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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Kommundirektören informerar

4. Verksamhetsberättelser 2019, samtliga nämnder (KS 
2020.062)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Enligt styrdokumentet Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter i Vallentuna kommun ska kommunstyrelsen löpande följa utvecklingen
av ekonomi och verksamhet totalt för kommunen samt för respektive nämnd. Varje
nämnd ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och verksamhet under året.
Under 2019 har nämnderna lämnat månadsuppföljningar, tertialrapport och
delårsrapport. Årets sista rapport utgör nämndernas verksamhetsberättelser vilka
ligger till grund för kommunens årsredovisning.

Handlingar
 §34  Verksamhetsberättelser 2019, samtliga nämnder
 Verksamhetsberättelser 2019, samtliga nämnder
 Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse 2019
 Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsberättelse 2019
 Utbildningsnämnden, Verksamhetsberättelse 2019
 Socialnämnden, Verksamhetsberättelse 2019
 Fritidnämnden, Verksamhetsberättelse 2019
 Kulturnämnden, Verksamhetsberättelse 2019
 Bygg- och miljötillsynsnämnden, Verksamhetsberättelse  2019

5. Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 
2019 (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 
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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 fyra (4) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2019.

LSS
Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 9
§ punkterna 2-10 LSS att rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 
2019.

Handlingar
 §35  Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2019
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-04, Rapportering av icke verkställda beslut enligt 

socialtjänstlagen kvartal 2 2019
 Socialnämnden, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2019

6. Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga nämnder (KS 
2019.019)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner den samlade bedömningen och nämndernas
uppföljning av internkontroll.
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunens reglemente för internkontroll ska nämnderna i samband med
årsredovisningens och delårsrapportens upprättande rapportera resultatet från
uppföljningen av internkontrollen till kommunstyrelsen.
Vid helårsuppföljningen anges vilken process eller rutin samt kontrollmoment som
har granskats inom nämnden samt granskningens genomförande och utfall. Varje nämnds 
rapport innehåller också en åtgärdsuppföljning. Vid helårsuppföljningen för
samtliga nämnder tillkommer också en samlad bedömning och sammanfattning av
hur kommunens interna kontrollsystem fungerar. Helårsrapporten delges
kommunfullmäktige i anslutning till behandlingen av kommunens årsredovisning.
Kommunledningskontorets samlade bedömning av kommunens internkontroll är att den 
fungerar väl.
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Handlingar
 §33  Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga nämnder
 Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga nämnder
 Barn- och ungdomsnämnden, Internkontroll helårsuppföljning 2019
 Utbildningsnämnden, Internkontroll helårsuppföljning 2019
 Socialnämnden, Internkontroll helårsuppföljning 2019
 Fritidsnämnden. Internkontroll, helårsuppföljning 2019
 Kulturnämnden, Internkontrollplan, Helårsuppföljning 2019
 Bygg- och miljötillsynsnämnden, Internkontroll - helårsuppföljning 2019
 Kommunstyrelsens arbetsutskott, Internkontroll, helårsuppföljning 2019

7. AB Össebyhus årsredovisning 2019 (KS 2020.100)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner AB Össebyhus årsredovisning för 2019 samt att
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig
med det fastställda kommunala ändamålet samt utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Ärendebeskrivning
AB Össebyhus är ett helägt dotterbolag till Vallentuna kommun. Bolaget äger och förvaltar 
hyreslägenheter och lokaler i kommunen. Fastighetsbeståndet omfattar 96 lägenheter 
fördelade på sex byggnader. Den totala lägenhets- och lokalytan är 6 212 kvadratmeter.

Årets omsättning uppgick till 8,3 miljoner kronor och årets vinst till 0,0 miljoner kronor. 
Balansomslutningen var 82,0 miljoner kronor den 31 december 2019. Beslut om stambyte i 
kök och badrum skall utföras i 63 lägenheter togs under året. Under 2019 så har upphandling 
av entreprenör skett för stambyte. Sista kvartalet så var det projektering och etablering inför 
stambytet som startar med produktion 7/1 2020. Förhandlingar om ny hyra efter stambytet har 
också genomförts. Porttelefoner sattes i drift under året. Vallentuna kommun sköter den 
tekniska och administrativa förvaltningen åt AB Össebyhus.

Stämman har beslutat att årets resultat, 0,0 miljoner kronor, tillsammans med tidigare 
balanserat resultat, totalt 27,5 miljoner kronor, överförs i ny räkning.
AB Össebyhus mål är, enligt ägardirektivet, att sträva efter:
•en soliditet om cirka 10 procent samt
•en avkastningsnivå på eget kapital om cirka 15 procent per år.
Soliditeten var 35 procent vid årets slut och det blev ingen avkastning på eget kapital. Därför 
är målen bara delvis uppnådda.

I bolagsordningen anges det kommunala ändamålet. Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med 
iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Vallentuna 
kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. 
Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.

I bolagsordningen anges även ramen för de kommunala befogenheterna. Beslut i följande 
frågor ska fattas av bolagsstämman; Bildande av bolag, köp eller försäljning av bolag eller 
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andel i sådant, köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 5 miljoner 
kronor inklusive moms samt investering i fast egendom överstigande ett belopp om 5 miljoner 
kronor inklusive moms.

Handlingar
 Årsredovisning 2019 AB Össebyhus
 AB Össebyhus årsredovisning 2019
 §37  AB Össebyhus årsredovisning 2019

8. Vallentuna förvaltnings AB årsredovisning 2019 (KS 
2020.099)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Vallentuna förvaltnings ABs årsredovisning 2019 samt att 
verksamheten som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit förenlig med det 
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Ärendebeskrivning
Vallentuna Förvaltnings AB är ett helägt dotterbolag till Vallentuna kommun. Bolaget är 
vilande.
Styrelsen har i årsredovisningen föreslagit att årets resultat, 0 kr, tillsammans med ansamlad 
förlust, 5422 kronor, förs över i ny räkning.

Handlingar
 §38  Vallentuna förvaltnings AB årsredovisning 2019
 Vallentuna förvaltnings AB årsredovisning 2019
 Årsredovisning 2019 VFAB

9. Storstockholms brandförsvar årsredovisning 2019 (KS 
2020.101)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Storstockholms brandförsvars årsredovisning 2019.

Ärendebeskrivning
Storstockholms brandförsvar (SSBF) är ett kommunalförbund för medlemskommunerna 
Danderyd, Lidingö, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Täby, Vallentuna, Vaxholm, Värmdö och 
Österåker.

I årsredovisningen skriver förbundet att ” Förbundet har i likhet med tidigare år arbetat fullt ut 
i enlighet med framtaget handlingsprogram för åren 2016 till 2019 (2021). 
Handlingsprogrammet är i grunden styrande för hur verksamheten planeras och bedrivs och i 
alla väsentliga delar har vi mött uppsatta målnivåer i verksamhetsplanen för 2019.

Förbundet visar ett positivt resultat för 2019 på 134 tkr. Resultatet avviker marginellt mot 
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såväl lagd budget som prognos efter både första och andra tertialen då resultatet 
förväntades gå mot noll. Ingångsvärdena för 2019 var en budget i balans där verksamheten 
skulle bedrivas i stort sätt oförändrad gentemot 2018.

Förbundets investeringar uppgick 2019 till 27 823 tkr vilket är 2 127 tkr under vad som 
budgeterades för året.”

Soliditeten blev 17,8 procent vilket var något bättre än förra året 17,7 procent.

De sakkunniga revisorerna bedömer sammantaget att direktionen i Storstockholms 
brandförsvar i allt väsentligt har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De bedömer även att räkenskaperna i allt 
väsentligt är rättvisande. Ett underskott enligt balanskravet redovisas, men direktionen har 
uttryckt att särskilda skäl kommer anges för att inte återställa underskottet inom tre år.

De sakkunniga revisorerna bedömer även att interna kontrollen har varit tillräcklig med 
undantag för IT- och informationssäkerhet samt att resultatet enlig årsredovisningen är 
förenligt med finansiella mål och verksamhetsmål. De tillstyrker att respektive fullmäktige 
beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt för de enskilda ledamöterna.

Handlingar
 §39  Storstockholms brandförsvar årsredovisning 2019
 Tjänsteskrivelse 2020-03-05, Storstockholms brandförsvar årsredovisning 2019
 SSBF_Årsredovisning 2019_tryckt version
 Revisionsberättelse SSBF 2019
 SSBF PM granskning årsredovisning 2019
 S Ver Rapport IT informationssäkerhet 2019 SSBF
 Missiv granskning informationssäkerhet

10. Årsredovisning för Vallentuna kommun 2019 (KS 2020.098)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisning för Vallentuna 
kommun 2019.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommuns årsredovisning för 2019 är anpassad efter den nya lagen om kommunal 
bokföring och redovisning som trädde i kraft 1 januari 2019. Årsredovisningen innehåller 
följande kapitel:

Inledning
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Driftsredovisning
Investeringsredovisning
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Noter

Årsredovisningen ska omfatta kommunen och den kommunala koncernen.

Handlingar
 §40  Årsredovisning för Vallentuna kommun 2019
 Årsredovisning för Vallentuna kommun 2019
 Årsredovisning 2019 Vallentuna kommun_omarbetad inför KS
 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse
 Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse
 Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse
 Socialnämndens verksamhetsberättelse
 Fritidsnämndens verksamhetsberättelse
 Kulturnämndens verksamhetsberättelse
 Bygg- och miljötillsynsnämndens verksamhetsberättelse

11. Månadsuppföljning kommunstyrelsen januari-februari 2020 
(KS 2020.056)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen.

Ärendebeskrivning
Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är ett mindre överskott på 
0,2 miljoner kronor. Överskottet redovisas inom kommunledningskontoret med anledning av 
att kostnaden för den gemensamma Överförmyndarnämnden i Norrort prognostiseras att bli 
något lägre än budget. Helårsprognosen inom samhällsbyggnadsförvaltningen är att 
verksamheterna kommer att bedrivas enligt budget.

Handlingar
 §41  Månadsuppföljning kommunstyrelsen januari-februari 2020
 Tjänsteskrivelse 2020-03-04, Månadsuppföljning februari
 Manadsuppfoljning januari-februari  2020 Kommunstyrelsen

12. Månadsuppföljning februari 2019, Vallentuna kommun (KS 
2020.093)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen.

Ärendebeskrivning
Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 29 februari är 22,8 miljoner kronor, (22,8 
miljoner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande period förra året var 0 
miljoner kronor (eller -3,4 miljoner kronor enligt balanskravet).



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (13)

Prognosen för kommunen för hela året är ett resultat om 67,5 miljoner kronor (67,5
miljoner kronor enligt balanskravet). Budgeten för 2020 innehåller ett resultat på 24,8 
miljoner kronor enligt kommunplan 2020-2022. Prognosen för 2020 visar således ett 
överskott på 42,7 miljoner kronor jämfört med budget.

Intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas ge ett överskott på 35,0 
miljoner kronor i förhållande till budget för Vallentuna 2020.

Exploateringsintäkter bidrar med 11,7 miljoner kronor.

Högre avskrivning än budgeterat ger kostnadsökning på 6,7 miljoner kronor.

Nämnderna prognostiserar tillsammans ett överskott om 0,2 miljoner kronor.
Prognosen baseras på att 5,0 miljoner kronor inom kommunstyrelsens budget för
oförutsedda utgifter (KSOF) används. Överskottet kommer från kommunstyrelsen där 
kommunledningskontorets kostnader för den gemensamma Överförmyndarnämnden i Norrort 
beräknas bli lägre än budgeterat. Övriga nämnder prognostiserar en ekonomi i balans vid årets 
slut.

Den total prognosen är mycket osäker till följd av utbrottet av Coronaviruset. Skatteintäkterna 
kommer att minska till följd av lägre sysselsättningsgrad.

Handlingar
 §42  Månadsuppföljning februari 2019, Vallentuna kommun
 Månadsuppföljning februari 2020, Vallentuna kommun
 Månadsuppföljning februari 2020, Vallentuna kommun

13. Hemställan om investeringsanslag för gång- och cykelväg 
Brottby (KS 2020.055)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:

- beviljar hemställan om investeringsanslag om 5,2 miljoner kronor för etappen ”Gång- och 
cykelväg Brottby”. Medlen hemställs från projektet 2845 Gång- och cykelväg Vallentuna – 
Karby/Brottby.

- fattar genomförandebeslut om en ny gång- och cykelväg i Brottby.

Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsutskottet fattade 2020-02-19 beslut om föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om hemställan av investeringsanslag
om fem miljoner två hundra tusen kronor som finns reserverat i investeringsplanen i 
kommunplan 2020 – 2022 och att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera 
och anlägga en ny en ny gång- och cykelväg längs Gamla Norrtäljevägen mellan 
Sundbyvägen och Åkersbergavägen i Brottby.
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I kommunplanen investeringsplan för 2018 – 2029 finns totalt 40 miljoner kronor reserverade 
för en gång- och cykelväg mellan Vallentuna och Karby/Brottby, vara 6,5 miljoner kronor år 
2018 – 2020. Av dessa har tidigare hemställts om att få nyttja 0,5 miljoner kronor för en 
förstudie av en cykelväg för hela sträckan och utfallet hittills uppgår till 0,4 miljoner kronor 
(KS 2018.263).

Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då den är förenlig med kommunplan
2020 – 2022.

Handlingar
 §43  Hemställan om investeringsanslag för gång- och cykelväg Brottby
 Hemställan om investeringsanslag för gång- och cykelväg Brottby
 §5 Tefau Gång- och cykelväg Brottby
 Tjänsteskrivelse, Gång- och cykelväg Brottby, 2020-02-10
 Förstudie gång- och cykelväg Brottby
 Ritning T-31-1-001

14. Hyressättning särskilda boendeformer (KS 2019.395)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa en ny 
hyressättningsmodell av särskilda boendeformer i Vallentuna kommun och att de nya 
hyresnivåerna börjar gälla från och med 2020-07-01 för nya hyresgäster och för befintliga 
hyresgäster så snart avtal träffats med berörd hyresgäst.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa ett bostadsbidrag för 
personer med funktionsnedsättning, KBF, för boende som betalar hyra som motsvarar 90 
procent av den kostnad som överstiger Försäkringskassans fastställda genomsnittliga 
bostadskostnad i Stockholms län. För år 2020 uppgår detta till 6 700 kr per månad för hushåll 
1 – 2 vuxna utan barn. För att bidrag ska erhållas krävs styrkta uppgifter om beviljad 
sjukersättning/aktivitetsersättning samt statligt bostadstillägg.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har tagit beslut, § 186 2019-12-10, att föreslå fullmäktige att besluta införa ny 
hyressättningsmodell i enlighet med socialförvaltningens förslag och att de nya hyresnivåerna 
börjar gälla från och med 2020-04-01 för nya hyresgäster och för befintliga hyresgäster så 
snart avtal träffats med berörd hyresgäst eller den tidpunkt efter uppsägning för 
villkorsändring hyreslagen medger.

Den föreslagna hyressättningsmodellen är en enhetlig modell som utgår från rådande 
lagstiftning och rättspraxis och där hyressättningen baseras på tre delar; den enskilda 
lägenheten, gemensamma utrymmen och övriga kvaliteter som service, närhet mm.

Kommunledningskontoret tillstyrker förslag till införande av ny hyresmodell, dock ej 
införande av hyrestak.

Kommunens totala intäkter ökar med 1 275 450 kronor vid införande av ny hyresmodell.
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Kommunledningskontoret förordar att införa ett bostadsbidrag för personer med 
funktionsnedsättning, KBF. Det genomsnittliga kommunala bostadstillägget skulle uppgå till 
1 181 kr per månad för boende som betalar hyra som motsvarar 90 procent av den kostnad 
som överstiger Försäkringskassans fastställda genomsnittliga bostadskostnad i Stockholms län 
2020, d.v.s. 6 700 kr per månad. Detta motsvarar 283 359 kr per år för de av kommunen 
drivna verksamheterna. Se bilaga 2, Bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning, 
KBF.

Handlingar
 §44  Hyressättning särskilda boendeformer
 Hyressättning för särskilda boendeformer
 Bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning, KBF
 Socialnämnden, Förslag till hyressättning av särskilda boendeformer i Vallentuna 

kommun

15. Utbetalning kommunalt partistöd 2020 (KS 2020.040)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner utbetalning av kommunalt 
partistöd för år 2020 enligt bilagt förslag.

Ärendebeskrivning
I 4 kap. 29 § kommunallagen (2017:725) regleras kommuners och regioners
befogenhet att ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier. Partistödet
får ges till de politiska partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är
representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).

Enligt Vallentuna kommuns regler för kommunalt partistöd (1.3.04 Regler för
kommunalt partistöd) ska fullmäktige årligen fatta beslut om utbetalning av
partistödet. Har redovisning och granskningsrapport (enligt 4 kap 31 § andra stycket
kommunallagen samt kommunens lokala regler) inte lämnats in till kommunstyrelsen
inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för nästkommande år.

Partistödet består av
- ett grundstöd, som uppgår till 1,0 prisbasbelopp per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 0,4 prisbasbelopp per mandat och år

Förslag till utbetalning av partistöd för år 2020 redovisas i bilaga.

Handlingar
 §45  Utbetalning kommunalt partistöd 2020
 Utbetalning kommunalt partistöd 2020, tjänsteskrivelse 2020-02-03
 Förslag till utbetalning partistöd 2020
 Regler för kommunalt partistöd
 Redovisning av föregående års partistöd, Miljöpartiet
 Redovisning av föregående års partistöd, Sverigedemokraterna
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 Redovisning av föregående års partistöd, Socialdemokraterna
 Redovisning av föregående års partistöd, Kristdemokraterna
 Redovisning av föregående års partistöd, Centerpartiet
 Redovisning av föregående års partistöd, Moderaterna
 Redovisning av föregående års partistöd, Liberalerna
 Redovisning av föregående års partistöd, Vänsterpartiet

16. Revidering av överförmyndarnämnden i Norrorts reglemente 
(KS 2020.086)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bilagt förslag till 
reviderat reglementet för överförmyndarnämnden i Norrort.

Ärendebeskrivning
Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner har i avtal kommit överens 
om att ingå i en gemensam nämnd inom överförmyndarverksamheten. Nämnden kallas 
Överförmyndarnämnden i Norrort.

En av revisorerna i Vallentuna kommun har uppmärksammat att
formuleringen i nämndens reglemente innebär att nämndens protokoll ska
anslås på medlemskommunernas anslagstavlor. Kommunallagen kräver inte
att protokollet anslås på anslagstavlan, utan endast att tillkännagivande av
justerade protokoll anslås. Då nämndens protokoll huvudsakligen innehåller
beslut i ärenden som omfattas av sekretess är det inte möjligt att anslå
protokollen på anslagstavlan.
I förslag till reviderat reglemente föreslås att nuvarande lydelse ”Nämndens protokoll ska 
anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla.” ändras till: ”Tillkännagivande av 
justering av nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla.”

Under § 2 i nämndens reglemente föreslås också en ändring gällande nämndens namn. 
Nuvarande lydelse: Nämnden kallas ”Gemensam överförmyndarnämnd i Sigtuna, Sollentuna, 
Upplands Väsby och Vallentuna kommuner”. ändras till: Nämnden kallas 
”Överförmyndarnämnden i Norrort”.

Handlingar
 §46  Revidering av överförmyndarnämnden i Norrorts reglemente
 Revidering av överförmyndarnämndens reglemente, tjänsteskrivelse 2020-02-07
 Hemställan om revidering av reglemente för Överförmyndarnämnden
 Förslag till reviderat reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Norrort

17. Anmälningar för kännedom
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan med anmälningar fram tills 2020-03-30 och 
lägger dem till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Varje möte tar kommunstyrelsen del av en lista med anmälda protokoll och skrivelser.

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-03-19
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2020-03-18

Anmälda handlingar
     Cirkulär 20:11, Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten vid avstängning 

som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus
     Cirkulär 20:12, Överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten enligt PAN vid 

avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19, orsakad av coronavirus
     Cirkulär 20:13, Bemanning vid omfattande personalfrånvaro
     Cirkulär 20:16, Överenskommelse om Krislägesavtal med OFRs förbundsområde Hälso- och 

sjukvård jämte i förbundsområdet ingående organisationer

18. Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten fram tills 2020-03-30 och lägger dem till 
handlingarna.

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

Delegationsbeslut
 KS 2020.018-2    Delegationsbeslut enligt 2.1, Attesträtt inom ansvar 102 - Internservice
 AVT 2018.051-3    Förlängning av avtal avseende förvaltning och support av platina, Agio system 

och kompetens AB
 KS 2019.294-2    Delegationsbeslut enligt 3.10, Förfrågningsunderlag av företagshälsovård
 KS 2019.294-3    Delegationsbeslut enligt 3.12, Tilldelningsbeslut - företagshälsovård
 KS 2020.018-3    Delegationsbeslut enligt 2.1, Attesträtt inom ansvar 115, enheten för egen 

försörjning
 KS 2020.018-4    Delegationsbeslut enligt 2.1, Tillfällig attesträtt inom ansvar 104, Kansli
 KS 2019.349-2    Delegationsbeslut enligt 8.3, Avvikande öppettider kontaktcenter 2020-03-11 - 

2020-03-26
 AVT 2018.069-2    Delegationsbeslut enligt 3.26, Förlängning av ramavtal - Swedol AB
 KS 2019.255-15    Lokalt kollektivavtal - LOK Krislägesavtal. Vision
 KS 2019.349-3    Delegationsbeslut enligt 8.3, Avvikande öppettider kontaktcenter 2020-03-26 - 

2020-04-19
 KS 2020.042-1    Delegationsbeslut enligt 3.10, Upphandlingsdokument Skafferivaror
 KS 2019.338-8    Delegationsbeslut, Beslut om den inre organisationen 

samhällsbyggnadsförvaltningen

19. Rapport om risk för negativ avvikelse från socialnämndens 
driftsbudget (KS 2020.131)
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
I enlighet med kapitel 5.7.1 i ”Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter i Vallentuna kommun” ska nämnd rapportera negativ avvikelse från
driftbudget till kommunstyrelsen snarast. Socialnämnden tog beslut § 29 2020-03-31 i ärende 
Hantering av covid-19-pandemin om att rapportera stor risk för negativ avvikelse från 
driftbudget till kommunstyrelsen.

Det befarade underskottet utgörs av extrakostnader som en följd av den pågående corona-
pandemin. Prognosen visar ett befarat underskott mellan 8 till 16,5 miljoner kronor vid årets 
slut. Prognosen har inte tagit hänsyn till risker för pausad 
verksamhetsutveckling/åtgärdsaktiviteter, ökat ekonomiskt bistånd vid ökad arbetslöshet, 
kostnader för viss skyddsutrustning samt övriga IFO-kostnader som effekt av ett nedstängt 
samhälle. Underlag för bedömning och prognos visas i sin helhet i den bifogade rapporten, se 
bilaga 3.

Kommunledningskontoret betonar vikten av att även fortsättningsvis särredovisa kostnader 
relaterade till corona-pandemin. Staten har aviserat att kommunerna ska kunna ansöka om 
ersättning för extraordinära åtgärder och merkostnader inom hälso- och sjukvården kopplade 
till coronaviruset. Kommunledningskontoret ser också att åtgärder i form av effektiviseringar 
för att klara ordinarie budget måste fullföljas.

Handlingar
 Rapport om risk för negativ avvikelse från socialnämndens driftsbudget
 Information om risk för negativ avvikelse från socialnämndens driftbudget
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