebe36a-a8bb-4e47-85d4-4647f4b2c14c.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	98c90dd0-c025-4ec7-8940-f9ed976e522a.pdf
	c9bf22b3-010f-4a76-89ad-329f34575429.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	8d734160-2482-48c3-b2d2-cfcbcd7f9d33.docx
	Tjänsteskrivelse
	Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna näringarna
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Bakgrund
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till


	4eb7704e-439b-417e-a2bb-87ea9245f559.pdf

	37. Svar på motion (SD) om besöksinformation och skyltar vid.pdf
	e2bb9b42-8c8f-4a56-90a3-0affad3b66ae.docx
	0b955768-91be-42a7-a57f-83ba40408569.pdf
	d3e1a26a-0ac6-4680-9e12-d7fe9bc41324.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	d7989d03-02a1-4bf8-814b-11a798ae2ca9.pdf
	57d6367e-e34b-4085-9c8b-10db12a8525c.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	7fc1aa84-a0ec-4f68-b2db-8b4e1bc7c9bc.docx
	Tjänsteskrivelse
	Svar på motion (SD) om besöksinformation och skyltar vid E18
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Bakgrund
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akt.


	0aaaac78-7ee4-4430-9e43-c26726cb6c5a.pdf

	38. Svar på motion (SD) om partiers representation i.pdf
	a941473b-86ab-4c1e-8661-6e9be1603b7c.docx
	64ef593f-3f74-4381-8c4d-08765e85c030.pdf
	4bf65fc7-b1dd-418f-b4c3-55123523dabd.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	a4818b77-1f8a-4a59-a08a-57105aa3fb3f.pdf
	a15a3bbf-6b0b-4095-a8de-7a0d31692e33.pdf
	344bd34e-4ac2-4e45-b938-366638676222.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	3cb7239c-6b5e-46bf-b35c-f2e9e9d33d78.docx
	Tjänsteskrivelse
	Svar på motion (SD) om partiers representation i Valnämnden
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Bakgrund
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akt Valnämnden


	534a1636-b0f5-48bc-9241-766578384c45.pdf

	39. Svar på motion (SD) om att bilda en egen bostadskö.pdf
	4645d012-8e66-4191-9c13-0c7bb3a3df40.docx
	e05ba09a-950c-4af5-a42b-d7a49d8869ea.pdf
	a1c354a8-ecb9-4b79-ab15-4c5c05483618.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	41c8715a-120f-4332-9816-cf3b8918a412.pdf
	aef88df3-7f9b-4e46-8301-29e13dc172c4.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång



	b8050246-288f-4059-9d3d-a8f70850277d.docx
	Tjänsteskrivelse
	Svar på motion (SD) om att bilda en egen bostadskö
	Förslag till beslut
	Ärendet i korthet
	Össebyhus
	Stockholms bostadsförmedling
	Att skapa en egen kö
	Exempel från Sigtuna
	Handlingar
	Ska expedieras till
	Akt Teknik- och fastighetsförvaltningen


	efac668f-11b6-4edb-a7fa-3a32bfa2d803.pdf

	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida
	Tom sida



