
Internkontroll, 
helårsuppföljning 2019, 

kommunstyrelsen

10

KS 2019.015



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-02-20

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 25
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
kommunstyrelsen godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog 2019-02-18 § 21 internkontrollplan 2019 för
kommunstyrelsen. Utifrån internkontrollplanen har granskning genomförts under
året. Resultatet av granskningen redovisas i en helårsrapport och lämnas till kommunstyrelsen 
för godkännande.
 
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, 2020-01-14, Internkontroll, helårsuppföljning 2019 - Kommunstyrelsen
 Helårsuppföljning internkontroll 2019, kommunstyrelsen
 Bilaga 1_Uppföljning av kommunstyrelsens och fullmäktiges beslut
 Internkontrollplan 2019, kommunstyrelsen
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Uppföljning internkontroll 
Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas effektivt och säkert. En kommuns verk-
samhet består av processer och rutiner och målet med internkontrollen är att ha ordning och reda 
på alla processer och rutiner. 
 
Den här rapporten visar de processer/rutiner och dess tillhörande kontrollmoment som har grans-
kats inom nämnden samt granskningens genomförande och granskningens utfall. 

Process/rutin: 

Verkställighet av beslut 

Uppföljning av alla beslut som fattas av KS/KF. 

Granskningens genomförande 

För att få bättre kontroll på uppföljning och verkställighet av politiska beslut har kommunstyrelsens 
kansli sedan hösten 2011 följt upp alla beslut som kommunstyrelsen och fullmäktige fattat. På detta 
sätt får kommunstyrelsen ett helhetsgrepp över besluten och om de verkställts 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Av sammanlagt 77 beslut är 8 verkställda, 58 pågående, och 11 vilande/ej påbörjat. 

Rapporten är uppdaterad 2019-04-30, 

Granskning 2 

Av sammanlagt 83 beslut är 10 verkställda, 59 pågående och 14 vilande/ej påbörjat. 

Rapporten är uppdaterad 2019-09-19. 

Granskning 3 

Av sammanlagt 101 beslut är 21 verkställda, 70 pågående och 10 vilande/ej påbörjat. 

Rapporten är uppdaterad 2020-01-16. 

Process/rutin: 

Styrdokument: Politiskt fastställda planer/policy/riktlin-
jer/strategier 

Att kommunen har kännedom om och efterlever kommunens styrdoku-
ment 

Granskningens genomförande 

Granskning utförs under hösten och rapporteras vid helårsuppföljningen. 

Följande styrdokument med tillhörande kontrollfrågor har valts ut för stickprovskontroller: 

1. Policy för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald. 
Har respektive förvaltning tagit fram arbetsmiljömål? 
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Förvaltningarnas arbetsmiljömål ska redovisas i Stratsys, kommunens system för bl.a. måluppfölj-
ning. Granskningen har utförts genom att följa upp om förvaltningarnas arbetsmiljömål för 2019 
finns dokumenterade i Stratsys. 

2. Attestreglemente. 
Stickprov utfördes på kommunledningskontoret, KLK, samt på barn- och utbildningsförvaltningen, 
BUF, för att kontrollera attesträtt och namnteckningsprov samt att signering skett enligt rutin. 

På KLK valdes slumpmässigt 8 manuella utanordningar ut för granskning. Av dessa 8 manuella ut-
anordningar kom 5 från BUF, 1 från SF och 2 från KLK. Kontroll skedde av om attestanten var behö-
rig för aktuellt ansvar och verksamhet enligt attestlistor. Namnteckningen jämfördes med namn-
teckningsprov. Kontroll av om signering skett i enlighet med rutin. 

På BUF valdes slumpmässigt 10 manuella leverantörsfakturor ut för granskning av signering. På 
BUF granskades även 10 slumpmässigt utvalda bokföringsordrar om de attesterats och signerats 
korrekt. Namnteckning jämfördes med namnteckningsprov. 

3. Riktlinjer för arbetet med säkerhet. 
Granskning har skett genom att ställa frågor till förvaltningarna om arbetet med riskanalyser i före-
byggande syfte. Frågorna var: 

Arbetar ni aktivt med riskanalyser i förebyggande syfte? 
På vilket sätt arbetar ni med riskanalyser? 
Dokumenteras arbetet med riskanalyser, i så fall var? 

Granskningens utfall 

1. Policy för arbetsmiljö, likabehandling och mångfald. Har respektive förvaltning tagit 
fram arbetsmiljömål? - Ja, respektive förvaltning har tagit fram arbetsmiljömål för 2019 samt doku-
menterat dessa i Stratsys. 
Ingen avvikelse. 

2. Attestreglemente. Samtliga 8 på kommunledningskontoret granskade manuella utanordningar 
är attesterade och signerade korrekt enligt attestlistor och namnteckningsprov. Samtliga 10 på barn- 
och ungdomsförvaltningen granskade manuella leverantörsfakturor är signerade enligt rutin med 
två i förening. Samtliga 10 på barn- och ungdomsförvaltningens granskade bokföringsordrar är atte-
sterade och signerade korrekt enligt attestlistor och namnteckningsprov. 
Ingen avvikelse. 

3. Riktlinjer för arbetet med säkerhet. Resultatet av granskningen visar att 
5 av 6 förvaltningar kan redogöra för arbetet med säkerhet utifrån de tre ställda frågorna. Dessa för-
valtningar arbetar aktivt med riskanalyser i förebyggande syfte på ett systematiskt sätt via RSA-ar-
betet. En större genomgång av risker och sårbarheter görs under varje mandatperiods första år. 
Hela organisationen ska inkorporera RSA-arbetet i respektive verksamheters årliga genomförande-
planer/årshjul. 

Förvaltningarna anger att de arbetar med riskanalyser enligt FORSA-modellen (FOI) för risk- och 
sårbarhetsanalys. 

Förvaltningarna dokumenterar arbetet. Arbetet är säkerhetsklassat. Inför kommunens RSA-rappor-
tering till Länsstyrelsen (vart fjärde år 31 oktober året efter riksdagsval) sammanställs förvaltning-
arnas RSA-arbete i förvaltningsrapporter som hanteras som arbetsmaterial. 

Granskningen visar på avvikelser då 1 av 6 förvaltningar inte kunnat redogöra för arbetet utifrån an-
givna frågeställningar. 

Åtgärd Status 

3. Avvikelsen vad gäller kännedom om riktlinjer för 
arbetet med säkerhet bedöms åtgärdas i samband 
med att arbetet med åtgärder relaterat till RSA-ar-
betet samt arbetet med ökat civilt försvar. Säker-
hets och beredskapsfrågor kommer att få ett tydli-
gare fokus under 2020 och även kommuniceras 
mer frekvent. 

 Pågående 
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Process/rutin: 

Administrera röstning i vallokal 

Kommunicera öppettider och övrig information 

Granskningens genomförande 

Inför EU-valet kommunicerades öppettider och övrig information gällande valet främst via kommu-
nens hemsida men även via kommunens Facebook-sida och lokaltidningen Mitt i Vallentuna och 
genom en gatupratare i kulturhuset. Granskningen har genomförts genom att se om, och i så fall 
när, informationen varit publicerad på Facebook och i tidningen Mitt i. 

Granskningens utfall 

Information kring EU-valet publicerades på kommunens Facebook-sida 29 april och 21 maj. In-
formation om förtidsröstningslokaler och öppettider publicerades även i tidningen Mitt i den 7 maj. 
Information om att rösta på valdagen samt information om onsdagsräkningen publicerades i tid-
ningen Mitt i den 21 maj. Ingen avvikelse. 

Process/rutin: 

Rapportera ekonomi 

Rapport tertialuppföljning övriga nämnder 

Granskningens genomförande 

Granskningarna genomfördes i två steg: Dels genom att kontrollera om förvaltningarna lämnat tex-
ter för måluppfyllelsen och klarmarkerat i rapporteringsverktyget Stratsys senast vid deadline. Dels 
genom att kontrollera om förvaltningarna lämnat prognoser samt ekonomisk analys och klarmarke-
rat hela tertialuppföljningen i Stratsys senast vid deadline. 

Granskning 1 utfördes efter deadline för rapporter för tertial 1. 

Granskning 2 utfördes efter deadline för delårsrapporterna. 

Granskningens utfall 

Utfall av granskning 1: 

Gällande granskningen av måluppfyllelsen, lämnade inte förvaltningarna för bygg-och miljötillsyns-
nämnden samt kommunstyrelsen sina texter för måluppfyllelsen i tid. Rapporten för kommunsty-
relsen var endast en dag för sen. Granskningen av prognoser och ekonomisk analys, visade att soci-
alförvaltningen inte klarade att lämna sin prognos och analys av ekonomin i tid. 

Det blir problematiskt att ta fram en kommunövergripande tertialrapport och skapa en bild av kom-
munens totala ekonomi om förvaltningarnas prognoser och analyser inte finns att tillgå. 

Utfall av granskning 2: 

Gällande granskningen av måluppfyllelsen, lämnade samtliga förvaltningar utom socialförvalt-
ningen i tid. Socialförvaltningen var endast två timmar sen. Granskningen av prognoser och ekono-
misk analys, visade att samtliga förvaltningar lämnade sin prognos och analys av ekonomin i tid. 

Granskning 2 visar en avsevärd förbättring att lämna i tid. 

Åtgärd Status 

Information till förvaltningarna om vikten av att 
lämna rapporter i tid. 

 Avslutad 
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Åtgärd Status 

Kommentar 
Återkoppling till respektive förvaltning och gemensam information på controllernätverket. 

Process/rutin: 

Föra huvudbok, löpande bokföring 

Periodiseringar enligt rutin (rätt belopp i rätt period) 

Granskningens genomförande 

Samma urval har gjorts 2019 som vid granskningen 2018 för att se om förbättring uppnåtts. 

Granskning 1 

Granskning har skett för att se om leverantörsfakturor i fakturahanteringssystemet Visma DCE, som 
är bokförda i maj månad men som avser april månad, har påverkar resultatet per april. Kommunens 
regler anger att poster överstigande 100 000 kronor ska periodiseras, därför har samma gräns valts 
för urvalet. De tre största posterna per förvaltning har valts ut. Fakturor för investeringar och explo-
ateringar har exluderats. 

Granskning 2 

Granskning har skett för att se om leverantörsfakturor i DCE, som är bokförda i juli månad men 
som avser juni månad, har påverkat resultatet per juni. Kommunens regler anger att poster översti-
gande 100 000 kronor ska periodiseras, därför har samma gräns valts för urvalet. De tre största pos-
terna per förvaltning har valts ut. Fakturor för investeringar och exploateringar har exkluderats. 

Granskningens utfall 

Utfall granskning 1 

Fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen hade inga fakturor överstigande gränsvärdet. 

Alla andra förvaltningar hade fakturor i maj månad vars värde översteg 100 000 kronor. Alla dessa 
är rätt redovisade i aprilbokslutet. 

Utfall granskning 2 

Fritids- och kulturförvaltningarna hade inga fakturor överstigande gränsvärdet. Samhällsbyggnads-
förvaltningen, barn- och ungdomsförvaltningen och socialförvaltningen hade minst tre fakturor 
överstigande gränsvärdet. Alla dessa var rätt redovisade i junibokslutet. 
Kommunledningskontoret hade också tre fakturor som översteg gränsvärdet. Alla har påverkat juni-
resultatet rätt men en av dem var felkonterad som driftkostnad med 412 tkr i juli. Om den hade kon-
terats rätt i juli skulle den inte ha ingått i urvalet till stickproven. Felkonteringen är åtgärdad per 
sista augusti. 

Slutsats 

Årets granskning visar på en avsevärd kvalitetshöjning jämfört med förra året. Ekonomiavdelningen 
har arbetat för och med ett ökat fokus på rättvisande resultat i flera år. 2019 ser vi positiva effekter 
av den insatsen. 

Åtgärd Status 

Fortsätta hålla en hög nivå med krav på rättvisande 
resultat. Informera förvaltningarna. 

 Avslutad 

Kommentar 
Informationsmejl till ekonomikollegor o förvaltningschefer 2019-09-25. 
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Process/rutin: 

Avropa/köpa in och beställa 

Avtalskontroll och beslut om inköp, direktupphandling eller ny upp-
handling 

Granskningens genomförande 

Granskning görs en gång och det sker inför helårsuppföljningen. 

Granskning har skett av de fem största produktkategorierna inom varor (mellan januari-oktober 
2019) för att se hur stor volym av inköpen som görs av avtalade leverantörer samt hur många av le-
verantörerna inom området som är avtalade. 

Granskningens utfall 

• Möbler 10,6mnkr - 97,1% av inköpen har skett från avtalade leverantörer. 7 av 14 leverantö-
rer avtalade.  

• Mat och dryck 10,3mnkr - 77,26% av inköpen har skett från avtalade leverantörer. 7 av 36 
leverantörer avtalade. 

• Tekniska artiklar 7,6mnkr - 1,68% av inköpen har skett från avtalade leverantörer. 4 av 157 
leverantörer avtalade. 

• Sysselsättningsmaterial, leksaker, lekplatser och liknande 2,8mnkr - 87,52% av inköpen har 
skett från avtalade leverantörer. 29 av 50 leverantörer avtalade. 

• Rengöringsmaterial, hygien 1,3mnkr - 99,8% av inköpen har skett från avtalade leverantö-
rer. 2 av 4 leverantörer avtalade. 

Åtgärd Status 

Införande av behöriga beställare inom samtliga för-
valtningar. 

 Pågående 

Kommentar 
Införande av behöriga beställare är genomfört för barn- och ungdomsförvaltningen, kulturförvaltningen 
samt fritidsförvaltningen. Påbörjad för samhällsbyggnadsförvaltningen. 

Införa beställningssystem.  Avslutad 

Kommentar 
Kommunens ledningsgrupp har i december 2019 tagit beslut att införa beställningssystem. Systemet inne-
bär en styrning av inköp för att säkerställa avtalstrohet. 

Uppdatera avtalskatalogen 

Granskningens genomförande 

Granskning 1: 
Granskning genomfördes genom slumpmässigt urval av 30 avtal ur avtalskatalogen. Kontroll gjor-
des för att se om det finns prislistor samt ifall de är aktuella. 

Granskning 2: 

Granskning genomfördes genom slumpmässigt urval av 50 avtal ur avtalskatalogen. Kontroll gjor-
des för att se om det finns prislistor samt ifall de är aktuella. 

Granskningens utfall 

Utfall av granskning 1: 

23 av 30 avtal hade aktuell prislista. 
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2 av 30 saknade prislista. 
5 av 30 hade prislista där det har funnits möjlighet för prisjustering men det inte framgår om prisju-
stering skett eller ej. 

Utfall av granskning 2: 

48 av 50 avtal hade aktuell prislista. 

2 av 50 saknade prislista. 

Åtgärd Status 

Rutiner ska tas fram för att säkerställa rätt hante-
ring av prislistor. 

 Avslutad 

Kommentar 
Ny avtalstext ska tas fram så att det i avtalen framgår att begäran om avtalsändringar, såsom prisjuste-
ringar ska meddelas till upphandling@vallentuna.se 
  

Process/rutin: 

Administrera arvoden och ersättningar 

Registrering av ersättning/arvoden för utbetalning till förtroendevalda 

Granskningens genomförande 

Inledning 

Granskning av förtroendevaldas sammanträdesarvoden och ersättningar enligt Kommunallagen 4 
kap 12-15 § samt enligt Vallentuna kommuns bestämmelser om ersättning till förtroendevalda  §7 
(1.6.1.9 Kommunal författningssamling). 

Granskning 

Granskning har skett på kommunens fem heltidsarvoderade samt fem oberoende förtroendevalda 
med fasta arvoden genom att matcha lönespecifikation från eCompanion för varje månad 2019 med 
den förtroendevaldas uppdrag och sammanträden registrerade i Troman. 

Aktuella lönearter för granskning är 0174 sammanträdesarvode två första timmar, 0175 sammanträ-
desarvode varje påbörjad timme (efter löneart 0174), 0219 förlorad arbetsinkomst, 8356 kilometer-
ersättning, 0153 ersättning för barntillsyn och 0182 ersättning för jour, studiebesök etc. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Vid löneutbetalning i februari (02:3) skedde en felaktig utbetalning av sammanträdesarvoden med 
löneart 0174 och 0175 till en heltidsarvoderad förtroendevald för ett sammanträde dagtid. Detta 
uppmärksammades av kansliet och korrigerades till nästkommande löneutbetalning i mars (03:3). 

Granskning 2 

Inga avvikelser hittades. 

  

 

 



Kommunstyrelsen, Internkontroll: helårsuppföljning 9(18) 

Åtgärd Status 

Säkerställ att alla förtroendevalda som har uppdrag 
på heltid eller betydande del av heltid inte får sam-
manträdesarvode dagtid. 

 Avslutad 

Kommentar 
Har 2019-10-01 stämt av så att de förtroendevalda med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid 
ligger inlagda med rätt inställningar för timarvode i Troman. 

Process/rutin: 

Service Level Agreement, SLA 

Finns SLA för samtliga dokumenterade verksamhetssystem och efter-
levs de? 

Granskningens genomförande 

SLA är en förkortning för den engelska termen Service Level Agreement – ett serviceavtal som 
anger vilken kvalitetsnivå en leverans ska hålla. Ett SLA kan tecknas med leverantören av ett verk-
samhetssystem för att specificera servicenivåer, så att alla parter vet vad som gäller. SLA:et reglerar 
då vanligtvis vilken tillgänglighet systemet ska ha, hur många gånger ett fel får förekomma under en 
given tidsperiod, hur lång tid det får gå innan felavhjälpning påbörjas samt hur snabbt felet ska vara 
åtgärdat. 

Samtliga verksamhetssystem som förtecknats i kommunens systemkatalog granskades. Gransk-
ningen genomföres i två steg: 

1. Först kontrollerades samtliga avtal som finns diarieförda om SLA avtalats om. 

2. Sedan tillfrågades varje systems systemförvaltare om SLA finns och efterlevs. 

Granskningens utfall 

71 system finns totalt registrerade som aktiva verksamhetssystem i systemkatalogen. 

• 35 av 71 system (49%) har angett att SLA finns och efterlevs. 
• 36 av 71 system (51%) har angett att SLA inte finns. 

Granskningen visar således att hälften av kommunens verksamhetssystem har avtalad SLA och hälf-
ten inte. Resultatet ska dock inte tolkas utifrån att det är rimligt att samtliga system ska ha avtalat 
om SLA utan det beror på hur kritiskt systemet bedöms vara. Varje verksamhet måste därför göra 
en egen bedömning av hur högt SLA man behöver avtala om utifrån verksamhetens behov av syste-
met i fråga. 

Granskningen visade också att flera systemförvaltare inte kände till om systemet de förvaltar har en 
avtalad SLA-nivå utan behövde kontrollera detta i avtalen. 

Åtgärd Status 

Tydliggör ansvar för respektive systemägare & 
systemförvaltare 

 Pågående 

Kommentar 
Vid direkt förfrågan var det flera systemförvaltare som inte kände till om systemet de förvaltar har ett 
serviceavtal. Rollbeskrivningar behöver tas fram där kommunens förvaltningsmodell och olika roller för 
IT-system tydliggörs. 
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Process/rutin: 

Kontohantering 

Verifiering att användarbeståndet är uppdaterat och korrekt. 

Granskningens genomförande 

Granskningen genomfördes genom att listor över samtliga användare på en förvaltning skickades 
till en administratör på förvaltningen som fick i uppdrag att gå igenom användarbestånd och rap-
portera tillbaka till IT-avdelningen. 

Granskningens utfall 

Granskningen visade att det i kommunen som helhet upptäcktes närmare 800 felaktigheter i an-
vändarbeståndet. Av dessa 800 felaktiga användaruppgifter stod socialförvaltningen för 600 kon-
ton, övriga förvaltningar stod tillsammans för resterande 200 avvikelser. 

Åtgärd Status 

Uppdatering av användarbeståndet  Avslutad 

Kommentar 
Samtliga avvikelser som upptäcktes korrigerades. 

Automatisk funktion: En regel i AD läggs in så att 
användarkonton som varit inaktiverade längre än 
12 månader raderas. 

 Avslutad 

Kommentar 
Funktionen fungerar som en kontrollmekanism för att automatiskt rensa i användarbeståndet. 

Se över rutinen för "En väg in" och "En väg ut"  Pågående 

Kommentar 
Verksamheten ansvarar för att meddela IT-avdelningen vid förändringar i användarbestånd. Detta sker 
genom kommunens rutin för livscykelhantering som kallas "En väg in". Behov identifierades av att se över 
denna rutin och komplettera den med "En väg ut". En arbetsgrupp har tillsats för att se över processerna. 

System för livscykelhantering av användarkonton behövs 

Granskningens genomförande 

Kommunens system för livscykelhantering är de interna processerna "en väg in" och "en väg ut". Vid 
granskningen av användarbeståndet (kontrollmoment: verifiering att användarbeståndet är uppda-
terat och korrekt) upptäcktes ett stort antal avvikelser som föranleder ett större systematiskt arbete 
med livscykelhantering. 

Ett samarbetsmöte genomfördes med HR-avdelningen för att gå igenom och granska processerna 
och bakgrunden till differenserna mellan HR-systemet och AD:s användarbestånd. 

Granskningens utfall 

Vid samarbetsmötet identifierades åtgärder för att förbättra kommunens livscykelhantering. 

Åtgärd Status 

Kravställning: Uppgradering av HR-system  Pågående 

Kommentar 
Vid uppgradering av HR-systemet ska AD-integration införas. 



Kommunstyrelsen, Internkontroll: helårsuppföljning 11(18) 

Åtgärd Status 

Se över rutinen för "En väg in" och "En väg ut"  Pågående 

Kommentar 
Verksamheten ansvarar för att meddela IT-avdelningen vid förändringar i användarbestånd. Detta sker 
genom kommunens rutin för livscykelhantering som kallas "En väg in". Behov identifierades av att se över 
denna rutin och komplettera den med "En väg ut". En arbetsgrupp har tillsats för att se över processerna. 

Förstärkning av verktyg för AD administration (tex ARS) 

Granskningens genomförande 

I dagsläget kontaktar användaren IT-support för AD-administration. 

Granskningen genomfördes genom ett stickprov där samtliga ärenden till IT-supporten i december 
2019 med kategorin "mappåtkomst" valdes ut för granskning. Betyget från användaren utgjorde un-
derlaget för granskningen. 

Granskningens utfall 

Av totalt 11 granskade ärenden angav 7 personer att de var nöjda med hanteringen, 0 personer att 
de var missnöjda och 4 personer valde att inte besvara undersökningen. Stickprovskontrollen visade 
således att 64 % av de tillfrågade var nöjda med hanteringen och ingen var uttalat missnöjd. Således 
inga avvikelser noterade. 

Process/rutin: 

Nätverksmiljö 

Övervakning av nätverksanvändningen 

Granskningens genomförande 

Kontinuerlig övervakning av nätverksanvändningen sker och varningar skickas automatiskt om 
tröskelvärden överskrids. 

Vid två olika tillfällen 2019-08-30 och 2019-11-29 genomfördes stickprovskontroller/ögonblicksbil-
der av den totala nätverksanvändningen. 

Granskningens utfall 

2019-08-30: Enskilda toppar i nätverksanvändningen förekommer, men inte i en sådan utsträck-
ning att slutanvändare påverkas markant. Föranleder inte några åtgärder. 

2019-11-29: Inga avvikelser från föregående period. Enskilda toppar förekommer fortfarande. För-
anleder inte några åtgärder. 

Process/rutin: 

Servermiljö 

Övervakning av servermiljön 

Granskningens genomförande 

Övervakningen av servermiljön är helt automatiserad av verktyget OP5-monitor. Kontrollerna sker 
ca 1 gång varannan minut, dygnet runt. Kontroll av övervakningsmiljön sker 12 ggr/år i samband 
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med uppgradering. Stickprov har således skett 12 ggr istället för 2 ggr. 

Granskningens utfall 

Vid stickprov har inga fel detekterats. 

Process/rutin: 

Beställning, inventering och underhåll av hårdvara och IT-
tjänster 

Inventering av klienter, hårdvara, licenser, programvara 

Granskningens genomförande 

Inventering av klienter, hårdvara samt licenser är automatiserad och sker med hjälp av verktyget 
Xsearch. Stickprov av automationen har genomförts i samband med licensförnyelse. 

Granskningens utfall 

Inga avvikelser. 

Granskning av licenser 

Granskningens genomförande 

Granskning sker i verktyget Xsearch, avvikelser rapporteras kontinuerligt. Stickprov av automatise-
ringen har genomförts i samband med licensförnyelse. 

1. Den första granskningen genomfördes i samband med licensförnyelsen av Microsoftlicenser. 

2. Den andra granskningen genomfördes i samband med licensförnyelsen av Adobelicenser. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 - 2019-09-01 

Granskningen visade att licensbehovet ökat och att fler licenser behövde införskaffas. 

Granskning 2 - 2019-11-15 

Granskningen visade att licensbehovet minskat och att licenser kunde sägas upp. 

  

Åtgärd Status 

Inköp av licenser  Avslutad 

Uppsägning av licenser  Avslutad 
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Process/rutin: 

Verksamhetssystem 

Utveckla automatiserade systemprocesser för att effektivisera arbeten 
och flöden 

Granskningens genomförande 

Utveckling av automatiserade systemprocesser sker kontinuerligt. Detta sker under våra teammöten 
där vi pratar om verksamhetens utmaningar. 

Protokoll förs under teammötet där beslutade utvecklingsområden noteras och ansvarsfördelas. 
Kontroll har skett genom att protokoll granskats för att se att det som beslutats också blivit genom-
fört. 

Granskningens utfall 

Inga avvikelser noterade. 

Process/rutin: 

Mailsystem 

Begränsa extern åtkomst till mailsystemet 

Granskningens genomförande 

Kontroll av brandväggsreglerna som styr extern åtkomst till mailsystemet utförs två gånger om året. 
I samband med detta utvärderas avvikelser i de normala reglerna som begärts av leverantörer. 

Granskningens utfall 

2019-08-30: Brandväggsreglerna är uppsatta efter industristandard. Avvikelser för leverantörer är 
granskade och godkända. 

2019-11-29: Brandväggarna följer fortfarande industristandard och avvikelser för leverantörer som 
tillkommit efter föregående granskning är granskade och godkända. 

Process/rutin: 

Miljöledningssystem 

Verksamheterna följer kommunens rutin för kemikaliehantering. (SBF) 

Granskningens genomförande 

Stickprov sker i samband med intern miljörevision under okt-nov 2019, genom granskning av upp-
rättade kemikalieförteckningar och att säkerhetsdatablad finns tillgängliga och är kända i verksam-
heten. 

Granskningens utfall 

Fastighetsservice och städservice har implementerat kemikalierutinen. Fastighetsservice har inven-
terat och rensat bland sina kemikalier, upprättat en förteckning och säkerhetsdatablad finns till-
gängliga i verkstan. Kemikaliefrågan har tagits upp på APT och vid skyddsrond. Vid möte med LAG 
(lokal arbetsmiljögrupp) har behov av utbildning för hantering av kemikalier och användande av 
skyddsutrustning på t.ex. badet lyfts fram. 
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Städservice har också upprättat kemikalieförteckning och tagit fram säkerhetsdatablad. Automatisk 
dosering av tvättmaskiner har införts. Endast miljömärkta städkemikalier köps in. 

Åtgärd Status 

Undersök möjligheterna att inkludera kemikaliefrå-
gor med flera miljöaspekter som har samband med 
arbetsmiljö i SAM-modulen i Stratsys. Stöd för och 
dokumentation av skyddsronder och arbetsmiljö-
möten kan ske i Stratsys. 

 Ej påbörjad 

Kommentar 
HR-konsult har fått i uppdrag att se över hur kemikaliefrågor kan integreras i kommunens övriga arbets-
miljöuppföljning (Skyddsrond SAM+LIMÅ). 

Utveckla styrning, stöd och verktyg (företrädelsevis 
i Stratsys) för de verksamheter som omfattas av 
egenkontroll enligt miljöbalken. Samordna med 
andra processer såsom arbetsmiljöarbete. Samver-
kan mellan central förvaltning, verksamheter och 
tillsynsmyndigheten (miljöavdelningen). 

 Ej påbörjad 

Verksamheterna hanterar avfall och källsorterar i enlighet med kom-
munens avfallsföreskrifter, med fokus på korrekt hantering av farligt 
avfall, elektronik och batterier (SBF). 

Granskningens genomförande 

Stickprov sker i samband med intern miljörevision under okt-nov 2019 genom avstämning med 
medarbetare och chefer. 

Granskningens utfall 

Källsortering bedöms ske på tillfredsställande sätt i SBF:s verksamheter. Fastighetsavdelningen 
hanterar farligt avfall inklusive el- och elektronikavfall korrekt, bland annat med särskilda kärl för 
hämtning. IT-avdelningen har under året infört insamling och återvinning av IT-utrustning för hela 
kommunen. Återvinning av mobiltelefoner och annan elektronik är inte säkerställd. 

Åtgärd Status 

Målstyrd aktivitet i genomförandeplan 2019: Av-
fallshantering i kommunens verksamheter - framta-
gande av handlingsplan och riktlinjer/rutiner. 

 Avslutad 

Kommentar 
Kommunens IT-avdelning har träffat avtal med företaget INREGO, för återbruk och återvinning av IT-ut-
rustning. Sedan sommaren har flera leveransen gått iväg och hittills har 585 uttjänta enheter gått till åter-
vinning och 252 enheter har kunnat återanvändas. Miljöbesparingen beräknas till drygt 5 ton koldioxide-
kvivalenter, vilket motsvarar energin för att driva 513 kylskåp under ett år. 
Insamling av datorer, skärmar och surfplattor som inte längre kan användas verksamheterna underlättas 
av att de finns centralt registrerade hos IT-avdelningen och betalas av verksamheterna tills de är avförda. 
Motsvarande system bör införas för telefoner av såväl miljöskäl som för att säkerställa informationssäker-
het. För att säkerställa återvinning av övrigt elektronik- och el-avfall pågår ett kommunövergripande ar-
bete med att ta fram rutiner för avfallshantering och möjliggöra återvinning av olika fraktioner och farligt 
avfall i samtliga kommunala verksamheter. 

Säkerställa att förvaring av farligt avfall / el-avfall 
på förvaltningen sker i enlighet med gällande 
brandskyddskrav. Förvaring av farligt avfall behöver 

 Pågående 
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Åtgärd Status 
ske i brandklassade skåp. Behov finns på alla cen-
trala förvaltningskontor, särskilt på Kulturförvalt-
ningens utställningsproduktion. Behöver samord-
nas och gemensam förvaring i Internservice regi 
kan vara ett alternativ. 

Verksamheterna hanterar avfall och källsorterar i enlighet med kom-
munens avfallsföreskrifter, med fokus på korrekt hantering av farligt 
avfall, elektronik och batterier (KLK). 

Granskningens genomförande 

Stickprov sker i samband med intern miljörevision under okt-nov 2019 genom avstämning med 
medarbetare och chefer. 

Granskningens utfall 

Källsortering sker inte på ett tillfredsställande sätt på kommunledningskontoret, varken i perso-
nalutrymmen eller i publika lokaler. IT-avdelningen har under året infört insamling och återvinning 
av IT-utrustning för hela kommunen. Återvinning av mobiltelefoner och annan elektronik är inte 
säkerställd. 

Åtgärd Status 

Målstyrd aktivitet i genomförandeplan 2019: Säker-
ställ att elektronik- och el-avfall återvinns (KLK/IT:s 
uppdrag 2019 från kommunens Kemikalieplan). 

 Avslutad 

Kommentar 
Kommunens IT-avdelning har träffat avtal med företaget INREGO, för återbruk och återvinning av IT-ut-
rustning. Sedan sommaren har flera leveransen gått iväg och hittills har 585 uttjänta enheter gått till åter-
vinning och 252 enheter har kunnat återanvändas. Miljöbesparingen beräknas till drygt 5 ton koldioxide-
kvivalenter, vilket motsvarar energin för att driva 513 kylskåp under ett år. 
Insamling av datorer, skärmar och surfplattor som inte längre kan användas verksamheterna underlättas 
av att de finns centralt registrerade hos IT-avdelningen och betalas av verksamheterna tills de är avförda. 
Motsvarande system bör införas för telefoner av såväl miljöskäl som för att säkerställa informationssäker-
het. För att säkerställa återvinning av övrigt elektronik- och el-avfall pågår ett kommunövergripande ar-
bete med att ta fram rutiner för avfallshantering och möjliggöra återvinning av olika fraktioner och farligt 
avfall i samtliga kommunala verksamheter. 

Målstyrd aktivitet i genomförandeplan 2019: Av-
fallshantering i kommunens verksamheter - framta-
gande av handlingsplan och riktlinjer/rutiner. 

 Pågående 

Kommentar 
Kommunövergripande arbete med att ta fram rutiner för avfallshantering och möjliggöra återvinning av 
olika fraktioner och farligt avfall i samtliga kommunala verksamheter pågår. Det kommer att följas av 
kommunikationsinsatser. 

Inköp av ytterligare kärl för källsortering, minskat 
kärl för övrigt/brännbart, tydligare instruktioner för 
sortering. 

 Avslutad 
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Säkerställa medarbetarnas medvetenhet om miljöpolicy, miljöaspekter 
och miljöpåverkan, sin roll i kommunens systematiska miljöarbete 
(miljöledningssystemet), samt relevanta bindande krav. 

Granskningens genomförande 

Stickprov sker i samband med intern miljörevision under okt-nov 2019 genom avstämning med 
medarbetare och chefer. 

Granskningens utfall 

Den interna miljörevisionen 2019 granskade hur verksamheten arbetar med rutin-/kvalitetsarbete 
som inte är målstyrda aktiviteter, i första hand brandskyddsarbete och egenkontroll enligt miljöbal-
ken. Revision har skett vid sex skolor under Barn-och ungdomsförvaltningen och två verksamheter 
inom Socialförvaltningen. Viss granskning av planering, uppföljning och internkontroll i Stratsys 
har gjorts. Fokus för 2019 var även uppföljning och utvärdering, samt medvetenhet och kommuni-
kation, vilket främst kopplats till beredskap och egenkontroll. 

Verksamheterna har tillräcklig eller i vissa fall mycket god medvetenhet om miljöaspekter och kom-
munens systematiska miljöarbete. Nyckel till god medvetenhet är att knyta miljöfrågor till kärnverk-
samheten med verksamhetsplaneringen som verktyg. 

Medvetenheten om bindande krav och olika roller är god vad gäller systematiskt brandskyddsar-
bete. 

Skolor, förskolor och vårdinrättningar hör till de verksamheter inom den kommunala organisat-
ionen som omfattas av tillsyn enligt miljöbalken och bestämmelser om löpande egenkontroll. Be-
stämmelserna rör både miljö- och hälsoskydd och omfattar till exempel buller, ventilation, värme, 
fukt, mögel, städning, radon, kemikalier, vatten och avlopp, avfall. För skolornas del både inomhus 
och utomhus. Kommunen är därtill genom Bygg- och miljötillsynsnämnden tillsynsmyndighet en-
ligt miljöbalken. 

Kunskapen om de krav som gäller tillsyn och är egenkontroll enligt miljöbalken är mycket bristfäl-
lig. Verksamheterna har inte förutsättningar att bedriva ett ändamålsenligt, systematiskt arbete 
med egenkontroll enligt miljöbalken. Vägledning och stöd från central förvaltning och från tillsyns-
myndigheten saknas. För verksamheterna är det otydligt vilka krav som ställs i tillsynen och på vilka 
grunder, samt hur detta kopplar till krav på arbetsmiljöområdet. 

Medvetenheten om de delar av egenkontrollen som till exempel rör kemisalar bedöms dock vara 
god, då det finns tydlig delegation av ansvaret till lärare som är väl insatta i frågorna. 

Åtgärd Status 

Utveckla styrning, stöd och verktyg (företrädelsevis 
i Stratsys) för de verksamheter som omfattas av 
egenkontroll enligt miljöbalken. Samordna med 
andra processer såsom arbetsmiljöarbete. Samver-
kan mellan central förvaltning, verksamheter och 
tillsynsmyndigheten (miljöavdelningen). 

 Ej påbörjad 

Process/rutin: 

Utrustning för krishantering 

Reservaggregat 

Granskningens genomförande 

Provkörning med full last genomförs varje kvartal enligt avtal med elföretag. 
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Granskningens utfall 

Reservkraften körs utan last 8ggr/år och ett fullastprov 4ggr/år, dvs kvartal. Ingen avvikelse. 

Åtgärd Status 

.  Avslutad 

Kommentar 
Reservkraften körs utan last 8ggr/år och ett fullastprov 4ggr/år, dvs kvartal. 

Process/rutin: 

Kris och säkerhet: Ta fram risk- och sårbarhetsanalyser 

Uppföljning av risk- och sårbarhetsanalyser 

Granskningens genomförande 

Stickprov sker genom kontroll av arbetsprocessens resultat i förhållande till genomförandeplanen 
för risk- och sårbarhetsanalysen. Till stöd för genomförandet finns Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskaps föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser, MSBFS2015:5. 

Granskningens utfall 

2019-12-20 har den kommunövergripande RSA-rapporten sammanställts, fastställts samt rapporte-
rats till Länsstyrelsen i Stockholms län. Förvaltningarna har börjat hantera förvaltningsspecifika 
RSA-sammanställningar för prioritering och planering av åtgärder. Ingen avvikelse. 

2019-06-27 hade nästan hälften av förvaltningarnas förvaltningsspecifika material färdigställts och 
lämnats för sammanställning, vilket är godkänt i förhållande till genomförandeplanen för RSA-ar-
betet. Ingen avvikelse. 

Process/rutin: 

Förvaltning lokaler 

Internt hyresavtal 

Granskningens genomförande 

Granskning 1 
Genomgång och justeringar har skett med fritidsförvaltningens och kulturförvaltningens samtliga 
avtal. 

Granskning 2 
Genomgång av BUF:s samtliga avtal har skett och uppdaterats i faciliate. 

Granskningens utfall 

Granskning 1: 
Granskning av samtliga avtal visar att avtalen var otydliga och hade förändrats över åren och inne-
höll flera lokaler i samma avtal. Det är nu justerat och avtal uppdelade per lokal och med tydliga rit-
ningar. 

Granskning 2: 
Granskning visar likt tidigare granskning att avtalen var otydliga och inte speglade de faktiska kost-
naderna för inhyrningen. 
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Åtgärd Status 

Avtal ska delas upp per lokal och med tydliga rit-
ningar. 

 Avslutad 

Avtal ska delas upp per lokal och tydliga ritningar vi 
börjar med alla nya avtal som också skall sparas i 
faciliate 

 Avslutad 

Stickprov kommer att genomföras 2 ggr årligen  Avslutad 

Fakturering 

Granskningens genomförande 

Granskning 1 
Kontroll har utförts av fritidsförvaltningens samtliga avtal. 

Granskning 2 

Kontroll har utförts av våra inhyrda avtal. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Granskningen visar att det saknades ett avtal och att flera var otydliga vilka ytor man betalade för 

  

Granskning 2 

Granskningen visar att vi tar ut för lite i hyra och att detta måste justeras inför 2021 

Åtgärd Status 

Avtal behöver skrivas om för 2021  Ej påbörjad 

Process/rutin: 

Mark och exploatering 

Göra exploateringskalkyl i projekt 

Granskningens genomförande 

Stickprov har genomförts av tre detaljplaneprojekt. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 - 2019-06-04 

Granskningen visar att exploateringskalkyl har funnits i samtliga fall. Ingen avvikelse. 

Granskning 2 - 2019-12-19 

Stickprov visar att kalkyler har gjorts i samtliga projekt som granskats. Ingen avvikelse. 



Utskriftsdatum: Rensad på klara uppdrag:

2020-01-16 2019-10-28

Beslutsdatum Paragraf Ärende Dnr Verkställighetsåtgärd Klart senast Ansvar Status | Kommentar Handläggare Uppdaterad

2009-11-30 KS § 163
Utveckling av området Björkby-
Kyrkviken KS 2007.108

1. Ta fram förslag till plan med möjliga 
åtgärder och anläggningar i Björkby-
Kyrkviken (utöver café/rest).                              
2. ta fram konkreta förutsättningar för 
rest/café  3. påbörja arbete med att 
åstadkomma etablering. Planavdelningen Pågår

Omtag görs i denna fråga i samband 
med FÖP Västra Vallentuna 2020-01-09

2009-11-30 KS § 158 FÖP Gillinge KS 2007.134
Ta fram förslag till FÖP för Gillinge, 
inklusive förstudie för ny trafikplats Planavdelningen Vilande

Utvecklingsområdet bekräftat i ny 
översiktsplan. 2020-01-09

2012-09-12 TefaU § 67 GC-väg norr om Lindholmen KS 2012.370 Bygg gc-väg. Gatu- och parkavdelningen Pågår

Detaljprojektering klar, men justeringar 
kommer att göras efter synpunkter från 
Roslagsvatten. Byggstart avvaktar 
detaljplan för Lindholmen-
Strömgården. Ewa Boo 2020-01-14 Johan Carselind

2012-09-13 Näplu § 98 Cykelled runt Vallentunasjön  KS 2012.357

Utreda möjligheterna att skapa en 
cykelled runt Vallentunasjön i 
samarbete med Täby kommun Gatu- och parkavdelningen Pågår

Kontakt har tagits med Täby som har 
ett pågående projekt att anlägga en 
strandpromenad, där en första etapp är 
klar. Under 2020 utreds förutsättningar 
för fortsättning inom Vallentuna 
kommun och en projektgrupp kommer 
att tillsättas.Svårighter med närhet till 
sjön beror till stor del på privata 
fastighetsägare. Sara Eklund 2020-01-14 Johan Carselind

2012-10-18 Näplu § 119 Detaljplan för Grönlundsvägen KS 2012.436
Upprätta en ny detaljplan för området 
Grönlundsvägen i nordöstra Kårsta Planavdelningen Vilande

Vilar enligt överenskommelse med 
markägare (inget aktivt planarbete, 
ingår i FÖP). Prioritering framöver 
hanteras i 
bostadsbyggnadsprognosen.Intressente
r finns. Måste få långsiktig VA-lösning 2020-01-09

2013-06-03 KS § 99 Detaljplan Ekskogen-Vivedal KS 2013.205 Ta fram detaljplan. Planavdelningen Klart
Avslutad enligt beslut i KS Plan-MU 
under 2019. 2020-01-09

2013-06-03 KS § 101 Detaljplan Okvista 1 och 2 KS 2013.172 Ändra stadsplaner Planavdelningen Pågår

Utredning om förutsättningar utifrån 
önskemål om utökade byggrätter från 
företagen samt risker för 
Angarnssjöängen. Vilande tills dom om 
Okvista 5 har inkommit, enligt beslut i 
styrgrupp. Jessica Hanna 2020-01-16

VALLENTUNA KOMMUN

Uppföljning av  kommunstyrelsens och fullmäktiges beslut



2013-12-16 KS § 223 Anläggande av infartsparkering KS 2013.510
Utred möjligheten att anlägga en ny 
infartsparkering Gatu- och parkavdelningen Pågår

Alternativa lokaliseringar utreds för 
infartsparkering i centrala Vallentuna, 
kopplat till bostadsutveckling. Förs upp 
till TeFau under 2020. En ny 
infartsparkering anläggs i anslutning till 
Kragtsalunds station. Sara Eklund 2020-01-14 Johan Carselind

2014-11-20 Näplu § 128 Detaljplan för Ormsta Stensta KS 2014.428

Utreda förförutsättningarna för att 
detaljplanelägga Stensta-Ormsta 
omfattande fastigheterna Ormsta 1:33 
med fler.  Planavdelningen Pågår

Samråd har genomförts. Granskning 
planeras under våren/försommaren 
2020 Ola Magnusson/Poa  Hellqvist 2020-01-16

2014-11-20 Näplu § 130 Bällsta Björnboda KS 2014.455

Utreda förutsättningarna för att 
detaljplanelägga Björnboda-Bällsta, 
etapp 1, omfattande fastigheterna 
Bällsta 2:928 med fler. Planavdelningen Pågår

Tidigare kallad Bällsta 2:928. Samråd 
genomförts kv 1 2019. Ofattning av 
detaljplaneförslaget utreds pga 
dagvatten och artesiskt grundvatten. 2020-01-16

2014-12-01 KS § 201
Ansvarsfördelning gällande 
reservvattentäkter KS 2014.443

Uppdrag till kommundirektör att uppta 
förhandling med roslagsvatten med 
syfte att förtydliga ansvarsfördelningen 
för reservvattentäkterna Gatu- och parkavdelningen Pågår

Roslagsvatten har genom Norrvatten 
ansvar att leverera reservvatten. 
Kommunen säkerställer 
reservvattentäkter i fysisk planering. 
Frågan belyses i pågående arbete med 
risk- och sårbarhetsanalys för 
kommunen under 2020. 
Återrapportering av uppdraget sker 
under 2020.

Olle Nordberg/ Johan 
Carselind 2020-01-14 Johan Carselind

2015-11-04 TeFaU § 93
Bygganden bredvid Kårsta 
Stationshus

Undersöka vilka möjligheterna är att 
riva byggnaden som ligger bredvid 
Kårsta stationshus. Fastighetsavdelningen Pågår

Antikvarisk utredning genomförd. 
Byggnaden är bevarandevärd ur 
kulturhistorisk synpunkt. Rivning 
rekomenderas ej. Frågan tas upp i 
TeFaU. Byggnaden snyggas upp 
utvändigt av Fastighetsavdelningens 
extratjänster FASTEX under 2020. 2020-01-08

2016-03-24 TeFaU § 19 Försäljning av mark inom Haga 3 (KS 2016.080)

Underteckna avtal för markförsäljning 
och markreglering gällande fastigheter 
inom detaljplanen för Haga 3.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

Viss utbyggnad av infrastruktur och 
sanering återstår innan återstående 
tomter kan säljas Gunborg Hedman 2020-01-08

2016-05-11 TeFaU § 44 Våtmarksparken, projektering (KS 2015.416)

Påbörja detaljprojektering av 
Våtmarksparken enligt det underlag 
som presenteras i PM Vallentuna 
Våtmarkspark (bilaga A) med nytt 
slitlager och nya belysningsarmaturer 
för befintlig gång- och cykelväg. Gatu- och parkavdelningen Pågår

2018-05-02 Informerades Teknik- och 
fastighetsutskott om att se över behov, 
syfte och prisreducerande lösningar då 
dagvattenfrågan för hela centrala 
Vallentuna kommer att integreras i 
kommande lösning. Avvaktar nu 
dagvattenutredning för centrala 
Vallentunas omvandling. Ewa Boo 2020-01-14 Johan Carselind

2016-05-11 TeFaU § 48
Uppdrag att redogöra för status för 
projektet Cykelväg Kårsta-Ekskogen (KS 2016.145)

Utredningen för utbyggnad av Cykelväg 
Kårsta-Ekskogen ska fortsätta i enlighet 
med föreslagen tidplan. Gatu- och parkavdelningen Pågår

Projektet tog ett nytag hösten 2019 och 
fortsätter under 2020. Kommer då att 
samordnas med arbete med fördjupad 
översiktsplan. Förseningar beror främst 
på personalförändringar inom gatu- 
och parkverksamheten. 2020-01-14 Johan Carselind

2016-08-16 Näplu § 62
Planuppdrag för detaljplan för 
Lindholmen-Strömgården KS 2016.280

Utreda förutsättningarna för att 
detaljplanelägga Lindholmen-
Strömgården omfattande fastigheterna 
Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 samt del av 
fastighet Slumsta 1:31.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

Planarbete pågår, beslut om granskning 
togs 2019-12-02. Framtagande av 
antagande handlingar pågår. Beatrice Matsson 2020-01-08



2016-09-14 TeFaU §82
Avveckling av nedlagda VA-
anläggningar KS 2016.346

Ta fram en tidssatt avvecklingsplan 
inklusive kostnadskalkyler för de 
nedlagda VA-anläggningarna.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Arbetet pågår. Gunborg Hedman 2020-01-08

2016-10-18 Näplu §89
Parkeringsstrategi för Vallentuna 
kommun KS 2016.401

Ta fram förslag till parkeringsstrategi 
för kommunen Planavdelningen Klart Antagen. Beslut KF 2019 Mimmi Skarelius 2020-01-09

2016-11-08 Näplu § 98 Detaljplan Åbyholm KS 2013.484

Utreda möjligheten att inom 
detaljplanen att utöka ytan för 
bostadsbebyggelsen på den kommunalt 
ägda marken i detaljplanens östra delar. Planavdelningen Pågår

Granskning planeras våren 2020. 
Förväntas antas 2020 2020-01-16

2017-03-13 KF §23 VA-plan för Vallentuna kommun KS 2013.365
Ta fram en Blåplan för vatten som ett 
komplement till översiktsplanen Planavdelningen Pågår

Arbete pågår, har varit på samråd 
under våren 2019. Beräknas antas 
sommaren 2020. Frida Hellblom 2020-01-16

2017-03-15 TeFaU § 31
Uppdrag om ny avfallsplan, SÖRAB-
regionen, perioden 2021-2032 KS 2017.051

Arbeta fram ett förslag till Avfallsplan 
2021-2032 i samarbete med SÖRAB och 
de övriga åtta SÖRAB kommunerna. Gatu- och parkavdelningen Pågår

Arbete pågår i samverkan med SÖRAB-
kommunerna. Uställning under våren 
2020. Beri Fajic 2020-01-14 Johan Carselind

2017-03-16 KSAU §21 Uppdrag till kommundirektör KS 2017.136
Utreda alternativa genomförandeformer 
för kommunhuset 2017-05-02 Kommundirektör Pågår

Förstudie överlämnad för hantering i 
KSAU. Alternativstudie genomförs 
inom ramen för utveckling av Centrala 
Vallentuna. Magnus Sjögren 2020-01-16

2017-04-03 KS §45
Detaljplan För Vallentuna Prästgård 
1:146 m.fl. KS 2016.434

Upprätta en ny detaljplan för 
kommunhuset, under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner 
förstudien för nytt kommunhus Planavdelningen Vilande Avvaktar förstudie kommunhus 2020-01-16

2017-05-09 Näplu §43
Detaljplan för Vallenuna- Åby 1:153, 
Tellusområde 1 KS 2017.173

Upprätta ny detaljplan för Vallentuna-
Åby 1:153 Planavdelningen Pågår

Detaljplan upphävd för del av område. 
Ingår numer i kommande projektet 
Tellusområdet. Avtalsförhandlingar 
pågår. Olle Nordberg/Aina Larsson 2020-01-16

2017-06-13 Näplu §55 Detaljplan för Bällsta 2:158 KS 2017.215
1. att upprätta förslag till detaljplan för 
Bällsta 2:158.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

Planarbete påbörjat. Bedöms kunna 
antas 2021 2020-01-08

2017-06-13 Näplu §57
Detaljplan för Vallentuna-Åby 1:99 - 
Planuppdrag KS 2017.216

1. att upprätta förslag till detaljplan för 
Vallentuna- Åby 1:99 Planavdelningen Pågår Planarbete pågår. Olle Nordberg 2020-01-09

2017-06-13 Näplu §58
Detaljplan för Kragstalund östra, 
Kragsta 1:51:3 KS 2017.210

1. att upprätta förslag till detaljplan för 
Kragstalund östra, Kragsta 1:51-3                      
2. att underteckna avtalet för 
kommunens räkning Planavdelningen Pågår

Avtalet är undertecknat. Inväntar 
vattendom innan antagande. 
Vattendom från Länsstyrelsen är 
överklagad till MÖD. 2020-01-08

2017-08-22 Näplu §77 
Detaljplan för Norra centrumtomten 
etapp 1 - Planuppdrag KS 2017.270

Upprätta en detaljplan för Norra 
centrumtomten etapp 1. Planavdelningen Pågår

Arbete pågår med övergripande 
utredningar inom ramen för 
genomförande av planprogram för 
Centrala Vallentuna. Detaljplan 
planeras för byggstart 2022. Olle Nordberg 2020-01-09

2017-08-22 Näplu §78
Detaljplan för nya Alléhuset - 
Planuppdrag KS 2017.269

Upprätta en detaljplan för nya Alléhuset 
Vallentuna-Rickeby 1:45 m.fl..

Mark- och 
exploateringsavdelningen klart Detaljplan har vunnit laga kraft Olle Nordberg 2020-01-09

2017-08-22 Näplu §80 Planuppdrag Angarns-Dammsta KS 2017.237
Upprätta förslag till detaljplan för 
Angarns-Dammsta Planavdelningen Pågår

Planarbete pågår. Samrådsförslag till 
våren/försommaren 2020 Susanne Ohlsson 2020-01-16



2017-08-30 TeFAU § 72 Säkra skolvägar - Karbyskolan KS 2017.243

Genomdriva förslagen i 
åtgärdsprogrammet i rapporten (ej 
cykelvägarna) till en kostnad av högst 1 
000 000
kronor. Gatu- och parkavdelningen Pågår

Vissa delar av åtgärdplaner beställda, 
kontakt har tagits med trafikverket och 
Karby vägföreningen samt brev har gått 
till Länsstyrelsen. Anläggande planeras 
till våren/sommaren 2020 Sara Eklund 2020-01-14 Johan Carselind

2017-10-25 TeFaU § 93
Hastighetsdämpande åtgärder på 
Bällstavägen KS 2017.381

Anlägga en avsmalning på Bällstavägen 
strax norr om Kompanivägen. Gatu- och parkavdelningen klart

Förslag framtaget och beslutat, 
byggstart sommaren 2019 Sara Eklund 2020-01-14 Johan Carselind

2017-10-25 TeFaU § 94 Åtgärder på GCM-passager KS 2017.244

 Anlägga fartgupp i anslutning till 
övergångsställena vid följande platser: 
Lingonvägen
vid Smultronvägen, Lingonvägen vid 
infarten till 1-21, Gläntastigen vid infart 
till
nummer 13 – 155 och Lovisedalshöjden 
vid Lovisedalsvägen.
 Anlägga en avsmalning vid 
övergångsstället på Karlavägen vid 
förskolan Vintergatan.
 Att vid övergångsstället över 
Lindholmsvägen vid Disavägen sätta 
upp FIVÖ-skyltar
(skyltar som blinkar när det passerar 
gående på övergångsstället). Gatu- och parkavdelningen Pågår

Förslag framtagna och vissa projekt 
beställda, klart under 2020 Sara Eklund 2020-01-14 Johan Carselind

2017-10-24 Näplu § 105
Planbesked för fastighet Vallentuna-
Ekeby 2:243 KS 2017.294

Teckna planavtal med fastighetsägaren 
till Vallentuna-Ekeby 2:243

Mark- och 
exploateringsavdelningen Ej påbörjad

Utredning av planförutsättningarna 
pågår Ej utsedd 2020-01-09

2017-10-24 Näplu § 106
Planbesked för Kragsta 10:1 och del 
av Kragsta 2:7 KS 2017.309

Upprätta förslag till detaljplan för 
fastighet Kragsta 10:1 och del av 
fastighet Kragsta 2:7 när ett planavtal 
tecknats med exploatören Planavdelningen Ej påbörjad inväntar fastighetsägare 2020-01-16

2017-10-24 Näplu § 106
Planbesked för Kragsta 10:1 och del 
av Kragsta 2:7. KS 2017.309 Teckna planavtal med Bällsta handel AB

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

Avvaktar fastighetsägarens 
ställningstagande Ej utsedd 2020-01-09

2017-11-29 TeFaU § 107
Fartdämpande åtgärder i centrala 
Vallentuna, västra delen KS 2017.413

Anlägga två fartgupp på Tvärvägen och 
ett fartgupp vardera på Sommarvägen,
Höstvägen och Vintervägen. Gatu- och parkavdelningen Pågår Klart till hösten 2019. Sara Eklund 2020-01-14 Johan Carselind

2017-11-29 TeFaU § 108
Hastighetsdämpande åtgärder på 
Olsborgsvägen och Skolvägen KS 2017.380

Anlägga två fartgupp på Olsborgsvägen.
åtgärder på Skolvägen. Gatu- och parkavdelningen Klart Klart till hösten 2019. Sara Eklund 2020-01-14 Johan Carselind

2017-11-28 Näplu § 119
Planuppdrag för detaljplan för 
Kristineberg etapp 3 KS 2017.434

Upprätta förslag till detaljplan för del av 
fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:1, 
Kristineberg etapp 3 när ett planavtal 
tecknas med fastighetsägaren. Planavdelningen Pågår

Inleds under 2020. Utkast till planavtal 
finns. 2020-01-16

2017-11-28 Näplu § 119
Planuppdrag för detaljplan för 
Kristineberg etapp 3 KS 2017.434

Teckna planavtal med fastighetsägaren 
till Vallentuna-Prästgård 1:1.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Dialog med f-ägare. 2020-01-16

2018-02-19 KS §24 Översyn av avtal KS 2017.531

I samarbete med fritidsförvaltningens 
chef, inleda förhandlingar med 
intention att göra utköp av Hyresavtal 
för lokaler i ishall A på Vallentuna 
Idrottsplats (daterat 1999-11-19) tecknat 
med IF Vallentuna BK Ishockey, samt 
utköp av kompletterande avtal rörande  
entresolplan i ishall A på Vallentuna IP 
(daterat 2001-12-14). Kommundirektör Pågår Sammanställning av underlag pågår Emelie Hallin 2020-01-16

2018-03-14 TeFaU § 37
Gång- och cykelväg, Uthamra - 
Tingvalla KS 2018.092

Anlägga en ny belyst gång- och cykelväg 
mellan Hasseluddsvägen i Uthamra och
parkeringen vid Skvadronsvägens västra 
ände i Tingvalla. Gatu- och parkavdelningen Pågår

Planering under  2020. Uppdraget från 
tidigare anställd och gammalt TeFaU-
beslut Sara Eklund 2020-01-14 Johan Carselind



2018-03-19 KS §45

Kommunens verksamhet i 
förhållande till Agenda 2030 och 
hållbarhetsmål KS 2018.029

Kartlägga och bedöma kommunens 
verksamhet i förhållande till Agenda 
2030 och de globala hållbarhetsmålen 
med återrapportering under 2018. KLK-staben Pågår

Workshops genomförda hösten 2018. 
En avstämningsrapportering gavs till 
KS december 2018.Därefter har analys 
skett  och sammanställning pågår. 
Ärendet tas upp till kommunstyrelsen i 
februari. Ann Wahlström 2020-01-16/Emelie Hallin

2018-03-20 Näplu § 31
Planbesked för fastighet Söderhall 
5:7 KS 2017.307

Upprätta förslag till detaljplan för 
fastigheterna Söderhall 5:7 när ett 
planavtal tecknats med exploatören Planavdelningen Pågår inväntar fastighetsägare 2020-01-16

2018-03-20 Näplu § 31
Planbesked för fastighet Söderhall 
5:7 KS 2017.307

Teckna planavtal inklusive föravtal 
exploatering med sökande

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår inväntar fastighetsägare Beatrice Matsson 2020-01-08

2018-06-18 KF § 93 Ny nämndorganisation KS 2018.206

Kommunstyrelsen uppdras att under 
mandatperioden efter valet 2018 utreda
förutsättningarna för en 
sammanslagning av Barn- och 
ungdomsnämnden och
Utbildningsnämnden. 2022-10-15 Kansliet Pågår

Kansliet har tagit fram en 
uppdragsbeskrivning som KS beslutat 
om, se KS § 200/2019 Martin From 2020-01-10

2018-08-13 KS § 154
Genomförande av detaljplan för 
Kragstalund östra KS 2018.221

Mark- och exploateringschefen ska 
underteckna avtalen för kommunens 
räkning.

Mark- och 
exploateringsavdelningen klart

Avtalet är undertecknat i samband med 
granskningen Maria Hansson 2020-01-08

2018-08-29 TeFaU §59
Förstudie gång- och cykelväg 
Vallentuna C- Karby/Brottby KS 2018.263

Att genomföra en förstudie och enklare 
förprojektering för en gång- och 
cykelväg mellan Vallentuna C och 
Karby/Brottby Gatu- och parkavdelningen Vilande

Gemensamt framtagande av förstudie 
och enklare förprojektering skall gatu-
parkavdelningen och planenheten ta 
fram med början våren 2020 2020-01-14 Johan Carselind

2018-08-29 TeFaU §60 Timglashållplats på Västlundavägen KS 2018.040

Att anlägga en timglashållplats på 
Västlundavägen strax öster om 
Lindövägen. Gatu- och parkavdelningen Pågår

Projektering och upphandling klar, 
byggs sommaren 2020 Sara Eklund 2020-01-14 Johan Carselind

2018-08-29 TeFaU §63

Förlängning och 
tillgänglighetsanpassning av 
busshållplats vid Jarlavägen KS 2018.271

Att anlägga en ny 
tillgänglighetsanpassad busshållplats 
vid den befintliga avsmalningen på 
Lingsbergsvägen vid Jarlavägen. Gatu- och parkavdelningen Vilande Vilande tills busslinje utretts Sara Eklund 2020-01-14 Johan Carselind

2018-08-29 TeFaU §64
Busshållplats och övergångsställe på 
Tallhammarsvägen vid Rosendal KS 2018.272

Att anlägga en ny 
tillgänglighetsanpassad busshållplats 
med ett nytt övergångsställe vid 
Rosendal Gatu- och parkavdelningen Pågår Klart sommaren 2020 Sara Eklund 2020-01-14 Johan Carselind

2018-08-29 TeFaU §67
Cykelparkeringar Kragstalunds 
station KS 2018.273

Att anlägga ca 30 nya cykelparkeringar 
med ramlåsning och väderskydd vid 
Kragstalunds station. Gatu- och parkavdelningen Klart

Cykelstsäll med väderskydd beställda 
klart hösten 2019 Sara Eklund 2020-01-14 Johan Carselind

2018-08-29 TeFaU §70
Tillgänglighetsanpassning av 
busshållplats Stora Karby KS 2018.274

Att tillgänglighetsanpassa Stora Karbys 
busshållplats Gatu- och parkavdelningen Pågår

Projektering och upphandling klar. 
Utförs sommat/höst 2020 Sara Eklund 2020-01-14 Johan Carselind

2018-09-17 KS § 174 Åtgärdsvalsstudie Lindholmsvägen KS 2018.219

Att starta och genomföra en 
åtgärdsvalsstudie för Lindholmsvägen 
som ska återrapporteras senast i januari 
2020. Planavdelningen Klart Antagen. Beslut KF 2019 Mimmi Skarelius 2020-01-09

2018-10-02 Näplu § 98
Markanvisning Vallentuna-Nyby 
1:212 KS 2018.335

Att påbörja en markanvisningsprocess 
för fastigheten Vallentuna-Nyby 1:22 
med syfte att
etablera ett gruppboende LSS.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Pågår, planeras genomföras under 2020 Niklas Karlsson 2020-01-09

2018-10-22 KS § 184
Plan för ökad civilförsvarsberedskap 
2019-2020 KS 2018.314

Att leda och samordna 
förmågeutvecklingen enligt
planen. Kommunstyrelsen ska 
informeras om uppnådd 
civilförsvarsförmåga under oktober
2019. KLK-staben Pågår

Arbetet är inlett och kompenshöjande 
åtgärder pågår liksom kartläggning och 
analys för att ringa in vad Vallentuna 
kommun behöver göra långsiktigt. Ett 
första konkret steg tas genhom att 
under våren/försommaren 
säkerhetsklassa (genom 
sökerhetsprövning) personer som 
innehar vissa  nyckelbefatttningar. 
Redovisningen är försenad, presenteras 
för kommunstyrelsen i februari 2020. Magnus Sjögren 2020-01-16/Emelie Hallin

2018-11-28 TeFaU § 87

Trafiksäkerhetsåtgärder 
övergångsställe Banvägen vid 
Teknikvägen KS 2018.371

Anlägga ett upphöjt övergångsställe på 
Banvägen vid Teknikvägen Gatu- och parkavdelningen Klart Klart sommaren 2020 2020-01-14 Johan Carselind



2018-11-28 TeFaU § 90 Gångväg längs Bällstabergsvägen KS 2018.370

Projektera och anlägga en gångväg 
mellan busshållplatsen Bällstaberg och 
ansluta till gång- och cykelvägen längs 
Bällstabergsvägen som planeras 
anläggas under 2019 Gatu- och parkavdelningen Pågår

På grund av projekteringen under 
järnvägsviadukten försvårat projektet 
och SL sätter in ersättningstrafik på 
sträckan förskjuts projektet ca. 1 år Irena Juric 2020-01-14 Johan Carselind

2019-01-14 KF § 13
Krisledningsplan Vallentuna 
kommun - 2019-2022 KS 2018.344

Kommunstyrelsen i uppdrag att leda 
arbetet enligt planen från och med 2019-
01-01. KLK-staben Pågår

Den nya planen har just börjat gälla,  
ubildning i beredskapsjuridik och 
civiltförsvar hålls 18 juni för 
nyckelfunktioner i tjänstemanna 
organisationen. RSA genomfört under 
2019 för kommunens förvaltningar och 
åtgärder relaterade till identierade 
utvecklingsbehov för 
krisledningsplanens genomförande 
pågår. Magnus Sjögren 2020-01-16//Emelie Hallin

2019-01-22 PlanMU § 4 Kårsta-Rickeby 2 - Inriktningsbeslut KS 2019.228
Ta fram en fördjupad översiktsplan för 
Kårsta. Planavdelningen Pågår

Arbete pågår. Samrådsförslag 
preliminärt klart till hösten 2020. Daniel Jarl 2020-01-09

2019-03-12 PlanMU § 14
Markanvisning del av Vallentuna-
Prästgård 1:49 KS 2019.048

Genomföra en markanvisningsprocess 
för studentbostäder på del av 
fastigheten Vallentuna-Prästgård 1:49. Planavdelningen klart Avslutad Niklas Karlsson 2020-01-16

2019-03-12 PlanMU § 17
Fördjupad översiktsplan västra 
Vallentuna tätort KS 2019.046

Utarbeta ett förslag till fördjupad 
översiktsplan för västra Vallentuna 
tätort. Planavdelningen Pågår

Arbete pågår. Samrådsförslag 
preliminärt klart till hösten 2020. Fredrik Skeppström 2020-01-09

2019-03-12 PlanMU § 20 Revidering av VA-plan KS 2019.072 Revidera VA-planen Planavdelningen Ej påbörjad Inväntar initiativ från Roslagsvatten Poa Hellqvist 2020-01-09

2019-04-25 NAmU § 10
Revidering, uppdrag och former 
Vallentuna kommuns näringslivsråd KS 2019.138

Se över uppdrag och former för 
Vallentuna kommuns näringslivsråd. 
Uppdraget
för rådet bör ta sin utgångspunkt från 
förutsättningar beskrivna i 
näringslivspolicyn och
övriga styrande dokument.

Kommunikation- och 
marknadsavdelningen Pågår

Kommunledningskontoret har påbörja 
arbetet med att starta upp 
näringslivsrådet Magnus Isberg 2020-01-16

2019-04-10 TeFaU § 38
Avveckling av miljöstationer för 
farligt avfall under år 2020 Ks 2019.119

Ersätta befintliga miljöstationer med
fler mobila återvinningscentraler där 
både farligt avfall, grovavfall och 
förpackningar
kan avlämnas. Gatu- och parkavdelningen pågår

Planering för aleternativa 
insamlingsplatser pågår, alla stationer 
avecklas våren 2020. Beri Fajic 2020-01-14 Johan Carselind

2019-04-10 TeFaU § 34
Projektering av cirkulationsplats, 
Lindholmsvägen/Lingsbergsvägen KS 2019.117

Färdigställa projekteringen av
förfrågningsunderlag för utbyggnaden 
av cirkulationsplats på Lindholmsvägen, 
korsningen
Lingsbergsvägen. Projekteringen av 
förfrågningsunderlag ska senast vara 
färdigt 2019-10-25. Gatu- och parkavdelningen pågår

Projektering  och färdigställande av 
förfrågningsunderlag pågår. Klart våren 
2020 Sara Eklund 2020-01-14 Johan Carselind

2019-04-10 TeFaU § 31

Vad förvaltningen gör för att 
underlätta för lokala företag att 
lämna
anbud KS 2019.121

• ta fram ett förslag på tid för en 
utbildning om upphandling för 
utskottet.
• redovisningarna och förslag på tid för 
utbildning ska redovisas till utskottets
sammanträde 2019-06-12. Upphandlingsenheten Klart Utbildning genomfördes 15 oktober. Linda Jansson 2020-01-14/Annika Hellberg

2019-05-15 TeFaU § 44 Försäljning av eget ägda bostäder KS 2018.373
Fall till fall ta upp ärende om försäljning 
vid uppsägning av enskilt hyresavtal. Fastighetsavdelningen klart

Kommer löpande när hyresgäst säger 
upp sig. 2020-01-08

2019-05-15 TeFaU § 50 

Tillföra ytterligare platser för 
infartsparkering på befintliga ytor vid 
korallen KS 2019.199

Utreda möjligheten att på kort sikt 
tillföra ytterligare platser för 
infartsparkering på befintliga ytor vid 
Korallen. Gatu- och parkavdelningen vilande

På grund av bemanningsrelaterade 
orsaker har projektet inte kommit i 
gång. Trolig tidplan sommaren 2020 2020-01-14 Johan Carselind

2019-05-21 PlanMU § 37 Tilldelning markanvisning Nyby 1:21 KS 2018.334
Mark- och exploateringschef att sluta 
föreslaget avtal med tilldelad aktör.

Mark- och 
exploateringsavdelningen klart Avtal har tecknats Niklas Karlsson 2020-01-09



2019-05-21 PlanMU § 41
Planbesked för fastigheterna Bällsta 
2:374 och Bällsta 2:16 KS 2019.075

Noggrant studera och ev. föreslå en ny 
trafiklösning/infart till områdena i takt 
med planerad ny bebyggelse. Planavdelningen Ej påbörjad Görs i samband med planstart 2020-01-16

2019-06-17 § 90

Hemställan av investeringsmedel för 
upprustning av torgytor etapp 4 och 
5 KS 2019.171

Söka medfinansiering från tidigare 
beslutad Länsplan avseende 
stationsåtgärder Gatu- och parkavdelningen Pågår

Bidrag för etapp 4 sökt, beslut avvaktas, 
entreprenadstart var hösten 2019 2020-01-14 Johan Carselind

2019-06-10 KS § 102

Tillägg till markanvisningsavtal 
avseende exploatörer inom etapp 1, 
Kristineberg KS 2015.425

Underteckna avtalen för kommunens 
räkning

Mark- och 
exploateringsavdelningen klart Avtalen har tecknats Niklas Karlsson 2020-01-09

2019-09-23 KS § 139 Miljöstrategi för Vallentuna kommun KS 2019.215

Se över strategin på nytt under 
mandatperioden
för att tydligare arbeta in avsnitt 
rörande klimatpåverkan i strategin. KLK-staben Pågår

Nyligen framtagen och antagen. 
Avvaktar något. Ann Wahlström 2020-01-16//Emelie Hallin

2019-09-23 KS § 144
Försäljning del av Vallentuna Åby 
1:94 Ks 2019.210

Mark- och exploateringschef att dels 
slutförhandla och underteckna avtalen.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Avvaktar tidplan från SÖRAB 2020-01-16

2019-09-25 TeFaU § 64 Vändplats Bällstalundsvägen KS 2019.260
Införa vändplats med parkeringsförbud 
på Bällstalundsvägens slut Gatu- och parkavdelningen Klart Klart hösten 2019 2020-01-14 Johan Carselind

2019-09-25 TeFaU § 62 Vändplats Åby gata KS 2019.259
Införa vändplats på Åby gata med 
parkeringsförbud Gatu- och parkavdelningen Klart Klart hösten 2019 2020-01-14 Johan Carselind

2019-09-25 TeFaU §71

Uppdrag: beräkna kostnaden för att 
öka parkeringsövervakningen på 
infartsparkeringarna

Beräkna kostnaden för att öka 
parkeringsövervakningen på 
infartsparkeringarna till minst varannan 
vecka. Gatu- och parkavdelningen Pågår

Ett så kallat 0-avtal införs på prov i 6 
månader under våren 2020. Avtalet är 
kostnadsdsfritt för kommunen och 
befintligt bolag tar intäkterna. Dewtta 
gäller vissa utvalda parkeringsplatser. 2020-01-14 Johan Carselind

2019-09-25 TeFaU § 72

Uppdrag: informera om reglerna 
kring trädgårdsavfall och problem 
med trädgårdsavfall som slängs på 
kommunens mark

Informera om reglerna kring 
trädgårdsavfall och problem med 
trädgårdsavfall som slängs på 
kommunens mark. Gatu- och parkavdelningen Klart

Avdelningen har informerat TeFaU om 
reglerna kring trädgårdsavfall 2019-10-
23 2020-01-14 Johan Carselind

2019-10-21 KSAU § 2

Organisation och 
förvaltningsstruktur inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen KS 2019.338

Uppdrag åt kommundirektören att se 
över organisation och 
förvaltningsstruktur inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen i syfte 
att få en bättre struktur och en mer 
rimlig arbetsbörda för förvaltningschef. Kommundirektör Pågår

Ett förslag till omorganisation har 
presenterats för medarbetare och 
chefer. Arbetet med risk och 
konsekvensbedömning pågår. MBL-
förhandling planeras till 28 januari. Emelie Hallin 2020-01-16//Emelie Hallin

2019-10-11 Planmu § 76
Uppdrag förstudie Ormstaskolans 
tomt KS 2019.316

 Ta fram en förstudie avseende framtida 
användningen av Ormstaskolans tomt 
med närliggande

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Pågår Olle Nordberg 2020-01-09

2019-10-21 KS § 168
Vattenvårdsåtgärder i 
Vallentunasjöns avrinningsområde Ks 2019.296

Under 2020 återkomma med förslag till 
sammanhållet lokalt åtgärdsprogram för 
vattenvårdsåtgärder i Vallentunasjöns 
avrinningsområde. Planavdelningen Pågår 2020-01-16

2019-10-21 KS § 168
Vattenvårdsåtgärder i 
Vallentunasjöns avrinningsområde Ks 2019.296

Söka LOVA-bidrag för
vattenvårdsåtgärderna. Planavdelningen Klart 2020-01-16

2019-10-21 KS § 171
Markanvisningavtal Ställverket 
Teknikvägen KS 2019.263

Underteckna ett markanvisningsavtal i 
ungefärlig överensstämmelse med 
förslaget.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Inväntar Vattenfall Elin Ericsson 2020-01-16

2019-10-21 KS § 171
Markanvisningavtal Ställverket 
Teknikvägen KS 2019.263

Upprätta en detaljplan för del av 
fastigheten Vallentuna-Mörby 1:297. Planavdelningen Pågår Inväntar Vattenfall 2020-01-16



2019-10-21 KS § 159
Risk- och sårbarhetsanalys 
Vallentuna kommun 2019 KS 2019.289

Fastställa risk- och sårbarhetsanalysen
för Vallentuna kommun 2019, 
rapportera risk- och sårbarhetsanalysen 
till Länsstyrelsen i
Stockholms län samt vidta åtgärder för 
att stärka kommunens 
beredskapsförmåga. Kommundirektör Pågår

Analysen är fastställd och har 
rapporterats till Länsstyrelsen. Arbetet 
med åtgärder är pågående, 
synkroniseras med plan för civilt 
försvar. Säkerhetsstrateg 2020-01-16//Emelie Hallin

2019-10-23 TeFaU § 77 Farthinder på Ekebyvägen KS 2019.302

Anlägga två stycken farthinder på 
Ekebyvägen, där den del som har 
adressnummer 203-291 Gatu- och parkavdelningen Pågår Klart sommaren 2020 2020-01-14 Johan Carselind

2019-10-23 TeFaU § 78 Farthinder Karlavägen KS 2019.301

Anlägga fyra stycken farthinder i form 
av asfaltsgupp på Karlavägen för att 
motverka höga hastigheter samt 
motverka angelägenheten för genomfart 
i området Haga 3. Gatu- och parkavdelningen Pågår Klart sommaren 2020 2020-01-14 Johan Carselind

2019-10-23 TeFaU § 79 Parkering på Dragonvägen KS 2019.303

Införa parkering 24 timmar i
enlighet med detaljplan på Dragonvägen 
enligt kartbild Gatu- och parkavdelningen Klart Klart hösten 2019 2020-01-14 Johan Carselind

2019-10-23 TeFaU § 80 Tillåten parkering Högdalavägen KS 2019.304

Tillåta parkering för personbilar
i 3 timmar med p-skiva på 
Högdalavägen enligt kartbild. Gatu- och parkavdelningen Klart Klart hösten 2019 2020-01-14 Johan Carselind

2019-10-23 TeFaU § 82

Uppdrag: Se över se över 
trafiksituationen vid Karbyskolan vid 
hämtning
och lämning av elever/barn

Se över trafiksituationen vid 
Karbyskolan vid hämtning och lämning 
av elever/barn. Gatu- och parkavdelningen Pågår

Görs i sammband med 
utbyggnad/ombyggnad Karbyskolan 2020-01-14 Johan Carselind

2019-10-23 TeFaU § 83

Uppdrag: förvaltningen får i uppdrag 
att skriva till ”svensk
förpackningåtervinning” och klaga på 
att uppsamlingsplatserna ofta är
fulla

Skriva till ”svensk 
förpackningåtervinning” och klaga på 
att
uppsamlingsplatserna ofta är fulla. 
Detta resulterar i sopor/påsar står runt 
återvinningskärlen.
Folk dumpar ibland sopor där. Många 
av stationerna är ofta skräpiga. Gatu- och parkavdelningen Pågår

Uppdarget delas mellan Gatu-
parkavdelningen och Miljö- och 
hälsoskyddsvdelningen där Miljöchef 
skriver brevet. Klart under våren 2020 2020-01-14 Johan Carselind

2019-10-23 TeFaU § 84

Uppdrag: undersöka möjligheterna 
för alternativ finansiering av
uppsättningen av julbelysningen

Undersöka
möjligheterna för alternativ finansiering 
av uppsättningen av julbelysningen i 
kulturhusparken
och på Tuna torg, av ordinarie 
upphandlad entreprenör. Gatu- och parkavdelningen Klart

Fastpartner "sponsar" genom 
överenskommelse julbelysningen 
2019/2020 2020-01-14 Johan Carselind

2019-11-11 KF § 153
Hemställan om investeringsanslag 
till våtmarkspark KS 2019.299

Teckna genomförandeavtal med 
Roslagsvatten avseende utbyygnad och 
drift

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Pågår Olle Nordberg 2020-01-09

2019-11-27 Tefau § 93
Uppdrag gällande "appen tryggt och 
snyggt"

Återrapportera till
kommunstyrelsens teknik- och 
fastighetsutskott gällande 
kontaktcenters rutiner för appen
"Tryggt och snyggt". Gatu- och parkavdelningen Pågår

Kontaktcenter komme runder 
våren/sommaren informera TeFaU 2020-01-14 Johan Carselind

2019-11-25 KS § 200

Förutsättningar för en 
sammanslagning av barn- och 
ungdomsnämnden och 
utbildningsnämnden KS 2019.310

Utreda förutsättningarna för en 
sammanslagning av barn- och 
ungdomsnämnden och 
utbildningsnämnden. Uppdraget ska 
återrapporteras till kommunstyrelsen 
till december 2020. 2020-12-31 Kansliet Pågår

Pågår. Hör ihop med ärende KS 
2018.206 Martin From 2020-01-10



2019-11-25 KS § 206
Uppföljning av förvaltningarnas 
arbete utifrån minoritetslagstiftingen KS 2019.157

Ta fram förslag till hur mål och 
riktlinjer, i enlighet
med lagkraven, kan hanteras, samt 
lägga fram förslag om dessa bör vara
kommunövergripande eller 
nämndspecifika. KLK-staben Pågår Arbetet har påbörjats, ej slutfört. Cecilia Lindelöf 2020-01-16//Emelie Hallin

2019-11-25 KS § 208 Uppdrag psykisk hälsa bland unga KS 2019.339

Att förvaltningsövergripande samordna:
- öka kunskapen om hur psykisk ohälsa 
kan hanteras (kartläggning av 
kommunens befintliga
insatser, skapa plattform etc)
- Se över skyddsfaktorer som påverkar 
den psykiska hälsan hos unga och bidrar 
till
välbefinnande
- Ta fram förslag till hur kommunen 
tidigare kan fånga upp signaler på 
psykisk ohälsa, arbeta
med självskattning och öppenhet kring 
psykisk ohälsa etc.
- Regelbunden uppföljning av arbetet 
med psykisk hälsa till kommunstyrelsen. KLK-staben Pågår

Pågående. Intresse från 
föreningar/privatpersoner som vill 
bidra, utifrån rapportering i lokalmedia. Emelie Hallin/Therese Eriksson2020-01-16//Emelie Hallin

2019-11-25 KS § 204
Marköverlåtelseavtal, Åby ängar 
Vallentuna- Åby 1:168 KS 2019.287

Mark- och
Exploateringschef att underteckna 
avtalet för kommunens räkning.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Elin Ericsson 2020-01-16

2019-11-25 KS § 205
Godkännande av avtalspaket 
Gärdesvägen KS 2019.280

Mark- och exploateringschef att 
underteckna
Marköverlåtelseavtalet för kommunens 
räkning när Reservationsavtalets villkor 
är uppfyllda
med de markerade kompletteringar 
enligt bifogat Marköverlåtelseavtal.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Inväntar villkoren i reservationsavtalen Alexandra Högblom-Moiso 2020-01-09

2020-01-13 KS § 11
Uppföljning av Handlingsprogram 
Integration 2019 och uppdrag 2020 KS 2019.378

Ta fram en ny modell för 
integrationsarbetet, med tydligare 
arbetsmarknadsfokus, , och löpande 
redovisa arbetet till kommunstyrelsens 
näringslivs- och och 
arbetsmarknadsutskott KLK-staben Pågår Uppdraget beslutat nyligen, 13 januari. Cecilia Lindelöf 2020-01-16//Emelie Hallin
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Internkontrollplan - 2019 (Kommunstyrelsen)
Process/rutin  Kontrollmoment Ansvarig 

chef
Ansvarig för 
kontroll

Metod Frekvens Senaste 
kontroll

Sannolikhet/risk Konsekvens Riskvärde  

Verkställighet av 
beslut 

Uppföljning av alla 
beslut som fattas av 
KS/KF. 

Mikael 
Carlgren

Jesper 
Westberg

Total 
granskning

3 ggr/år 2018 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Rapportera 
ekonomi 

Rapport 
tertialuppföljning 
övriga nämnder 

Annika 
Hellberg

Karin 
Kilerud

Stickprov 2 ggr/år 2018 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Föra huvudbok, 
löpande bokföring 

Periodiseringar enligt 
rutin (rätt belopp i rätt 
period) 

Annika 
Hellberg

Pia 
Söderlind

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Avropa/köpa in och 
beställa 

Avtalskontroll och 
beslut om inköp, 
direktupphandling 
eller ny upphandling 

Annika 
Hellberg

Robin 
Karlsson

Stickprov 1 ggr/år 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Administrera 
arvoden och 
ersättningar 

Registrering av 
ersättning/arvoden för 
utbetalning till 
förtroendevalda 

Annika 
Colding

Linda 
Jansson

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Service Level 
Agreement, SLA 

Finns SLA för 
samtliga 
dokumenterade 
verksamhetssystem 
och efterlevs de? 

Henrik 
Kelfve

Kenneth 
Hedlund

Total 
granskning

1 ggr/år 2017 2. Mindre 
sannolik

3. Kännbar 6

Verifiering att 
användarbeståndet är 
uppdaterat och 
korrekt. 

Henrik 
Kelfve

Kenneth 
Hedlund

Total 
granskning

1 ggr/år 4. Sannolik 3. Kännbar 12

System för 
livscykelhantering av 
användarkonton 
behövs 

Henrik 
Kelfve

Kenneth 
Hedlund

Stickprov 1 ggr/år 4. Sannolik 3. Kännbar 12

Kontohantering 

Förstärkning av 
verktyg för AD 
administration (tex 
ARS) 

Kenneth 
Hedlund

Freddie 
Lindroth

Stickprov 1 ggr/år 3. Möjlig 3. Kännbar 9
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3

Nätverksmiljö Övervakning av 
nätverksanvändningen 

Kenneth 
Hedlund

Toni 
Vuojärvi

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Servermiljö Övervakning av 
servermiljön 

Henrik 
Kelfve

Kenneth 
Hedlund

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Inventering av klienter, 
hårdvara, licenser, 
programvara 

Henrik 
Kelfve

Kenneth 
Hedlund

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 3. Kännbar 9Beställning, 
inventering och 
underhåll av 
hårdvara och IT-
tjänster Granskning av 

licenser 
Henrik 
Kelfve

Kenneth 
Hedlund

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Verksamhetssystem Utveckla 
automatiserade 
systemprocesser för 
att effektivisera 
arbeten och flöden 

Kenneth 
Hedlund

Stefan 
Westermark

Stickprov 2 ggr/år 4. Sannolik 3. Kännbar 12

Mailsystem Begränsa extern 
åtkomst till 
mailsystemet 

Kenneth 
Hedlund

Toni 
Vuojärvi

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Verksamheterna följer 
kommunens rutin för 
kemikaliehantering. 

Anna 
Holm 
(SBF)

Ann 
Wahlström

Stickprov 1 ggr/år 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Verksamheterna 
hanterar avfall och 
källsorterar i enlighet 
med kommunens 
avfallsföreskrifter, 
med fokus på korrekt 
hantering av farligt 
avfall, elektronik och 
batterier (SBF). 

Anna 
Holm 
(SBF)

Ann 
Wahlström

Stickprov 1 ggr/år 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Miljöledningssystem 

Verksamheterna 
hanterar avfall och 
källsorterar i enlighet 
med kommunens 
avfallsföreskrifter, 
med fokus på korrekt 
hantering av farligt 
avfall, elektronik och 
batterier (KLK). 

Magnus 
Sjögren

Ann 
Wahlström

Stickprov 1 ggr/år 3. Möjlig 4. Allvarlig 12
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Utrustning för 
krishantering 

Reservaggregat Björn 
Sundblad

John 
Wikmans

Total 
granskning

1 ggr/år 2. Mindre 
sannolik

4. Allvarlig 8

Kris och säkerhet: 
Ta fram risk- och 
sårbarhetsanalyser 

Uppföljning av risk- 
och 
sårbarhetsanalyser 

Magnus 
Sjögren

Fredrik 
Sandell

Stickprov 2 ggr/år 2018 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Internt hyresavtal Björn 
Sundblad

Åsa 
Allestam

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 3. Kännbar 9Förvaltning lokaler 

Fakturering Björn 
Sundblad

Åsa 
Allestam

Stickprov 2 ggr/år 2. Mindre 
sannolik

3. Kännbar 6

Mark och 
exploatering 

Göra 
exploateringskalkyl i 
projekt 

Kristofer 
Uddén

Maria 
Hansson

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 3. Kännbar 9
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