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1. Upprop

2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

4. Kommundirektören informerar

5. Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 (KS 
2019.237)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

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

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

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

SoL
Socialförvaltningen har åtta (8) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2019. 2 av dessa
8 beslut gäller barn och unga och resterande äldre.

LSS
Socialförvaltningen har sju (7) icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS
att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2019.

Handlingar
 §4  Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3
 Tjänsteskrivelse, Rapportering icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3, 2020-01-10
 Socialnämnden, 189 Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2019
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Expedieras till
Akten
Revisorerna

6. Information om kartläggning och vidare arbete med Agenda 
2030 (KS 2018.029)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontorets stab har på kommunstyrelsens uppdrag kartlagt hur kommunens 
verksamhet bidrar till att uppfylla Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen. 
Kartläggningen ska ge underlag till arbetet med kommunplanens mål om hållbar utveckling 
och förbereda Vallentuna kommun på ökade krav och förväntningar från omvärlden kopplat 
till Agenda 2030.

Kommunledningskontoret planerar en utbildningsinsats för kommunala verksamheter under 
första kvartalet. Syftet är att stötta verksamheternas arbete med kommunplanens mål, som 
första diskussioner inför höstens verksamhetsplanering, samt att förankra och komplettera 
kartläggningen av kommunens arbete i förhållande till Agenda 2030. Utbildningen ska kunna 
genomföras självständigt vid en arbets¬platsträff och ta cirka 30 min. Först ges en snabb 
introduktion till Agenda 2030 med koppling till kommunplanens mål, därefter väljer 
verksamheterna 1-3 mål att fördjupa sig i. Utkast till kartläggning utgör underlag för 
diskussionen.
Ett utkast till kartläggning bifogas tjänsteskrivelsen. För vart och ett av de globala 
hållbarhetsmålen föreslås redovisning av vad Vallentuna kommun redan gör inklusive 
relevanta styrdokument, samt idéer kring hur arbetet skulle kunna utvecklas. Det bygger 
delvis på material som samlats in under en workshop för medarbetarna och kompletteras i och 
med utbildningsinsatsen. Nyckeltal för Agenda 2030 ur Kolada presenteras med Vallentunas 
resultat.

Kommunledningskontoret planerar en konferens för medarbetare och representanter för 
kommunala bolag den 27 mars, kring hur bolagen arbetar med hållbarhet och Agenda 2030, 
och hur samverkan med kommunen kan utvecklas med sikte på hållbarhetsmålen. SKR och 
Svenska FN-förbundet driver kommunikations- och utbildningsprojektet Glokala Sverige som 
ska stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 bland politiker och tjänstepersoner i 
kommuner och regioner. Projektet finansieras av Sida. Ansökan om deltagande i den tredje 
ansökningsomgången i höst kan vara ett nästa steg för Vallentuna kommun för att stärka 
hållbarhetsarbetet.

Handlingar
 §5  Information om kartläggning och vidare arbete med Agenda 2030
 Information om kartläggning och vidare arbete med Agenda 2030 - TJÄNSTESKRIVELSE
 Agenda 2030 kartläggning konceptutkast jan20
 Agenda 2030 kartläggning WORKSHOP brutto
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Expedieras till
Akten
Samtliga nämnder

7. Utvärdering av upplevd kvalitet på beslutsunderlag (KS 
2020.012)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontorets kansli har i enlighet med verksamhetsplanen för 2019 och det 
kommungemensamma målet om att Vallentuna kommun ska bedriva verksamhet av hög 
kvalitet, utvärderat den upplevda kvaliteten på beslutsunderlagen bland kommunens 
förtroendevalda politiker. Utvärderingen knyter också an till arbetet med Sveriges 
Kvalitetskommun. Under perioden juli till november 2019 genomfördes en 
enkätundersökning där de förtroendevalda hade möjlighet att framföra sina synpunkter på 
beslutsunderlagen. I bilagd rapport presenteras enkätresultaten och kansliets förslag på 
åtgärder, som kommer fungera som riktmärken i förvaltningens fortsatta utvecklingsarbete.

Handlingar
 §6  Utvärdering av upplevd kvalitet på beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-01-13
 Rapport, utvärdering av upplevd kvalitet på beslutsunderag

Expedieras till
Akten

8. Resultat SCB:s medborgarundersökning 2019 (KS 2019.105)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun deltar vartannat år sedan 2005 i SCBs Medborgarundersökning som är 
en bred attitydundersökning. Den nu aktuella undersökningen genomfördes hösten 2019, 
vilket var den åttonde gången undersökningen genomfördes i Vallentuna. I enkäten, som går 
ut till 1 200
invånare i åldrarna 18-84 år. Det ställs cirka 70 standardfrågor formulerade av SCB inom 
områdena.

- Vallentuna som plats att leva och bo på (A. Nöjd-region-index, NRI)
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- Kommunens verksamhet (B. Nöjd-medborgar-index, NMI)
- Invånarnas inflytande över kommunala beslut och verksamheter (C. Nöjd-inflytande-index, 
NII)

Till dessa frågor har kommunen köpt till extra egna frågor
två som avser utbudet inom grundskola och hemtjänst och en om Vallentuna centrum.

- Hur nöjd är du med utbudet av skolor vid valet av grundskola?
- Hur nöjd är du med utbudet av utförare vid valet av hemtjänst?
- Vad saknar du i Vallentuna centrum?

Resultatet av undersökningen 2019 är sammanställd i ett omfattande rapportmaterial där det 
övergripande resultatet för varje frågeområde är redovisat och satt i jämförelse med dels andra 
deltagande kommuners genomsnitt och dels Vallentunas resultat senast. Utöver denna 
huvudrapport (bilaga 1) finns fördjupat och detaljerat resultat i en tabell- och diagrambilaga 
(bilaga 2) samt resultatet/svaren på kommunens egna frågor (bilaga 3).

Enkätens metod för redovisning av resultatet är uppbyggd utifrån att invånarna svarar på varje 
fråga genom att betygsätt på en skala 1-10, där 1 är lägsta betyg och 10 högsta. De 10-gradiga 
skalan omvandlas sedan till ett betygsindex i skala 0 – 100.
Enligt skalan är resultat under ca 40 ”icke godkänt”, gränsen för godkänt vid ca 55 och för 
mycket nöjd vid 75. Olika frågeområden har en tydlig tendens att värderas olika av invånarna 
där det historiskt visat sig vara mycket svårt att nå upp till denna tolkning av skalan för 
frågorna inom Nöjd-inflytande-index och å andra sidan erhåller alltid t ex räddningstjänsten 
alltid höga betyg på skalan. SCB tillhandahåller också en analysmodell som ger indikationer 
på vilka områden som skulle ge störst positiv resultatpåverkan att förbättra samt vilka 
områden som är mindre viktiga. Denna bedömning behöver dock värderas mot politiska 
viljeinriktningar och lokal kännedom om vad som ger störst positiv nytta för kommunens och 
dess invånare.

I årets undersökning deltog 135 av landets 290 kommuner. I Vallentuna svarade 43% av de 
1200 som fick enkäten vilket är 2% fler än genomsnittet för kommunerna. Det är också en 
positiv ökning från föregående undersökning 2017 då Vallentuna hade 41% i svarsfrekvens.

- Inom frågeområdet Nöj-Region-Index är resultatet oförändrat mot utfallet 2017, både inom 
helhetsbetyget och de olika frågeområdena. Jämfört med övriga kommuner Har Vallentuna 
högre betyg för ”Rekommendation (att flytta till Vallentuna)” och ”utbildningsmöjligheter”. 
Vallentuna har lägre betyg än genomsnittet för Kommersiellt utbud, vilket varit fallet i 
samtliga undersökningar. I övrigt är resultaten lika som kommunsnittet (för arbetsmöjligheter, 
Bostäder, kommunikationer, fritidsmöjligheter och trygghet).

Enligt SCBs analysmodell skulle störst positiv påverkan på resultatet nås genom förbättringar 
inom bostäder, trygghet och kommersiellt utbud.

- Inom frågeområdet Nöjd-Medborgar-Index är resultatet oförändrat mot 2017 vad gäller 
helhetsbetyget 2017 och likaså oförändrat inom respektive frågeområde. Jämfört med övriga 
kommuner har Vallentuna lika betyg som kommungenomsnittet för helheten samt högre betyg 
för kultur. Lika betyg ges också för förskolan grundskolan, räddningstjänsten, gator och 
vägar, miljöarbete samt vatten och avlopp. Något lägre betyg ges för bemötande och 
tillgänglighet, gymnasiet, äldreomsorgen, stöd för utsatta personer, gång och cykelvägar samt 
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renhållning och sophämtning.

Enligt SCBs analysmodell ges störst positiv resultatpåverkan genom förbättringar inom 
Renhållning och sophämtning, stöd för utsatta personer, äldreomsorgen, miljö samt gator och 
vägar.

- Inom frågeområdet Nöjd-Inflytande-Index är resultatet också likvärdigt med 2017 inom 
frågeområdena. Jämfört med andra kommuner är resultaten också som snittet.

Enligt SCBs analysmodell uppnås bäst resultatpåverkan genom förbättringar inom förtroende 
och påverkan.

På kommunens egna frågor är resultatet för ”nöjdhet med utbudet av grundskolor något högre 
2019 än 2017 (6,6 mot 6,4 på en tiogradig skala). Vad gäller utbudet av utförare inom 
hemtjänsten är betyget samma som 2017 (5,7). På fritextfrågan om vad man skulle vilja 
tillföra eller ändra i Vallentuna centrum finns tretton svar som redovisas i bilaga 3.

Handlingar
 §10  Resultat SCB:s medborgarundersökning 2019
 Resultatrapport SCBs medborgarundersökning hösten 2019
 Medborgarunders. Vallentuna Rapport 2019
 Medborgarunders. Vallentuna Tabell- och diagrambilaga 2019
 Tilläggsfrågor 2019 Vallentuna kommun

Expedieras till
Akten

9. Internkontrollplan 2020, kommunstyrelsen (KS 2020.004)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer Internkontrollplan 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt kommunens reglemente för
internkontroll fastställa en internkontrollplan för varje år. Det ska ske senast under
februari månad. Valet av granskningsobjekt sker utifrån en bedömning av väsentlighet och 
risk. Det innebär att områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuellt fel får stora 
konsekvenser ska prioriteras framför områden där ett fel sannolikt inte uppstår och om det 
trots allt inträffar inte innebär några större konsekvenser för kommunen.

Samtliga processer eller rutiner som ryms inom både kommunledningskontorets och 
samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter har nedtecknats i en så kallad bruttolista, se 
bilaga ”Planering interkontroll 2020, kommunstyrelsen (bruttolista)”.

Processerna och rutinerna har delats upp i ett eller flera kontrollmoment.
Avdelningscheferna har gjort en risk- och konsekvensbedömning av samtliga
kontrollmoment. Sannolikheten eller risken att fel uppstår i ett kontrollmoment
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bedöms efter en skala från ett till fyra, där ett står för osannolik och fyra står för
sannolik. Därefter bedöms konsekvenserna av om fel uppstår i ett kontrollmoment
efter en skala från ett till fyra, där ett står för försumbar och fyra står för allvarlig. De
två värdena för sannolikhet respektive konsekvens multipliceras och därigenom
uppkommer ett riskvärde. Ett urval sker bland de kontrollmoment som har relativt
högt riskvärde. Valda kontrollmoment att granska under 2020 markeras med
”Hantera risk” i kolumnen längst till höger i bilaga Planering internkontroll 2019.
De utvalda kontrollmomenten är samlade i bilagan Internkontrollplan 2020 och utgör
kommunledningskontorets förslag till internkontrollplan 2020.

Handlingar
 §7  Internkontrollplan 2020, kommunstyrelsen
 Tjänsteskrivelse, 2020-01-14, Internkontrollplan 2020, kommunstyrelsen
 Internkontrollplan 2020, kommunstyrelsen (reviderad efter KSAU)
 Planering internkontroll 2020, kommunstyrelsen (bruttolista)

Expedieras till
Akten

10. Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2019 (KS 
2019.035)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2019.

Ärendebeskrivning
Det samlade resultatet för kommunstyrelsens verksamheter inklusive resultatenheten inom 
fastighetsavdelningen är ett överskott på 13,0 miljoner kronor. En bidragande orsak till det 
positiva resultatet är att sparåtgärder och ekonomisk återhållsamhet har vidtagits inom 
kommunlednings-kontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen.
Resultatet för kommunledningskontoret verksamheter, inklusive kommunstyrelsens budget 
för oförutsedda utgifter (KSOF), visar ett överskott på 11,7 miljoner kronor.
Resultatet för samhällsbyggnadsförvaltningen exklusive resultatenheterna är ett överskott på 
1,1 miljon kronor. Resultatenheten inom fastighetsavdelningen ger ett överskott på 0,2 
miljoner kronor.

Handlingar
 §8  Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2019
 Verksamhetsberättelse kommunstyrelsen 2019
 Verksamhetsberattelse kommunstyrelsen 2019

Expedieras till
Akten
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11. Revidering av hanteringsanvisningar (KS 2019.406)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar förvaltningens förslag till revidering av hanteringsanvisningar för 
kommunens gemensamma verksamhetsområden – styrande och stödjande processer – samt 
för den del av samhällsbyggnadsförvaltningen som organisatoriskt ligger under 
kommunstyrelsen. Ändringarna gäller fr.o.m. den 1 mars 2020.

Ärendebeskrivning
Varje myndighet ska enligt kommunens arkivreglemente upprätta hanteringsanvisningar, 
tidigare benämnda dokumenthanteringsplaner, som sammanställer myndighetens allmänna 
handlingar med uppgifter om hur dessa ska hanteras utifrån ett bevarande- och 
gallringsperspektiv. En översyn av hanteringsanvisningarna ska göras årligen och de ska vid 
behov revideras.

Kommunstyrelsen beslutar om hanteringsanvisningar inom kommunens gemensamma 
verksamhetsområden – styrande och stödjande processer – samt för den del av 
samhällsbyggnadsförvaltningen som organisatoriskt ligger under kommunstyrelsen.

En övergripande revidering som föreslås är att gallringsfristen för räkenskapshandlingar 
ändras från tio år till sju år. Detta beror på en lagändring i lagen om kommunal redovisning 
och bokföring (2018:597), där det i 3 kapitlet § 13 anges att

- dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att bevara 
räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lätt åtkomliga. De ska minst bevaras fram till 
och med det sjunde året efter utgången av räkenskapsåret.

Övriga förändringar som föreslås inför denna revidering är markerade i gult.

Handlingar
 §9  Revidering av hanteringsanvisningar
 Tjänsteskrivelse - revidering av hanteringsanvisningar
 Hanteringsanvisningar styrande verksamhetsprocesser
 Hanteringsanvisningar stödjande verksamhetsprocesser
 Hanteringsanvisningar samhällsbyggnad

Expedieras till
Akten

12. Delavstämning av plan för ökad civilberedskap 2019-2020 
(KS 2018.314)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner avstämningen.
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Ärendebeskrivning
Arbetet med att utveckla Vallentuna kommuns beredskap vad gäller civilförsvar pågår enligt 
planen som antogs av kommunstyrelsen 2018-10-22. Vissa delar är genomförda och avslutade 
under 2019 och i övrigt fortsätter arbetet. Till de aktiviteter och utvecklingsinsatser som 
ingick handlingsplan har identifierats ytterligare insatser att genomföra. För att nyttja 
synergier och arbeta effektivt knyts planens arbete även i vissa delar ihop med övriga 
utvecklingsinsatser inom kommunens säkerhets- och krisarbete. I denna delrapportering 
redogörs för statusen för arbetet med planen samt de tillkommande insatser som identifierats.

Handlingar
 §11  Delavstämning av plan för ökad civilberedskap 2019-2020
 Delavstämning plan för ökad civilförsvarsberedskap 2019-2020
 Plan för ökad civilförsvarsberedskap 2019-2020

Expedieras till
Akten

13. Bidrag till Vallentuna Civilförsvarsförening för Frivilliga 
Resursgruppen (FRG) verksamhetsåret 2020 (KS 2019.394)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att betala ut ett bidrag på 91 650 kronor, för verksamhetsåret 2020, 
till Vallentuna Civilförsvarsförening för verksamheten Frivilliga Resursgruppen (FRG).

Ärendebeskrivning
Vallentuna Civilförsvarsförening har kommunens uppdrag att planera, rekrytera, utbilda och 
öva frivilliga till Frivilliga Resursgruppen (FRG) i Vallentuna. Vallentuna 
Civilförsvarsförening ska även stå för FRG:s drift och administration. För att kunna fullgöra 
föreningens åtaganden enligt avtalet ansöker Vallentuna Civilförsvarsförening för 
verksamhetsåret 2020 om ett bidrag på 91 650 kronor.

Handlingar
 §12  Bidrag till Vallentuna Civilförsvarsförening för Frivilliga Resursgruppen (FRG) 

verksamhetsåret 2020
 Tjänsteskrivelse, 2020-01-08, Bidrag till Vallentuna Civilförsvarsförening för Frivilliga 

Resursgruppen (FRG) verksamhetsåret 2020
 Ansökan om ersättning till Vallentuna Civilförsvarsförening för år 2O2Q för att rekrytera, utbilda 

och öva FRG i Vallentuna
 FRG avtal Vallentuna Civilförsvarsförening och Vallentuna kommun 2008(211814) (0)_TMP

Expedieras till
Akten
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14. Förslag till omorganisation av 
samhällsbyggnadsförvaltningen (KS 2019.338)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att dela samhällsbyggnadsförvaltningen i två delar: en 
samhällsbyggnadsförvaltning och en teknik- och fastighetsförvaltning.

Ärendebeskrivning
Kommunen har ett stort och ökande regionalt fokus; Sverigeförhandlingen såväl som 
samarbetet kring Arlandaregionen. Detta samtidigt som kommunen behöver hålla en hög 
kvalitet i arbetet med att förvalta allmänna ytor, offentliga rum, gator, parker och natur i ett 
växande Vallentuna.
Kommundirektören fick i oktober i uppdrag att se över organisation och förvaltningsstruktur 
inom samhällsbyggnadsförvaltningen, i syfte att säkerställa struktur och tydlig styrning. Efter 
återrapportering till KSAU 2019-12-12 fick kommundirektören i uppdrag att arbeta vidare 
med att bedöma om och hur det är möjligt att dela samhällsbyggnadsförvaltningen i två 
förvaltningar.
Syftet med förändringsförslaget är att renodla de olika verksamheterna inom två olika 
förvaltningar:
- En samhällsbyggnadsförvaltning som ansvarar för de stora övergripande penseldragen i 
samhällsplanering – sammanhållen process för samhällsplaneringen
- En teknik- och fastighetsförvaltning, som säkerställer kommunaltekniken och integrerar 
fastighetsverksamheten med övrig verksamhet i högre grad samtidigt som man förvaltar 
allmänna ytor, offentliga rum, gator, parker och natur m.m. i ett växande Vallentuna.
I samband med förändringen eftersträvas jämnstora förvaltningar, utifrån att det kan ge bättre 
förutsättningar för ett nära ledarskap och verksamhetsutveckling. En delad organisation 
bedöms bättre kunna svara mot kommunstyrelsens utskott och möta förväntningar från 
förtroendevalda och invånare/företag.

Handlingar
 §13  Förslag till omorganisation av samhällsbyggnadsförvaltningen
 Förslag till omorganisation av samhällsbyggnadsförvaltningen
 Bilaga, organisationskarta
 Uppdrag till kommundirektören gällande samhällsbyggnadförvaltningens organisation
 Protokoll MBL gällande ny organisation SBF

Expedieras till
Akt
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Nämnderna

15. Utredningsuppdrag ökat invånarinflytande (KS 2020.025)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utreda arbetsstruktur och 
arbetssätt för att möjliggöra ett ökar invånarinflytande inom kommunens 
verksamhetsområden.
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Ärendebeskrivning
I SCB:s medborgarundersökning framgår att kommunen generellt sett ligger bra till jämfört 
med betygsindex för samtliga kommuner, vad gäller Nöjd-Inflytande-Index. Bland de 
frågeområden som bör uppmärksammas för att få nöjdare medborgare är dock Förtroende och 
Påverkan.
I kommunens strategi för demokratiutveckling, fastställd av kommunfullmäktige 2019-01-14, 
anges även att kommunen vill öka intresset för de lokalpolitiska frågorna.
Ökade påverkansmöjligheter gällande den kommunala verksamheten kan uppnås på olika sätt.

Handlingar
 §16  Utredningsuppdrag ökat invånarinflytande
 Uppdrag invånarinflytande

Expedieras till
Akt
Nämnderna
Kontaktcenter

16. Svar på motion (MP) ta fram en strategi för att 
klimatanpassa Vallentuna (KS 2019.188)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-04-03 föreslagit att kommun-fullmäktige 
uppdrar åt kommunledningskontoret att göra konsekvensanalyser, ta fram en strategi för 
klimatanpassning och ta fram förslag på effektfulla åtgärder.

BEDÖMNING
Klimatförändringarna riskerar att leda till allvarliga konsekvenser för ekosystem, 
matproduktion, vattentillgång, hälsa, samt ökad risk för naturkatastrofer och global osäkerhet. 
Motionens förslag är i sak bra och i linje med samhällsbyggnadsförvaltningens planering. 
Kommunfullmäktige brukar rikta uppdrag till nämnd/styrelsen, snarare än förvaltningarna.

Kommunens Översiktsplan 2040 anger att det är viktigt att kommande och befintlig 
infrastruktur, grönstruktur och bebyggelse anpassas för att minska negativa 
klimatförändringar. Miljö- och klimatstrategin som nyligen antagits av fullmäktige berör 
också behovet av att säkerställa klimatanpassning. Kommunen har översiktliga karteringar av 
risk för skred, ras och översvämning. Samhällsbyggnadsförvaltningen testar för närvarande ett 
webbaserat verktyg som kan simulera konsekvenser vid stora regn. Vissa klimatrisker ingår 
även i kommunens risk- och sårbarhetsanalys (RSA). Därtill behöver klimatanpassning 
inkludera åtgärder som minskar konsekvenserna av värmeböljor, skogsbränder, vind, 
dricksvattenförsörjning samt åtgärder som nyttjar ekosystemtjänster och grönstruktur i 
planering och utveckling av befintlig infrastruktur och bebyggelse.
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En analys och klimatanpassningsplan med tillhörande åtgärds-, ansvars- och 
kostnadsbedömning bör tas fram för att möta de konsekvenser som ett förändrat klimat kan 
medföra för människors hälsa, mark, vatten och bebyggelse. Föreslagna åtgärder bör tilldelas 
en prioriteringsnivå. Planen bör vägleda samhällsplanering och annan berörd kommunal 
verksamhet att vidta angelägna åtgärder som rustar Vallentuna mot ett förändrat klimat. 
Kostnaden för framtagande uppskattas till 150 000 kr för arbetstid och underlag. Om möjligt 
ska statligt bidrag sökas och i övrigt ska uppdraget genomföras inom befintlig budget med 
sikte på budgetåret 2021.

Handlingar
 §14  Svar på motion (MP) ta fram en strategi för att klimatanpassa Vallentuna
 Svar på motion (MP) ta fram en strategi för att klimatanpassa Vallentuna TJSKR
 Motion (MP) ta fram en strategi för att klimatanpassa Vallentuna

Expedieras till
Akten
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan- och miljöutskottet

17. Svar på motion (MP) om lokalt hållbarhetsråd (KS 2019.182)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-03-15 föreslagit att 
kommunledningskontoret får i uppdrag att se över hur ett hållbarhetsråd i kommunens regi 
skulle kunna uppföras. Miljöpartiet förordar att kommunen inrättar ett hållbarhetsråd med 
bred representation från olika delar av lokalsamhället. Rådets föreslagna uppgift är att belysa 
och diskutera lokala hållbarhetsfrågor och egna erfarenheter, samt tillsammans med 
kommunens tjänstemän utarbeta en strategi för hur kommunen som helhet ska nå FNs 17 
hållbarhetsmål.

BEDÖMNING
Kommunerna har en central roll för hållbar utveckling och i genomförandet av Agenda 2030 
med dess 17 globala hållbarhetsmål. Offentlig verksamhet ska i enlighet med regeringsformen 
värna och främja hållbar utveckling. Kommunerna har genom flera olika författningar ansvar 
för många viktiga samhällsfunktioner som är bärande för social, ekonomisk och ekologisk 
hållbarhet.

Hållbarhet är inte ett särintresse. En central princip för Vallentuna kommun är att 
hållbarhetsfrågor ska genomsyra verksamheten och ingå i ordinarie processer, med ledning av 
Kommunplanens mål ”Utvecklingen av Vallentuna kommun ska vara långsiktigt hållbar”. För 
att åstadkomma målet är det helt avgörande att lyckas engagera kommunens invånare, 
företagare och organisationer. Kommunen för på olika sätt dialog och samverkar med 
invånare och lokalsamhällets olika aktörer. Kommunens interna och externa arbete utvecklas 
löpande.
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Ett särskilt hållbarhetsråd bedöms inte vara ändamålsenligt för att få till stånd delaktighet som 
leder till konkreta resultat. Kommunen ska istället driva hållbarhets-arbetet på bred front i 
kommunens olika kanaler och forum, med de frågor och arbetssätt som är efterfrågat och 
relevant för målgruppen. Dialog och samarbeten kring konkreta hållbarhetsfrågor kan 
adresseras i till exempel Näringslivsrådet, det globala elevrådet och i framtagandet av ett 
Landsbygdsprogram.

Handlingar
 §15  Svar på motion (MP) om lokalt hållbarhetsråd
 Svar på motion (MP) om lokalt hållbarhetsråd - TJÄNSTESKRIVELSE
 Motion (MP) om lokalt hållbarhetsråd

Expedieras till
Akten

18. Anmälningar för kännedom fram tills 2020-
02-05
 
 
 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan med anmälningar fram tills 2020-02-05

Ärendebeskrivning
Varje möte tar kommunstyrelsen del av en lista med anmälda protokoll och skrivelser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-30
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott 2020-01-23
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2020-01-21

Delegeringsbeslut
     Cirkulär 20:01, Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning och intjänad 

pensionsrätt 1997-12-31 enligt PFA samt värdesäkring av förmånsbestämda pensioner enligt PFA 
och KAP-KL år 2020

     Anmälan om utlandsresa, Dublin
     Anmälan om utlandsresa - Butler University, College of Education, Indianapolis USA
     Cirkulär 19:59, Budgetförutsättningar för åren 2019–2023
     Protokoll, samrådsgrupp med samhällsbyggnadsförvaltningen för representanter ur 

kommunens funktionshindersråd och pensionärsråd
     Cirkulär 20:02, Ändrade belopp i TRAKT T 1 januari 2020
     Minnesanteckningar samråd kommunala funktionshinderrådet och KLK 2019-03-15
     Protokoll, samrådsgrupp med samhällsbyggnadsförvaltningen för representanter ur 

kommunens funktionshindersråd och pensionärsråd
     Anmälan om utlandsresa, Krakow Polen
     Cirkulär 20:04, Ett nytt läkarintyg för sjuklöneperioden och en ny arbetsgivarversion av 

läkarintyg efter dag 14
     Cirkulär 20:03, Tekniksprångsavtalet 20
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     Cirkulär 2020:05, Ett starkare skydd för välfärdssystemen
     Meddelande om överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om 

psykisk hälsa 2020
     Cirkulär 20:06, Information till arbetsgivare med anledning av epidemi- eller pandemiutbrott

19. Redovisning av delegationsbeslut fram tills 
2020-02-05

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten fram tills 2020-02-05 och lägger dem till 
handlingarna.

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

Delegeringsbeslut
 BMN 2019.014-20    Miljöavdelningens delegationslista 2019-11-20 till 2019-12-18
 BMN 2019.014-21    Bygglovsavdelningens delegationslista 2019-11-20 till 2019-12-18
 BUN 2019.758-4    Delegationsbeslut enligt 13.5, omprövning av beslut om skolskjuts
 BUN 2019.682-2    Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.683-2    Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.684-2    Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.757-2    Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.760-2    Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.759-2    Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 KN 2019.059-2    Delegtionsbeslut gällande förhandsbesked för flerbostadshus/LSS-boende inom 

fastigheten Ösby 2:26, Össeby-Garns socken
 KN 2019.061-3    Delegationsbeslut Backa 15_3
 KN 2019.060-3    Delegationsbeslut gällande bygglov för tre tvåbostadshus inom fastigheten 

Angarns-Örsta 7:1
 BUN 2019.409-6    Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.412-6    Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN 2019.411-6    Delegationsbeslut enligt 13.1, Tilläggsbelopp
 BUN RC 2019.007-9    Delegationsbeslut enligt 21.1, Beslut om målgruppstillhörighet till 

gymnasiesärskola
 SN 2019.010-5    Delegationsbeslut enligt 26.3.2, Beslut om återkallelse av serveringstillstånd på 

egen begäran
 SN 2019.281-2    Delegationsbeslut enligt 1.4.1, beslut om att inte besvara remiss för granskning av 

detaljplan för Kristineberg etapp 1
 SN 2018.168-3    Delegationsbeslut enligt 1.4.1, beslut om att inte besvara remiss för granskning av 

detaljplan för Lindholmen-Strömgården
 KS 2020.005-2    Delegationsbeslut enligt 10.1, Yttrande angående ansökan om tillstånd till tävling 

med fordon på väg, Nationaldagslinjet (2582-59862-2019)
 BUN 2020.013-2    Delegationsbeslut enligt 13.4, avslag om skolskjuts
 KS 2019.134-5    Delegationsbeslut enligt 2.1, Attesträtt inom ansvar 123
 KS 2019.134-6    Delegationsbeslut enligt 2.1, Attesträtt inom ansvar 125
 KS 2019.134-7    Delegationsbeslut enligt 2.1, Attesträtt inom ansvar 103
 AVT 2019.095-1    Avtal om tjänst - NanoLearning. Junglemap AB
 KS 2019.349-1    Delegationsbeslut enligt 8.3, Avvikande öppettider kontaktcenter år 2020
 KS 2019.074-20    Delegationsbeslut enligt 2.2, Låneavtal 2019-12-10, Kommuninvest
 KS 2019.039-13    Delegationsbeslut enligt 11.9, Arrendeavtal avseende Olhamra 1:3
 AVT 2019.076-1    Ramavtal, Persontransporter. Bergkvarabuss AB
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 AVT 2017.092-2    Delegationsbeslut enligt 3.26, Förlängning av avtal avseende kontrollprogram 
för Okvista

 KS 2019.039-14    Delegationsbeslut enligt 5.4, Utlandsresa till Helsingfors
 KS 2019.344-2    Delegationsbeslut enligt 10.1, Yttrande angående ansökan om 

hastighetsbegränsning på del av väg 950, Vallentuna kommun
 KS 2019.386-2    Delegationsbeslut enligt 10.1, Remissyttrande angående ansökan om tillstånd till 

tävling med fordon på väg (Upplands Cup Landsväg 2020)
 KS 2019.022-16    Delegationsbeslut enligt 5.15, Tillförordnad samhällsbyggnadschef
 KS 2019.022-17    Delegationsbeslut enligt 5.15, Tillförordnad förvaltningschef för kultur och 

fritidsförvaltningen
 KS 2019.023-9    Delegationsbeslut enligt 5.14, Tillförordnad kommundirektör
 KS 2019.226-2    Delegationsbeslut enligt 3.2, Tilldelningsbeslut avseende upphandling av 

näringspreparat, SLL 980
 KS 2019.407-1    Delegationsbeslut enligt 3.2, Tilldelningsbeslut. Idrott- och gymnastikmaterial
 KS 2019.241-1    Tilldelningsbeslut, upphandling av konsult för färdigställande av 

förfrågningsunderlag - hämtning av slam och fett
 KS 2020.011-4    Förordnande av parkeringsvakt
 KS 2020.011-6    Förordnande av parkeringsvakt
 KS 2020.011-2    Förordnande av parkeringsvakt
 KS 2020.011-3    Förordnande av parkeringsvakt
 KS 2019.286-4    Delegationsbeslut, Beslut om säkerhetsskyddschef samt ersättare för 

säkerhetsskyddschef
 KS 2020.018-1    Delegationsbeslut enligt 2.1, Attesträtt är 2020 inom kommunledningskontorets 

verksamheter
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