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ÄRENDELISTA
§80 Val av justerare
§81 Fastställande av dagordning
§82 Kommundirektören informerar
§83 Bisysslor 2020
§84 Revidering av avfallstaxa
§85 Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
§86 Revidering av kulturskolans avgifter
§87 Bostadsbyggnadsprognos 2020-2029

§88 Detaljplan för Lindholmen-Strömgården omfattande fastigheterna Slumsta 1:13, 
1:108, 1:109 samt del av fastighet Slumsta 1:31Antagande

§89 Detaljplan för Ormsta-Stensta- avtal förskola
§90 Miljöredovisning 2019
§91 Uppdrag: nulägesanalys

§92 Revidering av riktlinjer för bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller 
stiftelser

§93 Beslut om bidrag år 2020 till föreningar och stiftelser för gemensamhetslokaler
§94 Revidering av policy för att förebygga och upptäcka korruption
§95 Revidering av taxa för kopior, utskrifter m.m. av allmänna handlingar
§96 Sammanträdesplan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021
§97 Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4, 2019
§98 Anmälningar för kännedom
§99 Redovisning av delegationsbeslut
§100 Upphävande av beslut om F-9-inriktning
§101 Bidrag för trygghetsvandringar
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§ 80
Val av justerare

Beslut
Kommunstyrelsen utser Gustav Elfström (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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§ 81
Fastställande av dagordning

Beslut
Följande ärende läggs till på dagordningen:
 
- Bidrag för trygghetsvandringar (KS 2020.168) läggs till som paragraf 101.
 
Dagordningen fastställs i övrigt i enlighet med utskick.
 
Reservationer
Jaana Tilles (S) och Gustav Elfström (S), samt Martin Siltanen (SD), reserverar sig till förmån 
för Janna Tilles (S) yrkande. 

Yrkanden
Jaana Tilles (S) med bifall av Martin Siltanen (SD) yrkar att inte lägga till ärende "Bidrag för 
trygghetsvandringar (KS 2020.168)" som paragraf 101 i dagordningen då ärendet tillkommit 
försent.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar att ärende "Bidrag för trygghetsvandringar (KS 
2020.168)" ska läggas till i dagordningen som paragraf 101. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jaana Tilles (S) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen avslår det yrkandet.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt det.

4 / 34

ProSale Signing Referensnummer: 6685SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-05-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 82
Kommundirektören informerar

Ärendebeskrivning
 
Kommundirektören Victor Kilén informerar om coronaläget. Man ser en sakta nedgång i 
kommunen på antalet smittade, men samtidigt en sakta uppgång inom äldreomsorgen. 
Fältsjukhuset i Älvsjö ska monteras ned då man har bedömt att det inte behövs. Möjligheten 
att öppna upp ishallar för omhändertagande av avlidna kommer inte att behövas. 
Skyddsutrustningsnivån är god. Antal smittade i verksamheterna i Vallentuna är nu totalt 6 st. 
Inga nya dödsfall. Förskolor och fritidshem har beredskap att växla upp under sommaren. 
 
Information om miljörankning 2020
 
Föredragande: Ann Wahlström, Miljöstrateg Vallentuna kommun
 
Miljöstrateg Ann Wahlström informerar om Aktuell Hållbarhets miljöranking av Sveriges 
kommuner och att Vallentuna kommun tappat poäng från plats 67 till 152 i 
miljörankningen. Anledningen är bland annat klimatdelen då kommunens utsläpp har ökat 
sedan 2016. Utsläppsökningen kommer mestadels från transporter och persontrafik. 
 
Ann ombeds undersöka vidare kring varför resvanor och transporter ökat i kommunen.
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§ 83
Bisysslor 2020 (KS 2020.078)

Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har med förvaltningarnas medverkan inventerat de
anställdas bisysslor/uppdrag i februari 2020. Redovisningen per förvaltning ser ut som
följer:

• Barn- och ungdomsförvaltningen 59 bisysslor/uppdrag
• Fritidsförvaltningen 10 bisysslor/uppdrag
• Kommunledningskontoret 12 bisysslor/uppdrag
• Kulturförvaltningen 16 bisysslor/uppdrag
• Samhällsbyggnadsförvaltningen 10 bisysslor/uppdrag
• Socialförvaltningen 33 bisysslor/uppdrag

Bisysslorna/uppdragen, totalt i kommunen för 2020 är 140 stycken och redovisas översiktligt 
per förvaltning i sammanställningen. Av de totalt 140 redovisade bisysslorna är många 
bisysslor medlemskap i förening, till exempel bisyssla som styrelseledamot i 
bostadsrättsförening och idrottsföreningar.

I samband med att redovisningen görs och i samband med introduktion för
nyanställda och informationsmöten för chefer har arbetsgivaren/HR informerat om
gällande regler om bisysslor/uppdrag. Chefer uppmärksammas också på vikten av att
i samband med upphandlingar ha kännedom om i vilka företag anställda har
styrelseuppdrag, eller i övrigt genom t ex släkt- eller familjeband har en ställning som kan 
innebära intressekonflikter vid inköp eller upphandling.

Beslutsunderlag
 §53  Bisysslor 2020
 Tjänsteskrivelse, Bisysslor 2020
 Sammanställning Bisysslor 2020
 vallentuna kommuns regler för bisysslor och förtroendeskadlig verksamhet
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§ 84
Revidering av avfallstaxa (KS 2020.113)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Fastställa revidering av avfallstaxan för Vallentuna kommun enligt bilaga, samt att den 
reviderade taxan gäller från och med den 1 juli 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott beslutade 2020-04-29 § 24 att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att fastställa revidering av avfallstaxan enligt bilaga, 
samt att den ska gälla from 1 juli 2020.

En ny statlig förbränningsskatt införs och gäller från april 2020. Till följd av detta har 
SÖRAB höjt sina behandlingsavgifter motsvarande skatten. Under 2020 höjer SÖRAB 
avgifterna med 75 kr/ton för både brännbart hushållsavfall och grovavfall som skickas till 
förbränning. Förbränningsskatten innebär ökade behandlingskostnader på cirka 355 tkr under 
år 2020. Förslaget innebär att den höjda avgiften tas ut per abonnemang i proportion till tömd 
volym.

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till teknik och fastighetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång

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

Beslutsunderlag
 Revidering av avfallstaxa
 §24 Tefau Revidering av avfallstaxa
 Tjänsteskrivelse, 2020-04-17, Revidering av avfallstaxa.
 Förslag till revidering av avfallstaxa för Vallentuna kommun
 Bilaga-beräkningsunderlag förbränningsskatt 2020
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§ 85
Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats (KS 2020.092)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer revidering av taxan för 
upplåtelse av offentlig plats, i enlighet med bifogat förslag. Taxan träder i kraft vid justering 
av fullmäktiges protokoll och tillämpas för nya upplåtelser som inte redan har beviljats vid 
tiden för ikraftträdande.

Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsutskottet fattade 2020-03-18 beslut om att revidera taxan för upplåtelse 
av offentlig plats samt att komplettera med en skrivning som avser regelbundna 
återkommande event med samma arrangör. Syftet med ändringen är att öka möjligheterna till 
evenemang som bidrar till en levande miljö kring kommunens centrum. Sådana evenemang 
har i de flesta fall fallit under ”övrig oklassificerad upplåtelse” vilket har inneburit onödigt 
merarbete från både arrangörer och kommunen eftersom villkoren för varje upplåtelse måste 
hanteras vid varje evenemang. Genom en möjlighet att teckna avtal ges en möjlighet att skapa 
förutsägbarhet och samtidigt förenkla handläggningen.

I samband med ovanstående revidering föreslås taxan kompletteras avseende upplåtelse för 
s.k. foodtrucks och taxan för vissa upplåtelser höjs för att spegla utvecklingen av taxor i 
närliggande kommuner och KPI. Taxan för s.k. foodtrucks föreslås jämställas med 
försäljningsplats om max 12 kvm vid upplåtelse kortare än ett år och med kiosk om max 12 
kvadratmeter vid upplåtelse på helårsbasis.

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

Beslutsunderlag
 §55  Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
 Revidering av taxa för upplåtesle av offentlig plats
 Taxa för upplåtelse av offentlig plats
 §16 Tefau Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
 Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
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§ 86
Revidering av kulturskolans avgifter (KS 2020.134)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastställa kulturskolans avgifter 
i enlighet med bilaga Kulturskolans avgifter.
 
Reservationer
Jaana Tilles (S) och Nicklas Steorn (MP), reserverar sig mot beslutet till förmån för Jaana 
Tilles (S) yrkande.

Ärendebeskrivning
Förändrade taxor ska beslutas av kommunfullmäktige.
Kulturnämnden har fattat beslut §15 2020-03-31 om att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa kulturskolans avgifter enligt bilagt förslag, Kulturskolans avgifter 2020-02-21. 
Förslaget innehåller förändrade avgifter för kurserna Kortkurs, Animerad film samt en ny 
avgift för kurser som startas med hjälp av utvecklingsbidrag från Kulturrådet, 
”Kulturskolebidraget”.

Yrkanden
Jaana Tilles (S) yrkar, med bifall från Nicklas Steorn (MP), att kommunstyrelsen beslutar att 
föreslå kommunfullmäktige att halvera kulturskolans avgifter.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jaana Tilles (S) yrkande och sitt eget yrkande mot 
varandra. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Parisa Liljestrands (M) 
yrkande.

Beslutsunderlag
 §54  Revidering av kulturskolans avgifter
 Revidering av kulturskolans avgifter
 Kulturnämnden, Revidering av kulturskolans avgifter
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§ 87
Bostadsbyggnadsprognos 2020-2029 (KS 2019.383)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Bostadsbyggnadsprognos 2020-
2029 daterad mars 2020.
 
Reservationer
Jaana Tilles (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
 
Niklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
 
Anteckning
Martin Siltanen (SD) Deltar inte i beslutet med hänvisning till partiets egna kommunplan.

Ärendebeskrivning
Bostadsbyggnadsprognosen är en plan för att skapa planeringsmässiga förutsättningar för 
bostadsbyggnation. Bostadsbyggnadsprognosen ligger även till grund för 
befolkningsprognosen och blir en del av kommunplanen när planen har godkänts. Prognosen 
utgår från Vallentunas bostadsåtagande i enlighet med Sverigeförhandlingen och Riktlinjer 
för bostadsförsörjning och bygger på föregående års bostadsbyggnadsprognos, pågående 
planering, pågående översiktsplanering och inkomna önskemål om detaljplanering.

Yrkanden
Jaana Tilles (S) yrkar bifall till Plan- och miljöutskottets förslag, med ändringarna att
-       Minst 30% av nyproduktionen ska upplåtas som hyresrätter
-       Södra Haga tas bort från BBP 2020-2029
-       Karby/Lindvägen tidigareläggs till 2021
-       Vallentuna Ekeby 2:239 tas med i planen och påbörjas 2021
 
Nicklas Steorn (MP) yrkar bifall till Plan- och miljöutskottets förslag, med ändringarna att
-       Minst 30% av nyproduktionen ska upplåtas som hyresrätter
-       Södra Haga tas bort från BBP 2020-2029
-       Karby/Lindvägen tidigareläggs till 2021
-       Fördelningen mellan Flerbostadshus (FH) kontra Småbostadshus (SH) ska vara 2/3-delar 
FH och 1/3 SH över hela prognosperioden
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till Plan- och miljöutskottets förslag.
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Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), föreslår att hon först ställer proposition på sitt eget 
yrkande och sedan på Jaana Tilles (S) tilläggsyrkande och sedan Nicklas Steorns (MP) 
tilläggsyrkande. Beslutsgången godkänns av kommunstyrelsen.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt det.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jaana Tilles (S) tilläggsyrkande och 
finner att kommunstyrelsen beslutar att det avslås.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Nicklas Steorns (MP) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att det avslås.
 

 

Beslutsunderlag
 §26 Planmu Bostadsbyggnadsprognos 2020-2029
 Tjänsteskrivelse Bostadsbyggnadsprognos 2020-2029 mars 2020
 Bostadsbyggnadsprognos 2020-2029 mars 2020
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§ 88
Detaljplan för Lindholmen-Strömgården omfattande fastigheterna Slumsta 
1:13, 1:108, 1:109 samt del av fastighet Slumsta 1:31Antagande (KS 
2016.280)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till detaljplan för Lindholmen-Strömgården och föreslår 
Kommunfullmäktige att anta detaljplan för Lindholmen-Strömgården, omfattande 
fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 samt del av fastighet Slumsta 1:31., enligt 5 kap 27 § 
Plan- och bygglagen (2010:900).

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2019-11-19 § 83 att sända ut förslag till 
detaljplan för Lindholmen-Strömgården, omfattande fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 
samt del av fastighet Slumsta 1:31, på granskning enligt 5 kap 6§ Plan- och bygglagen 
(2010:900).

Förslag till detaljplan har varit utsänt för granskning mellan 12 december 2019 och 16 januari 
2020. Yttranden har inkommit från länsstyrelsen, Skanova, PostNord, E.ON, Storstockholms 
brandförsvar, Ellevio, Trafikförvaltningen, Lantmäteriet, Trafikverket, Vattenfall 
Eldistribution, Kulturnämnden och Fritidsnämnden. Länsstyrelsen, E.ON, Vattenfall 
Eldistribution har inget att erinra mot planförslaget. Inga synpunkter har lämnats från 
sakägare och närboende.

Med anledning av inkomna yttranden har plankartan justerats avseende gränser (administrativ 
gräns och egenskapsgränser) samt mindre redaktionella ändringar. I plankartan har f1-
bestämmelsen kompletterats för ökad flexibilitet och medger nu både radhus och parhus. 
Planbeskrivningen har reviderats främst gällande genomförandefrågor, tidplan samt 
uppdaterade bullerkartor med beräknade ljudnivåer för samtliga våningsplan avseende 
radhus/parhus.

Genomförda revideringar bedöms inte föranleda krav på ny granskning. Planförslaget är 
därmed färdigt för antagande. Beslut om antagande ska fattas av Kommunfullmäktige.

Ett exploateringsavtal har tagits fram för att säkerställa genomförandet. Marköverlåtelseavtal 
tecknas i samband med laga kraft.

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

Beslutsunderlag
 §21 Planmu Detaljplan för Lindholmen-Strömgården omfattande fastigheterna 

Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 samt del av fastighet Slumsta 1:31Antagande
 Tjänsteskrivelse Lindholmen-Strömgården antagandehandling1
 Planbeskrivning Lindholmen-Strömgården_antagandehandling_20200421
 Plankarta Lindholmen-Strömgården_antagandehandling 20200421 (1)
 Granskningsutlåtande Lindholmen-Strömgården_antagandehandling1 20200421
 R01-294010_ver3_Bullerutredning Lindholmen_20200319
 Behovsbedömning detaljplan för Lindholmen – Strömgården
 Vägprojektering detaljplan för Lindholmen – Strömgården
 Bullerutredning Lindholmen_Stromgarden
 Dagvattenutredning_Lindholmen_Strömgården190625_slutrapport
 Orkesta IP Bullerutredning 20191008
 Samrådsredogörelse Strömgården_granskningshandling_20191022
 PM Geotekniska förhållanden och skredbedömning, Slumsta 1:108 och 1:109
 Trafikbullerutredning, Slumsta 1:108 och 1:109
 Nya småhus i Slumsta, arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Slumsta 1:108 och 1:109
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§ 89
Detaljplan för Ormsta-Stensta- avtal förskola (KS 2019.335)

Beslut
Kommunstyrelsen att godkänna avtal och tilläggsavtal avseende fördelningen av 
värdeminskningen i samband med att detaljplanen för Ormsta-Stensta anger Förskola istället 
för Bostäder inom del av Ormsta 1:35, som ägs av Järntorget Bostad AB samt uppdra åt 
Mark- och Exploateringschef att underteckna avtalen.

Ärendebeskrivning
Inom detaljplaneområdet planeras en förskola. Den bästa placeringen är på Järntorgets 
fastighet , Ormsta 1:35, och kommunen ska förvärva mark enligt reglerna i Plan- och 
Bygglagen. En värdering har utförts av Forum Fastighetsekonomi ,år 2017, varvid 
marknadsvärdet för förskola bedömdes till 4.5 miljoner kronor. Enligt praxis, baserat på äldre 
rättsfall som anger att marknadsvärdet till grund för ersättningsberäkningen ska baseras på det 
alternativa användningssätt marken sannolikt hade planlagts för om den inte hade lagts ut som 
kvartersmark för förskola. Bedömningen är att det alternativa användningsområdet är bostäder 
i likhet med detaljplanen i övrigt och marknadsvärdet för detta bedömdes vid samma tillfälle 
av Forum Fastighetsekonomi AB till 17,25 miljoner kronor.
 
Ett avtal har tagits fram mellan följande exploatörer,  Järntorget Bostad AB, KAMS Ormsta 
AB, Fastighets AB Viperincus, Besqab Projektutveckling AB, Bostadsrättsföreningen 
Nyponslingan och Gunnar Stignäs Fastigheter AB (Odalen) och Vallentuna kommun, 
avseende fördelningen av värdeminskningen. Exploatörerna förbinder sig att såsom 
intrångsersättning erlägga ersättning till Järntorget, för den värdeminskning som åsamkas 
Järntorget i anledning av att del av Vallentuna Ormsta 1:35 kommer att tas i anspråk till 
förskola och överlåtas till kommunen.
Kommunens, som också är exploatör, andel av intrångsersättningen enligt värdering är vid 
avtalets tecknande 18,3 %, dvs 1 700 350 kronor, ska erläggas till Järntorget i samband med 
att detaljplanen och köpeavtal om förvärv av del av Ormsta 1:35, vinner laga kraft.  Övriga 
exploatörer erlägger sin del av intrångsersättningen direkt till Järntorget.
 
Kommunen ska förvärva tomt för förskola av Järntorget för 4,5 miljoner kronor. Beslut om att 
förvärva förskoletomten, del av Ormsta 1:35,  samt köpehandlingar upprättas i samband med 
att detaljplanen för Ormsta-Stensta vinner laga kraft.

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

Beslutsunderlag
 §24 Planmu Detaljplan för Ormsta-Stensta- avtal förskola
 Tjänstesrkrivelse, Detaljplan för Ormsta Stensta- avtal förskola, 2019-10-24
 Avtal förskolan
 Bilaga 1
 Bilaga 3. Värdering
 Bilaga 3.2 Fördelning
 Förlängning Avtal förskola februari 2019
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§ 90
Miljöredovisning 2019 (KS 2020.097)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner Miljöredovisning 2019.
 
Anteckning
Nicklas Steorn (MP) lämnar följande protokollsanteckning.
Då kommunen har miljöarbetet som ett prioriterat område borde Miljöredovisningen 2019 och 
dess bristande mätbarhet och måluppfyllelse ihop med raset på miljörankingen från 67:e till 
152:a plats stämma till eftertanke. Om kommunen verkligen prioriterar detta krävs ett omtag 
med mer resurser för omställning för att få tydliga effekter på målen samt ett arbete med att ta 
fram mätbarhet för respektive mål.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommuns miljöredovisning är en fördjupning av årsredovisningen som innehåller 
uppföljning av det systematiska miljöarbetet och kommunens miljömål. Arbetet under 2019 
har utgått från kommunens miljöplan med dess tre övergripande miljömål för kommunens 
direkta miljöpåverkan, snarare än miljöarbetet för kommunen som geografiskt område. 
Uppföljningen av miljömålen har sammanställts från förvaltningarnas resultatredovisning i 
Stratsys. Miljöredovisningen publiceras på intranät och extern webb.

SAMMANFATTNING, MILJÖREDOVISNING 2019
1. Klimatpåverkan ska minska. Sammantaget går det inte att bedöma om kommunens 
klimatpåverkan minskat. Målsättningar för energieffektivisering nås. Laddstolpar har 
etablerats i det centrala garaget och tre rena elbilar införskaffats. Etablering av en gemensam 
bilpool har förberetts under året. Körsträckorna för hemtjänsten har eventuellt ökat.

2. Miljöanpassade inköp ska öka. Bedömningen är att miljöhänsynen vid upphandling och 
inköp generellt sett har ökat. Kommunens centrala upphandlingsfunktion arbetar löpande med 
att öka miljöhänsynen vid upphandling och genom styrning av inköp, bland annat har stöd för 
att ställa miljökrav tagits fram.

3. Osorterat avfall... Andelen kommunala verksamheter som källsorterar är fortfarande låg. 
Fyra av tio kommunala enheter källsorterar och av dem sorterar flera endast en eller ett fåtal 
fraktioner. Bedömningen är att det osorterade avfallet inte minskat mer än marginellt. Ett 
kommunövergripande arbete med att utreda och ge förutsättningar för källsortering i alla 
kommunens verksamheter startade under året.

… och farliga kemikalier ska minska. Hanteringen av miljöfarliga kemikalier bedöms vara 
tillfredsställande och förutsättningarna finns på plats för att arbeta systematiskt med att 
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minska miljöpåverkan samt risker för miljö och hälsa. Flera verksamheter har aktivt fasat ut 
kemikalier till förmån för miljövänliga alternativ. Förvaltningarna har under året arbetat med 
sina respektive uppdrag ur kommunens kemikalieplan, bland annat har förskolorna påbörjat 
ett systematiskt arbete med kemikaliesmart förskola.

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

Beslutsunderlag
 §56  Miljöredovisning 2019
 Miljöredovisning 2019 TJÄNSTESKRIVELSE
 Miljöredovisning 2019 Vallentuna kommun FÖR BESLUT
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§ 91
Uppdrag: nulägesanalys (KS 2020.003)

Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektören att göra en nulägesanalys över vilka 
möjligheter kommunen har att förebygga och minska effekterna av en eventuell lågkonjunktur 
relaterat till den lokala arbetslöshetsnivån. 

Ärendebeskrivning
Konjunkturinstitutet konstaterade redan i december att den svenska ekonomin har gått in i en 
tydlig avmattningsfas, vilket är normalt efter flera år med högkonjunktur. Avmattningen 
bedömdes då förstärkas av osäkerheten kring brexit och handelskonflikter. Produktionen i den 
svenska ekonomin förväntades därför blir lägre och arbetslösheten något högre än normalt 
2020 och 2021.
Effekterna av covid-19 och tillsammans med försiktighetsåtgärderna bidrar till stora effekter 
på många branscher, med ökad arbetslöshet som följd. Arbetsförmedlingen rapporterade 
under mars månad om historiskt höga varselnivåer; antalet varslade per månad kraftigt 
översteg nivåerna per månad 1992 och 2008.
Regeringen har presenterat krispaket för jobb och omställning, exempelvis ökade medel till 
Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadspolitiska program, bidrag till kommuner för feriejobb 
för unga (180 miljoner kronor 2020), och tillfälligt förändrade a-kasseregler (kvalificeringstid 
och medlemsvillkor samt höjt tak och grundbelopp).
Arbetsförmedlingens månadsstatistik för mars månad visar att antalet öppet arbetslösa 
Vallentunabor uppgår till 406 personer (2,4 %) och antalet i program med aktivitetsstöd är 
223 (1,3 %). Det kan jämföras med Stockholms län där 4,4 % är öppet arbetslösa och 2,2 % i 
program med aktivitetsstöd.

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

Beslutsunderlag
 §19 Namu Uppdrag: nulägesanalys
 Uppdrag: nulägesanalys
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§ 92
Revidering av riktlinjer för bidrag till gemensamhetslokaler drivna av 
föreningar eller stiftelser (KS 2019.242)

Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget på ändringar och tillägg i riktlinjerna.
Anteckning
Kommundirektören uppdras att se över och förtydliga ansökningsförfarandet för att underlätta 
för de sökande. 

Ärendebeskrivning
I januari 2020 antog Kommunstyrelsen de riktlinjer som ska gälla för det nya bidraget till 
gemensamhetslokaler drivna av föreningar och stiftelser. I samband med att föreningar nu 
lämnat in ansökningar för första gången bedömer kommunledningskontoret att det inte 
framgår tillräckligt tydligt att en av grundintentionerna med bidraget är att föreningen som 
disponerar lokalerna ska hyra ut eller låna ut dem för allmänheten att använda. Det behöver 
också förtydligas vad som gäller om sökande förening eller stiftelse erhåller del av ansökt 
bidrag. Det kan uppstå en situation då föreningen eller stiftelsen avstår från att genomföra 
planerad åtgärd som följd av bristande finansieringsmöjlighet. Därför föreslås följande 
ändringar och tillägg:

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

Beslutsunderlag
 §62  Revidering av riktlinjer för bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar 

eller stiftelser
 Revidering av riktlinjer för bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar eller 

stiftelser
 Riktlinjer bidrag till föreningsdrivna gemensamhetslokaler
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§ 93
Beslut om bidrag år 2020 till föreningar och stiftelser för 
gemensamhetslokaler (KS 2020.061)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att dela ut bidrag för 2020 enligt följande:
- Frösunda hembygdsförening beviljas 100 000 kronor i  investeringsmedel
- Orkesta hembygdsförening beviljas 10 000 kronor i driftbidrag 
- Össeby hembygdsförening 30 000 kronor i investeringsmedel

Ärendebeskrivning
Som en del av kommunplan 2020-2022 tog fullmäktige i juni 2019 beslut om att
inrätta, och avsätta medel för, en bidragspott avsedd för gemensamhetslokaler drivna
av föreningar eller stiftelser. Beslut om tilldelning av bidrag för ändamålet sker inom
kommunstyrelsens verksamhet som också förfogar över budgeten för detsamma. För
budgetår 2020 har avsatts totalt 200 tkr (50 tkr avser driftsbidrag och 150 tkr bidrag
till investering). Kommunstyrelsen antog i januari 2020 de riktlinjer som ska gälla för att vara 
ansökningsberättigad (bilaga 1). Ansökningsperioden för bidraget beslutades pågå till sista 
mars.

För 2020 har sju föreningar lämnat in ansökan för att ta del av bidraget. Samtliga har av 
kommunledningskontoret bedömts uppfylla de allmänna krav på föreningen som ställs i 
riktlinjerna. Dock har inte alla föreningar gemensamhetslokaler vars syfte är att hålla 
arrangemang eller verksamhet öppna för allmänheten att besöka, vilket är en grundintention 
med bidraget.   

Yrkanden
Jaana Tilles (S) med bifall från Nicklas Steorn (MP) yrkar att även PRO beviljas 20 000 kr i 
driftbidrag och 10 000 kr i investeringsmedel. 
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jaana Tilles (S) yrkande och på sitt 
eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Parisa Liljestrands (M)
yrkande.

Beslutsunderlag
 §61  Beslut om bidrag år 2020 till föreningar och stiftelser för gemensamhetslokaler
 Ansökningar samt beslut om bidrag till gemensamhetslokaler
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 Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler, Orkesta Hembygdsförening
 Ansökan om bidrag för gemensamhetslokaler förening, Vallentuna Brukshunsklubb
 Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler, Korpen Vallentuna
 Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar, Vallentuna Röda 

Korset
 Ansökan för bidrag till gemensamhetslokaler, Össeby Hembygdsförening
 Komplettering till ansökan, Össeby Hembygdsförening
 Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar
 Ansökan om bidrag till gemensamhetslokaler drivna av föreningar
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§ 94
Revidering av policy för att förebygga och upptäcka korruption (KS 
2020.091)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar förslag till reviderad policy för att 
förebygga och upptäcka korruption.

Ärendebeskrivning
Nuvarande policy antogs av fullmäktige 2018-12-10. Policyn för att förebygga och upptäcka 
korruption är ett styrdokument visar hur Vallentuna kommun ska arbeta för att förebygga och 
upptäcka korruption och oegentligheter i verksamheten. Vallentuna kommun ska ha ett 
strukturerat arbete för att upptäcka oegentligheter.

I föreliggande förslag till reviderad policy föreslås att policyn i tillämpliga delar även ska 
omfatta förtroendevalda. Policyn har arbetats igenom så att det tydligt ska framgå vilka delar 
som gäller de anställda, vilka delar som gäller de förtroendevalda samt vilka delar som gäller 
både anställda och förtroendevalda.

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

Beslutsunderlag
 §57  Revidering av policy för att förebygga och upptäcka korruption
 Revidering av policy för att förebygga och upptäcka korruption
 Reviderat förslag till policy för att förebygga och upptäcka korruption
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§ 95
Revidering av taxa för kopior, utskrifter m.m. av allmänna handlingar (KS 
2020.052)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta reviderat förslag till taxa för kopior, 
utskrifter m.m. av allmänna handlingar.

Ärendebeskrivning
Tryckfrihetsförordningen ger den som önskar ta del av allmän handling rätt till kopia, avskrift 
eller utskrift av allmän handling mot fastställd avgift.

Kommunens nu rådande taxa föreslås kompletteras med avgiftsbestämmelser för elektroniskt 
utlämnande av allmän handling som inte redan finns lagrad i elektronisk form samt med ett 
tillägg om rätten att kostnadsfritt ta del av registerutdrag enligt Dataskyddsförordningen.

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

Beslutsunderlag
 §58  Revidering av taxa för kopior, utskrifter m.m. av allmänna handlingar
 Tjänsteskrivelse, revidering av taxa för kopior, utskrifter m.m. av allmänna 

handlingar
 Förslag på reviderad taxa för kopior, utskrifter m.m. av allmänna handlingar
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§ 96
Sammanträdesplan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021 (KS 
2020.137)

Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att:
1. fastställa kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdesplan för år 2021 enligt förslag i 
tjänsteskrivelse
2.fastställa kommunstyrelsens sammanträdesplan för år 2021 enligt förslag i tjänsteskrivelse.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesplan för år 2021 enligt förslag i 
tjänsteskrivelse.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fastställa sina sammanträdesplaner för år 
2021 enligt förslag i tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsen fastställer också sammanträdesplan 
för kommunstyrelsens arbetsutskott för år 2021 enligt förslag i tjänsteskrivelse. 
Sammanträdesplanerna finns även som bifogad bilaga.

I föreslagen sammanträdesplan har sammanträdesdagar under skolloven undvikits
för att underlätta för förtroendevalda och tjänstemän att kunna närvara.

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

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

Beslutsunderlag
 §60  Sammanträdesplan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021
 Tjänsteskrivelse, Sammanträdesplanering 2021, 2020-04-08
 Bilaga 1. Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 2021.
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§ 97
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4, 2019 (KS 
2019.237)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

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

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

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

SoL
Socialförvaltningen har åtta (3) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2019. 1 av dessa 3 beslut 
gäller barn och unga och resterande äldre.

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

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

Beslutsunderlag
 §59  Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4, 2019
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 Tjänsteskrivelse, 2020-03-04, Rapportering av icke verkställda beslut enligt 
socialtjänstlagen kvartal 4

 Socialnämnden, Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2019
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§ 98
Anmälningar för kännedom

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan med anmälningar fram tills 2020-05-14 och
lägger dem till handlingarna.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-14, 2020-05-07, 2020-05-08
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott  2020-04-21
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2020-04-29
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott 2020-05-07

Yrkanden

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

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag
  Cirkulär 20:18, 2020 års ekonomiska vårproposition och Vårändringsbudgeten för år 

2020
  Protokoll Överförmyndarnämnden 2020-03-19
  Protokoll Käppala 2020-03-26
  Cirkulär 20:21, Feriearbete/Sommararbete 2020
  Cirkulär 20:24, Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR 

m.m
  Cirkulär 20:22, Överenskommelse om partsgemensamma arbeten och ändringar i 

Bilaga M till AB och HÖK 18
  Cirkulär 20:23, Ändringar i Allmänna bestämmelser och partsgemensam kommentar 

gällande arbetsbrist m.m
  Cirkulär 20:20, Budgetförutsättningar för åren 2020–2023
 KS 2015.442-47  Mark- och miljödomstolens dom i mål M 1498-19, utfyllnad av en 

antropogent tillskapad sumpskog, Olhamra 1:3
 KS 2020.148-1  Rapport från arkivmyndighetens tillsyn inom kulturnämnden
 KS 2020.148-2  Rapport från arkivmyndighetens tillsyn inom fritidsnämnden

27 / 34

ProSale Signing Referensnummer: 6685SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-05-25

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 KS 2019.099-9  Dom från högsta förvaltningsdomstolen angående offentlig 
upphandling, 6102-19

  Cirkulär 20:25, Överenskommelse om satsning på kompetensförsörjning till 
äldreomsorgen
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§ 99
Redovisning av delegationsbeslut

Beslut
Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten fram tills 2020-05-14 och lägger dem till 
handlingarna.

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

Yrkanden

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

Beslutsgång

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

Beslutsunderlag
 KS 2019.255-16  Lokalt kollektivavtal - LOK Krislägesavtal, Lärarförbundet
 KS 2019.255-17  Lokalt kollektivavtal - LOK Krislägesavtal, Stockholms läkarförening
 KS 2019.255-18  Lokalt kollektivavtal - LOK Krislägesavtal, Lärarnas riksförbund
 KS 2020.122-1  Delegationsbeslut enligt 3.10, godkännande av upphandlingsdokument 

upp till tröskelvärdet
 KS 2020.020-3  Tilldelningsbeslut, drift och underhåll av offentlig belysning
 KS 2020.089-3  Delegationsbeslut enligt 11.9, Servitutsavtal  berörande fastigheten 

Vallentuna-Mörby 1:297
 KS 2019.349-4  Delegationsbeslut enligt 8.2, Avvikande öppettider kontaktcenter 2020-

04-20 till 2020-05-31
 KS 2020.090-1  Tilldelningsbeslut, Säsongsblommor 2021
 KS 2020.002-1  Delegationsbeslut enligt 3.10, Godkännande av förfrågningsunderlag, 

upphandling av lekplatsupprustning Bergvägen 20 C
 KS 2020.102-2  Delegationsbeslut enligt 3.4, Upphandlingsdokument för 

Infartsparkering Bällstaberg
 AVT 2017.056-18  Delegationsbeslut enligt 3.7, Tilldelningsbeslut enligt FKU Hederviken
 AVT 2017.056-19  Delegationsbeslut enligt 3.7, Beställning av konsultuppdrag enligt FKU
 KS 2019.349-5  Delegationsbeslut enligt 8.2, Avvikande öppettider sommaren 2020 

kontaktcenter
 KS 2020.108-1  Delegationsbeslut enligt KS 3.4, godkännande av 

upphandlingsdokument för ventilationsentreprenörstjänster
 KS 2020.089-4  Delegationsbeslut enligt KS 11.10, beslut om hyra för bostadspaviljonger
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 KS 2020.122-3  Delegationsbeslut enligt KS 3.6, Tilldelningsbeslut - Markentreprenad 
Karbyskolan
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§ 100
Upphävande av beslut om F-9-inriktning (KS 2020.164)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige upphäver följande beslut från 
kommunfullmäktiges sammanträde den 28 januari 2008 5 §:

”Kommunens strävansmål att samtliga skolor på sikt skall, där underlag finns, bli 1 - 9 skolor 
står fast. (1 - 9 skolor - var begreppet i skolplan 1995 -1998 - dessa kallas i dag för F – 9 
skolor.)”
 
Reservationer
Gustav Elfström (S) och Jaana Tilles (S) reserverar sig till förmån för Gustav Elfströms (S) 
yrkande. 
 
Martin Siltanen (SD) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Den 17 december 2019 gav barn-och ungdomsnämnden i uppdrag till barn-och 
ungdomsförvaltningen att lämna ett organisationsförslag för samtliga kommunala skolor som 
ska gälla från höstterminen 2021. Barn- och ungdomsförvaltningen har under våren utrett 
ärendet med utgångspunkten att Vallentunas skolor inte behöver ha en F-9-struktur. Detta mot 
bakgrund av att barn- och ungdomsnämnden tidigare har upphävt ett beslut om F-9-inriktning 
från 2000 som fattades i grundskolenämnden. Grundskolenämnden hade fastställt att 
”Framtida skolor i Vallentuna skall byggas om som F-9-skolor” och att ”Nuvarande skolor 
skall, om elevunderlaget medger detta, byggas om till F-9-skolor”. I utredningen av 
skolorganisationen under våren 2020 fann dock barn- och ungdomsförvaltningen att 
kommunfullmäktige 2008 beslutade att F-9-inriktningen stod fast. Barn- och 
ungdomsnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige upphäver detta beslut.

Yrkanden
Martin Siltanen (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget "med undantag för 
glesbygdsskolor".
 
Gustav Elfström (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till barn- och 
ungdomsnämnden, med motiveringen
att beslutsunderlaget inte är tillräckligt genomarbetat. Om kommunstyrelsen beslutar att avslå 
yrkandet att återremittera ärendet yrkar Gustav Elfström (S) att förvaltningens förslag avslås. 
 
Ylva Mozis (L), med bifall från Bengt-Åke Grip (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Gustav Elfströms (S) 
återremissyrkande mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Ordförande finner att beslut ska 
fattas på sammanträdet.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Ylva Mozis (L) yrkande mot Martin Siltanens (SD) 
yrkande. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Ylva Mozis (L) yrkande.
 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-05-20, upphävande av beslut om F-9-inriktning
 Förslag om upphävande av beslut om F-9-inriktning
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§ 101
Bidrag för trygghetsvandringar (KS 2020.168)

Beslut
Kommunstyrelsen godkänner upplägget och delegerar till kommundirektör att fatta beslut om 
fördelning av medel till föreningar (sammanlagt max 100 000) för 
trygghetsvandring/eftermiddagsvandring inför sommaren 2020.
Fritidsnämnden ska se över öppettiderna för fritidsgården Mega och kommunledningskontoret 
ska följa upp fritidsnämndens arbete. 
 
Anteckning
Martin Siltanen (SD) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Under sommaren finns ett ökat behov att vuxennärvaro runt om i Vallentuna mot bakgrund av 
människors ändrade rörelsemönster utifrån covid-19. Fler invånare bedöms stanna hemma och 
en del av de aktiviteter som normalt sett anordnas är inte möjligt att anordna.
En ökad närvaro av trygga vuxna bedöms kunna minska risken för skadegörelse, missbruk 
och våld i våra ungas närmiljö. Kommunledningskontoret föreslår att 100 tkr av medlen 
avsatta för trygghetsåtgårder inom Tryggare Vallentuna används för 
trygghetsvandring/eftermiddagsvandring, i syfte att öka vuxennärvaron enligt bifogat koncept.
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till kommundirektör att fatta 
beslut om fördelning mellan potentiella aktörer, i enlighet med bilagan, i syfte att uppnå ökad 
vuxennärvaro. Kommundirektör kan vidaredelegera beslut enligt kommunallagen, även det är 
då ett delegationsbeslut.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen godkänner upplägget och 
delegerar till kommundirektören att fatta beslut om fördelning av medel till föreningar 
(sammanlagt max 100 000) för trygghetsvandring/eftermiddagsvandring inför sommaren 
2020. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.
 

Beslutsunderlag
 Trygghetsvandringar
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 Konceptskiss - Öka vuxennärvaron
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