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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll  

Kommunstyrelsen 2020-01-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid

Beslutande 
närvarande

Ej tjänstgörande 
ersättare

Bällstarummet kl 18:00-19:08

Parisa Liljestrand (M) (ordförande), Johan Skog (M), Jaana Tilles (S) (2:e 
vice ordförande), Nicklas Steorn (MP), Bengt-Åke Grip (M), Björn Furugren 
Beselin (C), Torbjörn Einarsson (C)  ersätter Lars Carlsson (C), Martin 
Siltanen (SD), Michel Louis (KD), Gustav Elfström (S), Jessica Johnson (L)  
ersätter Ylva Mozis (L) (vice ordförande)

Hans Jedlin (SD), Ewa Thorin (M), Anna Frisell (M), Per Forssberg (KD), 
Johan Fagerhem (V), Anna-Maria Boström (S)

Övriga närvarande Björn Stafbom (Samhällsbyggnadschef), Victor Kilén (Kommundirektör), 
Annika Hellberg (Ekonomichef), Mikael Carlgren (Kanslichef), Mimmi 
Carne (Planeringschef), Emelie Hallin (Stabschef), Jesper Westberg 
(Kommunsekreterare), Annica Colding (Personalchef) §§1-4, Kenneth 
Bylund  (S) (Adjungerad från kommunfullmäktiges presidium)

Paragrafer §§1-16

Justerande Jaana Tilles (S)

Plats och tid för 
justering

Underskrifter

Sekreterare _______________________
Jesper Westberg

Ordförande _______________________
Parisa Liljestrand (M)

Justerande _______________________
Jaana Tilles (S)
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-01-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§1 Val av justerare
§2 Fastställande av dagordning
§3 Kommundirektören informerar
§4 Utfall löneöversyn 2019
§5 Hemställan om godkännande av ändring i förbundsordningen för Käppalaförbundet
§6 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning
§7 Revidering av reglemente för internkontroll
§8 Korrigering Plan mot hedersrelaterat förtryck och våld
§9 Riktlinjer för bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller stiftelser
§10 Förslag till verksamhetsplan för samhällsorientering för 2020
§11 Uppföljning av Handlingsprogram Integration 2019 och uppdrag 2020
§12 Svar på motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänst
§13 Svar på motion (S) om regelbunden redovisning av resultat av VAC

§14 Svar på motion (V) om konsekvenser av nedläggningen av 
arbetsmarknadsavdelningen

§15 Anmälningar för kännedom fram tills 2019-12-29
§16 Redovisning av delegationsbeslut fram tills 2019-12-29
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-01-13

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§1
Val av justerare

Beslut
Kommunstyrelsen väljer Jaana Tilles (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-01-13
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§2
Fastställande av dagordning

Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
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§3
Kommundirektören informerar

Ärendebeskrivning
Kommundirektören hade inget att informera om.
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 4
Utfall löneöversyn 2019 (KS 2019.008)

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Löneöversynen för 2019 avslutades först i november med de flesta avtalsbärande fackliga 
organisationer. Löneöversynen för Kommunals avtalsområde avslutades i juni. Även om 
löneöversynen avslutades i november gäller ändå ny lön retroaktivt från 1 april. För 
kommunals avtalsområde gäller ny lön retroaktivt från 1 maj.

Årets löneöversyn har utgått från de centrala delarna i respektive löneavtal där 
löneökningarna i första hand är kopplade till prestation och måluppfyllelse. Löneöversynen 
har genomförts enligt en s.k. dialogmodellen, vilket in korthet innebär att chef och 
medarbetare för en dialog om måluppfyllelse och prestation för att sedan koppla ihop detta 
med ny lön. Även Kommunal har detta år tillämpat dialogmodellen, men där Kommunal 
givits möjlighet att särskilt belysa lönenivåer utifrån att löneavtalet är normgivande (avtalade 
kollektiva löneökningsnivåer och lägstanivå). Den sammanlagda lönekostnadsökningen inom 
ramen för hela löneöversynen blev 2,76 procent.

Inom kort kommer arbetsgivaren att inleda 2020 års löneöversyn. I nuläget finns dock inte 
några gällande löneavtal för Kommunals avtalsområde och för tjänstemännens största 
avtalsområde (Allmänkommunal verksamhet) vilket kan påverka tidplanen för löneöversynen 
2020 för deras del.

Beslutsunderlag
1. §170  Utfall löneöversyn 2019
2. Utfall löneöversyn 2019

Expedieras till 
Akt HR-avdelningen
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§ 5
Hemställan om godkännande av ändring i förbundsordningen för
Käppalaförbundet (KS 2019.347)

Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 
1. att godkänna förslaget till ny förbundsordning 2020-04-01
2. att den nya förbundsordningen träder i kraft 2020-04-01

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

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 kommunfullmäktige Rättelse 2020-01-20 
kommunstyrelsen beslutar enligt det. 

Beslutsunderlag 
1. §172 Hemställan om godkännande av ändring i förbundsordningen för

Käppalaförbundet
2. Tjänsteskrivelse, Hemställan om godkännande av ändring i förbundsordningen för

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

Expedieras till 
Akten Käppalaförbundet 
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§ 6 
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning (KS 2019.326) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

 

Motivering till återremiss 
Ärendet återremitteras för att fler förändringar ska genomföras. 

 
 

Ärendebeskrivning 
Revisionen inlämnade en revisionsrapport 2018 som granskade kommunens 
delegationshantering. I rapporten framkom synpunkter på hur nämndernas 
delegationsordningar var utformade. Delegationsordningarna bedömdes vara långa och inte 
helt tydliga. Nyttan med de delar som behandlade verkställighet samt utformningen av en 
kommunövergripande del i delegationsordningarna ifrågasattes. Mot bakgrund av detta har 
en kommunövergripande översyn av delegationsordningarna genomförts, där kansliet har 
arbetat fram en struktur och utformning när det gäller exempelvis allmänna juridiska ärenden, 
ekonomi, upphandling samt personalfrågor. Syftet har varit att både förenkla och förtydliga i 
delegationsordningarna. Exempelvis har verkställighetsbeslut tagits bort från 
delegationsordningarna och istället sammanställts i en bilaga för att ge vägledning när det 
gäller bedömning av just verkställighetsbeslut. 

 
 

Som ett led i översynen av delegationsordningarna har även fullmäktige fattat beslut om en 
separat skrivelse gällande firmateckning. Den information som tidigare återfanns i 
delegationsordningarna föreslås därmed utgå. Utöver ombearbetningen av 
delegationsordningarna har kommunstyrelsens kansli tagit fram en övergripande rutin som 
behandlar anmälan av delegationsbeslut, från fattat delegationsbeslut till anslaget 
delegationsbeslut. Dessutom har information gällande definitioner av delegationsbeslut samt 
verkställighetsbeslut tagits fram och finns nu tillgänglig på kommunens intranät. 

 
Yrkanden 
Jessica Johnson (L) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återemittera ärendet. 

 
Beslutsgång 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige Rättelse 2020-01-20 
kommunstyrelsen beslutar enligt det. 
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Beslutsunderlag 
1. §173 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
2. Tjänsteskrivelse, Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 
3. Förslag till delegationsordning för kommunstyrelsen 
4. Bilaga till delegationsordning för kommunstyrelsen gällande verkställighet 

 
Expedieras till 
Akten 
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§ 7 
Revidering av reglemente för internkontroll (KS 2019.372) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå att kommunfullmäktige antar revidering av reglemente för 
internkontroll. 

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

 
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 kommunfullmäktige Rättelse 2020-01-20 
kommunstyrelsen beslutar enligt det. 

 
 

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

 
Expedieras till 
Akten Samtliga nämnder Revisorerna 
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§ 8 
Korrigering Plan mot hedersrelaterat förtryck och våld (KS 2018.016) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar förslaget till korrigerad handlingsplan. 

 
Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts önskemål om tillägg överfördes inte korrekt till planen. 
Önskemålet avsåg ett tillägg att nyckelpersoner inom barn- och ungdomsnämnden, 
utbildningsnämnden och socialnämnden tillses utbildning i området. Istället formulerades 
meningen såsom att varje nämnd ansvarar för att utse nyckelpersoner som ska besitta särskild 
kompetens inom området. Nuvarande formulering är mer betungande för förvaltningarna och 
mindre ändamålsenlig. Att nämnden utser nyckelpersoner är ej heller ändamålsenligt. 
Kommunledningskontoret föreslår att planen revideras, och kommunstyrelsens arbetsutskotts 
förslag läggs in. 

 
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 kommunfullmäktige Rättelse 2020-01-20 
kommunstyrelsen beslutar enligt det. 

 
 

Beslutsunderlag 
1. §175 Korrigering Plan mot hedersrelaterat förtryck och våld 
2. Korrigering Plan mot hedersrelaterat förtryck och våld 
3. MALL Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld 

 
Expedieras till 
Författningssamling Akt 
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§ 9 
Riktlinjer för bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller 
stiftelser (KS 2019.242) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen antar förslaget till riktlinjer. Med ändringarna att 
- i först stycket i avsnitt två på sidan fyra stryks parentesen 
- punkt två i avsnittet 2.1.1 på sidan 5 stryks 
- punkt fem i avsnitt två på sidan fyra ändras till "Föreningen eller stiftelsen har under det år 
som man söker bidrag för planerar att genomföra minst 20 aktiviteter/sammankomster". 

 
Ärendebeskrivning 
Som en del av kommunplan 2020-2022 tog fullmäktige i juni 2019 beslut om att inrätta, och 
avsätta medel för, en bidragspott avsedd för gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller 
stiftelser. Beslut om tilldelning av bidrag för ändamålet sker inom kommunstyrelsens 
verksamhet som också förfogar över budgeten för detsamma. För budgetår 2020 har avsatts 
totalt 200 tkr (50 tkr avser driftsbidrag och 150 tkr bidrag till investering). I bifogat dokument 
anges de riktlinjer som nu föreslås gälla för att dela ut medel ur bidragspotten. 

 
Yrkanden 
Björn Furugren Beselin (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Med ändringarna att 
- i först stycket i avsnitt två på sidan fyra stryks parentesen 
- punkt två i avsnittet 2.1.1 på sidan 5 stryks 
- punkt fem i avsnitt två på sidan fyra ändras till "Föreningen eller stiftelsen har under det år 
som man söker bidrag för planerar att genomföra minst 20 aktiviteter/sammankomster". 

 
 

Beslutsgång 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige Rättelse 2020-01-20 
kommunstyrelsen beslutar enligt det. 

 
 

Beslutsunderlag 
1. §176 Riktlinjer för bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller 

stiftelser 
2. Riktlinjer bidrag till föreningsdrivna gemensamhetslokaler 
3. Riktlinjer för bidrag till föreningsdrivna gemensamhetslokaler 

 
Expedieras till 
Akten 
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§ 10 
Förslag till verksamhetsplan för samhällsorientering för 2020 (KS 
2019.382) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till verksamhetsplan för samhällsorientering i 
samverkande kommuner för verksamhetsår 2020. 

 
Ärendebeskrivning 
Centrum för samhällsorientering har lagt fram ett förslag till verksamhetsplan 2020 för de 
samverkande kommunerna. Centrum för samhällsorientering i Stockholms län ansvarar på 
uppdrag av de 26 samverkande kommunerna för samhällsorienteringen. Uppdraget är 
beskrivet i samverkansöverenskommelsen mellan kommunerna. Centrum för 
samhällsorientering arrangerar utbildningar i samhällsorientering för nyanlända invandrare. 
Samhällsorientering är en lagstadgad utbildning och syftet med den samordnande 
utbildningen är att ge de nyanlända kunskap om hur samhället fungerar. 

 
Under verksamhetsåret 2020 ska CSO och kommunerna, utöver ovanstående uppdrag, arbeta 
särskilt med följande områden: 
Fokusområde 1: Stödja kommunerna i deras arbete för att nå och motivera personer ur 
målgruppen att delta i samhällsorienteringen 
Fokusområde 2: Utveckla kvaliteten 

 
Kursen i samhällsorientering i samverkande kommuner är 80 timmar sedan den 1 september 
2019. I enlighet med ny lagstiftning kommer kursen under 2020 förlängas till 100 timmar. 
Detta innebär att rutiner och upplägg delvis kommer att förändras och utvecklas. Under 2020 
kommer det även att genomföras upphandlingsarbete för ett gemensamt 
administrationsverktyg. 

 
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 kommunfullmäktige Rättelse 2020-01-20 
kommunstyrelsen beslutar enligt det. 

 
 

Beslutsunderlag 
1. §177 Förslag till verksamhetsplan för samhällsorientering för 2020 
2. Verksamhetsplan för samhällsorientering 
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3. Förslag till- Verksamhetsplan 2020 för Centrum för samhällsorienteringen i 
Stockholms län (003) 

 
Expedieras till 
Akt Centrum för samhällsorientering 
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§ 11 
Uppföljning av Handlingsprogram Integration 2019 och uppdrag 2020 (KS 
2019.378) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner informationen vad gäller uppföljningen för 2019 och uppdrar 
till kommunledningskontoret att ta fram en ny modell för integrationsarbetet, med tydligare 
arbetsmarknadsfokus, och löpande redovisa arbetet till kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott. 

 

Reservationer 
Martin Siltanen (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

 
Ärendebeskrivning 
För att få fart på integrationsarbetet och etablera en samverkan mellan förvaltningarna i 
kommunen fastställdes handlingsprogram integration av kommunfullmäktige 2016-09-12. 
Handlingsprogram Integration har syftat till att hålla integrationsarbetet i kommunen aktivt 
samt att utveckla samverkan mellan förvaltningarna. 
Flyktingmottagandet i Sverige har sedan dess stabiliserats och minskat. Fokus har skiftat från 
hur många som tar sig till Sverige till hur nyanlända integreras i samhället. Fortfarande finns 
stora utmaningar bland annat kring att hantera bosättningen av nyanlända samt att få 
nyanlända snabbare i sysselsättning och egen försörjning. 
Målgruppen har ändrats över tid, något färre nyanlända anvisas till kommunen men en större 
andel utgörs av kvotflyktingar, vilka ofta står längre från arbetsmarknaden. Samtidigt som 
andelen analfabeter har ökat har Arbetsförmedlingens resurser minskat och tjänsterna 
digitaliserats i hög utsträckning. 
Formen för kommunens integrationsarbete behöver arbetas om, och i högre utsträckning 
inriktas på aktiviteter som tydligare bidrar till anställningsbarheten genom stärkt 
språkutveckling, samhällsinformation, nätverkande och/eller arbetslivserfarenhet. 

 
Yrkanden 
Martin Siltanen (SD) yrkar att kommunstyrelsen avslår arbetsutskottets förslag. 

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

Beslutsgång 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Martin Siltanens (SD) yrkande och sitt eget 
yrkande mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige Rättelse 2020-01-
20 kommunstyrelsen beslutar enligt Paria Liljestrands (M) yrkande. 
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Beslutsunderlag 
1. §178 Uppföljning av Handlingsprogram Integration 2019 och uppdrag 2020 
2. Uppföljning Handlingsprogram Integration 2019 nytt uppdrag 2020 
3. Handlingsprogram 2019 

 
Expedieras till 
Akt Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden Utbildningsnämnden Kulturnämnden 
Fritidsnämnden 
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§ 12 
Svar på motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänst (KS 
2019.106) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att motionen avslås. 

 

Reservationer 
Jaana Tilles och Gustav Elfström (S). båda (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Jaana Tilles (S) yrkande. 

 
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jaana Tilles (S) yrkande. 

Martin Siltanen (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jaana Tilles (S) yrkande. 

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

 
Yrkanden 
Jaana Tilles (S) yrkar, med bifall från Nicklas Steorn (MP) och Martin Siltanen (SD), att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jaana Tilles (S) yrkande och sitt eget yrkande mot 
varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige Rättelse 2020-01-20 kommunstyrelsen 
beslutar enligt Paria Liljestrands (M) yrkande. 

 
 

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

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

 
Expedieras till 
Akten Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden 
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§ 13 
Svar på motion (S) om regelbunden redovisning av resultat av VAC (KS 
2018.407) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionens första att-sats om skriftlig 
redovisning av arbetet besvarad och avslår motionens andra att-sats om särskild löpande 
redovisning från Vallentuna Arbetscoachning. 

 
 

Reservationer 
Jaana Tilles och Gustav Elfström (S). båda (S), reserverar sig mot beslutet gällande andra att- 
satsen till förmån för Jaana Tilles (S) yrkande. 

 
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet gällande andra att-satsen till förmån för Jaana 
Tilles (S) yrkande. 

 
Martin Siltanen (SD) reserverar sig mot beslutet gällande andra att-satsen till förmån för Jaana 
Tilles (S) yrkande. 

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

 
Yrkanden 
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Jaana Tilles (S), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anser motionens 
första att-sats om skriftlig redovisning besvarad. 

 
Jaana Tilles (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
motionens andra att-sats om särskild löpande redovisning från Vallentuna arbetscoachning. 

 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige avslår motionens andra att-sats om särskild löpande redovisning från 
Vallentuna Arbetscoachning. 

 
Beslutsgång 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jaana Tilles (S) första yrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det. 

 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jaana Tilles (S) andra yrkande och sitt eget 
yrkande mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige Rättelse 2020-01-
20 kommunstyrelsen beslutar enligt Paria Liljestrands (M) yrkande. 

 
 

Beslutsunderlag 
1. §41 Namu Svar på motion (S) om regelbunden redovisning av resultat av VAC 
2. Svar på motion (S) om redovisning av resultat av VAC 
3. Motion (S) om regelbunden redovisning av resultat av Vallentuna arbetscoaching 

 
Expedieras till 
Akt 



Sammanträdesprotokoll 

2020-01-13 

VALLENTUNA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

22 

 

 

 
 
 
 
 
 

§ 14 
Svar på motion (V) om konsekvenser av nedläggningen av 
arbetsmarknadsavdelningen (KS 2018.406) 

 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. 

 
 
 

Reservationer 
Jaana Tilles och Gustav Elfström (S). båda (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Jaana Tilles (S) yrkande. 

 
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jaana Tilles (S) yrkande. 

Martin Siltanen (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jaana Tilles (S) yrkande. 

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

 
Yrkanden 
Jaana Tilles (S) yrkar, med bifall från Nicklas Steorn (MP) och Martin Siltanen (SD), att 
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen. 

 
Bengt-Åke Grip (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

 
Beslutsgång 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jaana Tilles (S) yrkande och Bengt-Åke Grips (M) 
yrkande mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige Rättelse 2020-01-20 
kommunstyrelsen beslutar enligt Bengt-Åke Grips (M) yrkande. 
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Beslutsunderlag 
1. §42 Namu Svar på motion (V) om konsekvenser av nedläggningen av 

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

arbetsmarknadsavdelningen 
3. Motion (V) gällande konsekvenser av nedläggningen av Arbetsmarknadsavdelningen 

(AMA) 
 

Expedieras till 
Akt 
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§15 
Anmälningar för kännedom fram tills 2019-12-29 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan med anmälningar fram tills 2019-12-29 och 
lägger den till handlingarna. 

 
Ärendebeskrivning 
Varje möte tar kommunstyrelsen del av en lista med anmälda protokoll och skrivelser. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-12 
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott 2019-11-21 
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2019-11-19 
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2019-11-27 

 
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 kommunfullmäktige Rättelse 2020-01-20 
kommunstyrelsen beslutar enligt det. 

 
 
 

Beslutsunderlag 
1. KS 2019.098-3 Rapport från arkivmyndighetens tillsyn inom KS - KLK 
2. Överförmyndarnämnden, Verksamhetsplan 2020 
3. Anmälan om utlandsresa, New Orleans - USA 
4.  Cirkulär 19:43, Avtal om kopiering av noter och sångtexter inom de 

kommunala musik/kulturskolorna för kalenderåren 2020‐2022 
5.  Cirkulär 19:52, Principöverenskommelse - nytt kompetens- och 

omställningsavtal och därtill hörande ändringar i Allmänna bestämmelser m.m. 
6.  Cirkulär 19:53, Överenskommelse - Lokala omställningsmedel (TLOKL) och 

ändrad turordningsbestämmelse i Allmänna bestämmelser - prolongerad 
7. Verksamhetsberättelse och revisionsberättelse SÖRAB 2019 
8.  Cirkulär 19:54, Hyreshöjning fr.o.m. den 1 januari 2020 för lokaler med avtal 

knutna till konsumentprisindex (KPI) 
9.  Cirkulär 19:51,Överenskommelse om Krislägesavtal med Lärarförbundets och 

Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd 
10. Protokoll Storstockholms brandförsvar 2019-11-26 
11. Cirkulär 19:57, Omsorgsprisindex (OPI) 
12. Cirkulär 19:62, Avtal om musikanvändning i kommunal verksamhet 2016-2021 
13. Protokoll Käppala 2019-12-10 
14. Cirkulär 19:48, Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård 
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15.  Cirkulär 19:56, Jusek och Civilekonomerna går samman och bildar 
fackförbundet Akavia 

16.  Cirkulär 19:60, Slutligt utfall av 2018 års kommunala fastighetsavgift samt 
prognos för åren 2019, 2020 och 2021 

17.  Cirkulär 19:65, Överenskommelser om ändrade villkor för avgiftsbestämd 
ålderspension med anledning av förlängt arbetsliv 

18.  Cirkulär 19:64, Höjd tidigaste uttagsålder för allmän pension och införande av 
riktålder mm 

19.  Cirkulär 19:65, Överenskommelser om ändrade villkor för avgiftsbestämd 
ålderspension med anledning av förlängt arbetsliv 

20.  Cirkulär 19:64, Höjd tidigaste uttagsålder för allmän pension och införande av 
riktålder mm 



Sammanträdesprotokoll 

2020-01-13 

VALLENTUNA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

26 

 

 

 
 
 
 

§16 
Redovisning av delegationsbeslut fram tills 2019-12-29 

Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten fram tills 2019-12-29 och lägger dem till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Varje möte tar kommunstyrelsen del av en lista med anmälda delegationsbeslut. 

 
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 kommunfullmäktige Rättelse 2020-01-20 
kommunstyrelsen beslutar enligt det. 

Beslutsunderlag 
1. KS 2019.155-10 Delegationsbeslut enligt 1.1, Ändring av tidigare lämnat yttrande 

gällande ansökan om tillstånd att inrätta flygplats, Vallentuna flygfält 
2. KS 2018.202-17 Delegationsbeslut, Tilldelningsbeslut; avrop från SKL 

Kommentus "Programvaror och Programvaror som molntjänst 2016" 
3. AVT 2018.011-2 Beslut om förlängning av ramavtal, Atea Sverige AB 
4. KS 2011.272-11 Beslut om förlängning av kontrakt, Ricoh Sverige AB 
5. AVT 2018.049-3 Förlängning av avtal gällande IT-stöd för upphandling, Visma 

TendSign 
6. KS 2019.355-1 Planavtal - centrala Lindholmen, Lindholmen 5:78 
7. KS 2019.355-2 Planavtal - centrala Lindholmen, Lindholmen 5:3 och 5:179 
8. KS 2019.039-9 Delegationsbeslut enligt 5.4, Beslut om utlandsresa till Barcelona 
9. KS 2019.249-5 Tilldelningsbeslut, ombyggnad av storkök, Hjälmstaskolan 
10. KS 2018.323-2 Delegationsbeslut enligt 8.3, Avvikande öppettider kontaktcenter 

23:4 december 2019 
11. KS 2018.379-1 Delegationsbeslut enligt 3.12, Tilldelningsbeslut - Löpande 

glasentreprenader 
12. KS 2018.379-5 Delegationsbeslut enligt 3.10, godkännande av 

förfrågningsunderlag av löpande glasentreprenader 
13. KS 2019.143-4 Delegationsbeslut enligt 3.12, Tilldelningsbeslut - 

Kylentreprenörstjänster 
14. AVT 2018.013-15 Beslut om förlängning av ramavtal - konsulttjänster projekt- och 

byggledning för anläggningsprojekt 
15. AVT 2018.040-33 Beslut om förlängning av ramavtal, konsulter för tekniska 

konsulttjänster avväg- och markprojektering 
16. KS 2019.223-1 Tilldelningsbeslut - säsongsblommor 2020 
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17. KS 2019.039-10 Delegationsbeslut enligt 11.9, Överenskommelse rörande 
Vallentuna-Åby 1:94 och Vallentuna-Åby 1:125 

18. KS 2019.039-11 Delegationsbeslut enligt 11.9, Servitutsavtal rörande Vallentuna- 
Åby 1:94 och Vallentuna-Åby 1:125 

19. KS 2019.039-12 Delegationsbeslut enligt 2.7, Avskrivning av skuld 
20. AVT 2019.092-1 Avtal avseende livsmedel (frukt, grönsaker och potatis). Anjous 

Potatis & Grönsaker AB 
21. KS 2019.022-14 Delegationsbeslut enligt 5.15, Tillförordnad förvaltningschef för 

barn- och ungdomsförvaltningen 
22. KS 2019.022-15 Delegationsbeslut enligt 5.15, Tillförordnad förvaltningschef för 

kultur- och fritidsförvaltningen 
23. KS 2019.134-3 Delegationsbeslut enligt 2.1, Attesträtt inom ekonomiavdelningen 
24. KS 2019.134-4 Delegationsbeslut enligt 2.1, Attesträtt inom ansvar 124 
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