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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Kommundirektören informerar
Glokala Sverige - Föredragande Ann Wahlström

4. Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1, 2020 
(KS 2020.178)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

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

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

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

SoL
Socialförvaltningen har två (2) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2020. Ett beslut gäller 
vuxen och ett gäller äldre.

LSS
Socialförvaltningen har inga icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2020.

Handlingar
 §102  Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1, 2020
 Tjänsteskrivelse, 2020-06-22, icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1, 2020
 Socialnämnden, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2020



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (25)

5. Rapport om Leader (KS 2020.158)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Lokalt ledd utveckling genom Leader ger möjlighet att få stöd för projekt. Leader är en metod 
där privat, ideell och offentlig sektor arbetar tillsammans för att bidra till den lokala 
utvecklingen.
Jordbruksverket har i maj annonserat att en ny programperiod kan komma att påbörjas. 
Europeiska kommissionen har dock inte fattat några formella beslut ännu. Jordbruksverket har 
som målsättning att man hoppas komma igång med arbetet under 2022 eller 2023, beroende 
av vad Europeiska kommissionen beslutar. Lokala utvecklingsstrategier behöver därför 
skrivas under 2021 eller 2022. Jordbruksverket föreslår att kommunerna diskuterar 
exempelvis geografiska avgränsningar under 2020, för att vara så förberedda som möjligt. Om 
Vallentuna önskar ingå i ett Leaderområde behöver kontakt med någon av dessa tas framöver.
Kommunledningskontoret har under våren 2020 skrivit en rapport för att belysa vad 
medlemskap i ett Leaderområde skulle kunna innebära.

Handlingar
 §105  Rapport om Leader
 Rapport om Leader
 Ny programperiod 2021-2027 Leader
 Rapport - Lokalt ledd utveckling genom Leader

6. Rapport från inspektion hos Överförmyndaren i Norrort (KS 
2020.195)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Alla kommuner har en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som har tillsyn över 
förmyndare, gode män och förvaltare. Länsstyrelsen i sin tur har tillsyn över överförmyndarna 
och genomför regelbundna inspektioner hos dem för att granska att handläggningen följer 
lagar och förordningar och om handläggningar i övrigt sker på ett rättssäkert och lämpligt sätt.

Vallentuna kommun ingår i samarbetet Överförmyndarnämnden Norrort som den 9 mars 2020 
granskats av Länsstyrelsen som ett led i deras granskningsansvar. Vid inspektionen granskade 
Länsstyrelsen 34 akter samt har inför inspektionen inhämtat uppgifter om handläggningstider. 
Nämnden har fått möjlighet att yttra sig över synpunkterna samt tagit emot en slutrapport över 
iakttagelserna vid inspektionstillfället.

Enligt rapporten har Länsstyrelsen valt att rikta kritik mot nämnden i ett ärende gällande 
bristande tillsyn av en god man med uppdrag att bevaka ett barns rätt i fråga om skadestånd. 
Länsstyrelsen har även haft synpunkter kring brister i nämndens diarieföring, bevakning av 
arvskifte och register över ställföreträdarskap utan att rikta formell kritik.
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Sammanfattningsvis avser kritiken brister i nämndens rutiner för tillsyn av gode mäns 
verksamhet som Länsstyrelsen menar att nämnden borde bedriva regelbundet. Länsstyrelsen 
uppmanar även nämnden att se över sina rutiner för diarieföring, bevakning av att arvsskiften 
sker inom rätt tid samt rutiner för att säkerställa att deras register över ställföreträdarskap är 
korrekt uppdaterat.

I övriga ärenden som granskats har Länsstyrelsen inte funnit några brister och Länsstyrelsen 
har inte funnit någon anledning att anmärka på den efterfrågade informationen om 
handläggningstider.

Handlingar
 §103  Rapport från inspektion hos Överförmyndaren i Norrort
 Information om rapport från inspektion hos Överförmyndaren i Norrort 2020
 Rapport från inspektion den 9 mars 2020 av Överförmyndarnämnden i Norrort

7. Information om miljörevision (KS 2019.042)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunens miljöledningssystem är certifierat enligt standarden ISO 14001 vilket
innebär återkommande utvärdering av miljöarbetet. Uppföljande extern miljörevision nummer 
2, efter certifieringen i april 2018, genomfördes av Svensk Certifiering AB under mars och 
april 2020. Revisorn lämnade ett flertal positiva iakttagelser, 24 förbättringsförslag samt en 
mindre avvikelse (se Revisionsrapport Vallentuna kommun uppföljande 2, samt 
Avvikelsehantering extern miljörevision 200519).

Avvikelsen rör miljöaspekter/fossilfri fordonsflotta: ”Vissa verksamheter saknar tydlig 
efterlevnad av riktlinjer, för att kunna uppfylla kommunens egna mål och riktlinjer om 
fossilfri fordonsflotta till år 2030.” Ett antal dieselbilar har köpts in till verksamheter, främst 
lätta lastbilar. En viktig orsak är att möjligheter till att ladda el eller tanka biogas saknas. 
Under ledning av Teknik- och fastighetsförvaltningen ser samtliga förvaltningar över sina 
fordon och hur bensin- och dieseldrivna fordon kan fasas ut på kort och längre sikt. Kommun 
deltar i regionala projektet Fossilfritt 2030 som bl.a. inkluderar stöd för omställning till 
fossilfri fordonsflotta och för utveckling av infrastruktur för förnybara drivmedel. En 
utredning av tankställe för biogas i Vallentuna har initierats. Kommunen utreder etablering av 
laddstolpar vid verksamheterna och avser att snarast möjligt söka statligt bidrag för det. 
Kommunens miljötransportpool kommer inom kort att tas i drift och förväntas öka andelen 
miljövänliga transportslag inklusive cykel, öka driftsgraden av miljöklassade fordon och på 
sikt minska fordonsflottans storlek. Plan för hantering av avvikelsen har rapporterades in till 
revisionsbyrån 19 maj.

Intern revision genomfördes i november 2019 enligt revisionsprogram som fastställts av 
kommunens ledningsgrupp. Fokus låg på beredskap inför nödlägen samt egenkontroll och 
tillsyn enligt miljöbalken. Tre mindre avvikelser noterades (se Rapport 2019 intern 
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miljörevision). Förutsättningarna för källsortering och avfallshantering brister, vilket är känt 
sedan tidigare. En kartläggning av verksamheternas behov och möjligheter till källsortering 
har gjorts under våren och analyseras nu för att ge förslag till gemensamma åtgärder och 
underlag till budgetarbetet. Resterande två avvikelser rör brister i egenkontroll enligt 
miljöbalken. Stöd och verktyg kopplade till ordinarie verksamhetsstöd kommer att tas fram 
under året i samarbete mellan berörda förvaltningar och tillsynsmyndigheten.

8. Information om risk för negativ avvikelse från socialnämndens 
driftsbudget (KS 2020.131)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och uppmanar socialnämnden att vidta åtgärder för 
att bedriva verksamheten inom beslutad budgetram.

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. Socialnämndens ordförande har den 2020-08-20 givits 
information från socialchef om nämndens prognos och en befarad negativ avvikelse om 0,9 
miljoner kronor.

Kommunledningskontoret betonar vikten av att socialnämnden vidtar åtgärder för att se till att 
beslutad budgetram ej överskrids.

Handlingar
 §89  Information om risk för negativ avvikelse från socialnämndens driftsbudget
 Information om risk för negativ avvikelse från socialnämndens driftsbudget
 Information om risk för negativ avvikelse från socialnämndens driftbudget

9. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
likabehandling och mångfaldsarbetet på 
Kommunledningskontoret för 2019 (KS 2020.213)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten för Kommunledningskontorets uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med likabehandling och mångfald för 2019 och de 
fokusområden som tagits fram.

Ärendebeskrivning
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling och mångfaldsarbetet (LIMÅ) 
ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten i hela kommunen. Vallentuna 
kommun strävar efter att hela tiden förbättra sin arbetsmiljö såväl organisatoriskt, socialt och 
fysiskt. Arbetsgivare och arbetstagare arbetar kontinuerligt med att undersöka, genomföra och 
åtgärda risker och brister i arbetsmiljön. Verksamhetens arbetsmiljöarbete och arbetet med 
inkludering ska kontinuerligt följas upp på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 
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förebyggs och en god och hälsosam arbetsmiljö uppnås.

I rapporten finns även en analys och sammanställning av de styrkor och förbättringsområden 
som förvaltningen kan ha med sig i sitt fortsatta arbetsmiljöarbete under 2020 och framledes.

Handlingar
 §85  Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och likabehandling och 

mångfaldsarbetet på Kommunledningskontoret för 2019
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-05, Årlig uppföljning av SAM och LIMÅ för 

Kommunledningskontoret för 2019
 Rutinbeskrivning för kommunens arbete med SAM och LIMÅ

10. Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och 
likabehandling och mångfaldsarbetet på 
samhällsbyggnadsförvaltningen för 2019 (KS 2020.215)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner rapporten för samhällsbyggnadsförvaltningens uppföljning av 
det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetet med likabehandling och mångfald för 2019 
och de fokusområden som tagits fram.

Ärendebeskrivning
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling och mångfaldsarbetet (LIMÅ) 
ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten i hela kommunen. Vallentuna 
kommun strävar efter att hela tiden förbättra sin arbetsmiljö såväl organisatoriskt, socialt och 
fysiskt. Arbetsgivare och arbetstagare arbetar kontinuerligt med att undersöka, genomföra och 
åtgärda risker och brister i arbetsmiljön. Verksamhetens arbetsmiljöarbete och arbetet med 
inkludering ska kontinuerligt följas upp på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 
förebyggs och en god och hälsosam arbetsmiljö uppnås.

I rapporten finns även en analys och sammanställning av de styrkor och förbättringsområden 
som förvaltningen kan ha med sig i sitt fortsatta arbetsmiljöarbete under 2020 och framledes.

Handlingar
 §86  Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och likabehandling och 

mångfaldsarbetet på samhällsbyggnadsförvaltningen för 2019
 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet och likabehandling och 

mångfaldsarbetet på samhällsbyggnadsförvaltningen för 2019
 Rutinbeskrivning för kommunens arbete med SAM och LIMÅ

11. Månadsuppföljning januari-juni 2020, kommunstyrelsen (KS 
2020.056)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen.
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Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens förvaltningar har följt upp årets budget och sammanställt utfallet efter 6 
månader av verksamhetsåret och en prognos för helåret. Den samlade helårsprognosen för 
kommunstyrelsens verksamheter är ett mindre överskott på 0,1 miljon kronor. Överskottet 
redovisas inom kommunledningskontoret. Helårsprognosen för 
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen är att verksamheterna 
kommer att bedrivas enligt budget.

Handlingar
 §87  Månadsuppföljning januari-juni 2020, kommunstyrelsen
 Månadsuppföljning januari-juni 2020, kommunstyrelsen
 Månadsuppföljning januari-juni 2020, kommunstyrelsen

12. Månadsuppföljning januari-juni, Vallentuna kommun (KS 
2020.093)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner månadsuppföljningen.

Ärendebeskrivning
Det bokförda resultatet för Vallentuna kommun per 30 juni är 14,7 miljoner kronor, (14,7 
miljoner kronor enligt balanskravet). Bokfört resultat motsvarande period förra året var 13,5 
miljoner kronor (eller 11,0 miljoner kronor enligt balanskravet).

Prognosen för kommunen för hela året är ett resultat om 57,7 miljoner kronor (57,7 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 32,9 
miljoner kronor jämfört med budget.

Intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning beräknas ge ett överskott på 17,6 
miljoner kronor i förhållande till budget för Vallentuna 2020.

Exploateringsintäkter bidrar med 13,4 miljoner kronor och består till största delen av intäkter 
från projektet Åby Ängar.

Finansiella kostnader beräknas bli 4,8 miljoner kronor lägre än budgeterat.

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

Nämnderna prognostiserar tillsammans ett överskott om 1,8 miljoner kronor. Överskottet 
kommer från kommunstyrelsen, fritidsnämnden, kulturnämnden, barn- och ungdomsnämnden 
och gymnasieskolpengen. Socialnämnden och skolpengen prognostiserar underskott. 
Socialnämndens prognos, med ett underskott på 0,9 mnkr, inkluderar 8,9 miljoner kronor i 
extrakostnader relaterade till coronapandemin, samt att staten ersätter dessa kostnader till 
fullo. Bygg- och miljötillsynsnämnden prognostiserar en ekonomi i balans vid årets slut, dock 
är den prognosen avhängig att de pausade årsavgifterna inom miljö debiteras för 2020. 
Inkomstbortfallet uppgår i annat fall till en dryg miljon kronor.
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Den totala prognosen är fortfarande mycket osäker till följd av kostnader och intäktsbortfall 
relaterade till coronapandemin.

Coronapandemin medför att arbetslösheten stiger och skatteintäkterna minskar. Detta kommer 
påverka kommunens skatteintäkter under flera år och effekterna förväntas bli värre 
kommande år. Det är därför viktigt att Vallentuna kommun så långt möjligt under 2020 kan 
stärka det ekonomiska resultatet och öka soliditeten för att kunna hantera stora osäkerheter 
och svängningar kommande år.

Handlingar
 §88  Månadsuppföljning januari-juni, Vallentuna kommun
 Månadsuppföljning januari-juni 2020, Vallentuna kommun
 Rapport, månadsuppföljning juni, Vallentuna kommun

13. Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och 
frister för rengöring (sotning) (KS 2020.153)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
- fastställa taxor för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll från och med 1 april 2021 
enligt bilaga Storstockholms brandförsvars beslut 2020-03-31 § 14, dnr 309-
1169/2019, med bilagor,
- taxorna justeras årligen enligt sotningsindex (cirkulär 2002:83) som fastställs av
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR),
- fastställa taxor för frister för rengöring (sotning) från och med 1 april 2023.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun är tillsammans med Danderyd, Lidingö, Solna, Sundbyberg, Täby, 
Vaxholm, Värmdö och Österåker medlemmar i Storstockholms brandförsvar.

En ny modell för sotningsverksamhet har tagits fram och beslut fattades under 2019 om 
övergång till den nya modellen som också innebär reviderad taxa.

Avtal i Danderyd, Lidingö, Täby, Vallentuna och Värmdö fortlöper till 2021 med möjlighet 
till förlängning till som längst 2025. SSBF avser införa delar av den nya sotningsmodellen 
2021 med ändringar och tillägg genom tilläggsavtal. Förändringar gäller bland annat ny 
sotningsmetod vilken förutsätter en reviderad taxa. Vid upphandling av sotningstjänster 2023 
avses resterande delar av den nya sotningsmodellen implementeras med bland annat 
samordnad sotning och brandskyddskontroll.

Handlingar
 §90  Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och frister för rengöring 

(sotning)
 Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och frister för rengöring (sotning)
 Storstockholms brandförsvar, Taxa för rengöring (Sotning) och brandskyddskontroll och 

frister för rengöring (Sotning)
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14. Samordningsförbundet Roslagen årsredovisning 2019 (KS 
2020.155)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Samordningsförbundet Roslagens årsredovisning 2019 och 
styrelsen ges ansvarsfrihet.

Ärendebeskrivning
Samordningsförbundet Roslagen består av medlemskommunerna Österåker, Täby, Danderyd, 
Norrtälje, Vaxholm och Vallentuna samt arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region 
Stockholm.

I årsredovisningen skriver förbundet att ”Förbundet hade under 2019 verksamhetskostnader 
som uppgick till 6,69 milj.kr. Intäkter uppgick till 8,67 milj.kr, varav 6 milj.kr utgjorde 
medlemsbidrag och 2,66 milj.kr utgjordes av medfinansiering från Europeiska socialfonden.”

Om uppföljning av mål skriver förbundet ” Utifrån samordningsförbundets uppdrag och mål 
har förbundet Roslagen under 2019 möjliggjort och inkluderat de ny anslutna kommunerna i 
en struktur för samverkansarbete med förhoppningar på att bidra till samhällsekonomiska 
vinster och en gemensam helhetssyn. Förbundet har under våren arbetat fram förutsättningar 
att inkluderat de nya medlemmarna i förbundets pågående europeiska socialfondfinansierade 
individinsats, en insats som avser att vara till nytta för att stärka medborgaren förmåga till 
egen försörjning. I verksamhetsplanen för 2019 framgick insatsmålen att:
*Identifiera gemensamma behov och utvecklingsområden.
Under våren genomfördes en kartläggning och behovsanalys av respektive medlemspart.
*Informera 150 personer om förbundets verksamhet.
Förbundet har via sina forum nått ut till sammanlagt 158 personer.
*De operativa insatserna skulle rikta sig till förbundets målgrupp.
Förbundet har under året fortsatt prioritera MIA-projektet som främjar målgruppen människor 
som riskerar långvarigt bidrags-beroende. Projektet har stärkt 21 människor till 
egenförsörjning och 6 till studier samt 46 bedöms ha tagit ett steg närmre arbete.”

De sakkunniga revisorerna bedömer sammantaget att
*styrelsen i samordningsförbundet Roslagen har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt 
och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit 
tillräcklig.
* resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål 
som är uppställda.
*samt tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Handlingar
 §91  Samordningsförbundet Roslagen årsredovisning 2019
 Tjänsteskrivelse, 2020-06-08, Samordningsförbundet Roslagen årsredovisning 2019
 Årsredovisning 2019, Samordningsförbundet Roslagen
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15. Revidering av taxa för hyra av idrott- och friluftsenhetens 
lokaler och anläggningar (KS 2020.183)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa nya taxor för hyra av idrott-och 
friluftsenhetens lokaler och anläggningar från 1 januari 2021 enligt bilagt förslag.

Ärendebeskrivning
Samtliga taxeärenden ska beslutas av kommunfullmäktige.
Fritidsnämnden beslutade § 32 2020-06-04 att föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa 
för hyra av idrott- och friluftsenhetens lokaler och anläggningar från och med 1 januari 2021, 
enligt förvaltningens förslag.
Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget.

Handlingar
 §92  Revidering av taxa för hyra av idrott- och friluftsenhetens lokaler och anläggningar
 §92  Revidering av taxa för hyra av idrott- och friluftsenhetens lokaler och anläggningar
 Revidering av taxor för hyra av idrott- och friluftsenhetens anläggningar
 Fritidsnämnden, Revidering av taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens anläggningar

16. Bolagspolicy (KS 2020.185)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Bolagspolicy. Kommunstyrelsen 
föreslår att kommunfullmäktige fastställer att 1.2.6.4 Policy för insyn i kommunala bolag 
utgår.

Ärendebeskrivning
Syftet med bolagspolicyn är att tydliggöra Vallentuna kommuns ägarroll och hur kommunens 
ägarstyrning ska genomföras i hel- och delägda bolag. Dessutom anger bolagspolicyn 
gemensamma principer inom områdena styrelse, ekonomi, information och revision.

I den nya bolagspolicyn har 1.2.6.4 Policy för insyn i kommunala bolag inarbetats varför den 
policyn utgår.

Innan kommunstyrelsens möte ska AB Össebyhus ges tillfälle att yttra sig om det finns hinder 
för att ägardirektivet kan följas.

Handlingar
 §93  Bolagspolicy
 Tjänsteskrivelse, 2020-06-17, Bolagspolicy
 Bolagspolicy förslag 2020

17. Ändring av Ägardirektiv för AB Össebyhus (KS 2020.186)
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 1.7.1.3 Ägardirektiv AB 
Össebyhus.

Ärendebeskrivning
Detta ägardirektiv uppdaterar ägardirektivet beslutad 2016-02-15.
Förändringar är framför allt att en hel del text flyttas till bolagspolicy samt tillägget:
*bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av Vallentuna kommun samt 
att följa bolagspolicy samt andra styrdokument som även gäller kommunens bolag.

Innan kommunstyrelsens möte ska AB Össebyhus ges tillfälle att yttra sig om det finns hinder 
för att ägardirektivet kan följas.

Handlingar
 §94  Ändring av Ägardirektiv för AB Össebyhus
 Tjänsteskrivelse, 2020-06-17, Ändring av Ägardirektiv AB Össebyhus
 1.7.1.3 Ägardirektiv för AB Össebyhus förslag 2020

18. Revidering av reglemente för överförmyndarnämnden i 
Norrort gällande deltagande på distans (KS 2020.167)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa bilagt förslag till 
reviderat reglemente 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.

Möjligheten för nämnder att sammanträda på distans ska regleras i nämndernas reglementen. 
Detta är inte reglerat i reglementet för överförmyndarnämnden i Norrort. Då 
överförmyndarnämnden i Norrort är gemensam ska alla revideringar av reglementena antas av 
samtliga medlemskommuner. I förslag till reviderat reglemente föreslås därmed följande till 
under § 6 Sammanträden:

"Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på lika villkor. Ledamot eller ersättare som önskar delta på distans ska senast 
fem dagar före nämndens sammanträde anmälda detta till nämndens kansli. Ordföranden 
avgör om närvaro får ske på distans.”

Handlingar
 §104  Revidering av reglemente för överförmyndarnämnden i Norrort gällande 

deltagande på distans
 Tjänsteskrivelse, 2020-07-06, Revidering av reglemente för överförmyndarnämnden
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 Förslag till revidering av reglemente för överförmyndarnämnden i Norrort gällande 
deltagande på distans.

 Överförmyndarnämnden, Revidering av reglemente för överförmyndarnämnden i 
Norrort gällande deltagande på distans

19. Hemställan om ändrat lånetak Käppalaförbundet (KS 
2020.188)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner att Käppalaförbundets 
förbundsordning § 14 lån ändras till ett lånetak uppgående till 2 700 mnkr samt att den nya 
förbundsordningen gäller från 2020-11-01.

Ärendebeskrivning
I Käppalaförbundets förbundsordning stadgas att samtliga medlemskommuner ska ge sitt 
godkännande för att ändra förbundsordningen. I dag uppgår låneramen till
1 800 mnkr. Förbundets styrelse får endast fatta beslut om att påbörja investeringar vars 
finansiering ryms inom aktuell låneram de närmaste tre åren.

Vallentunas ekonomiska ansvar uppgår till kommunens andelstal i förbundet, år 2019 4,8 
procent. Vallentunas ekonomiska ansvar blir 43,4 mnkr högre i och med denna ändring och 
totalt 84,4 mnkr högre i den slutliga planerade höjningen år 2022.

Handlingar
 §83  Hemställan om ändrat lånetak Käppalaförbundet
 Tjänsteskrivelse, 2020-07-07, Hemställan om att ändra lånetak i förbundsordning
 Hemställan om att ändra § 14 Lån i Käppala förbundsordning

20. Ny avfallsplan för perioden 2021-2032 för Vallentuna 
kommun (KS 2019.334)

Förslag till beslut
PROTOKOLL FRÅN TEFAU EJ JUSTERAT ÄNNU
kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. anta förslag till avfallsplan 2021-2032 för Vallentuna kommun som en del av kommunens
renhållningsordning, att gälla från 1 januari 2021.
2. anta förslag till periodmål att gälla under perioden 2021-2023.
3. fastställa bedömningen att planens genomförande inte medför sådan betydande
miljöpåverkan att särskild miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram.

Ärendebeskrivning
Nuvarande avfallsplan gäller för tiden 2009-2020. SÖRAB har tillsammans med
representanter för delägarkommunerna tagit fram förslag till en ny gemensam avfallsplan.
Förslaget ställdes ut i de nio kommunerna under våren 2020.
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Varje kommun är skyldig att ha en renhållningsordning med avfallsplan och lokala
avfallsföreskrifter. Den nya planen ska gälla för perioden 2021-2032 och föreslås träda i kraft
den 1 januari 2021. Avfallsplanen, och det arbete som följer därav, är centralt för att uppnå
mål och inriktningar i kommunens miljö- och klimatstrategi. Avfallsplanen berör hela
kommunen och ska vara vägledande för såväl avfallsarbetet i kommunens egna verksamheter,
som gentemot företag och invånare.

Avfallsplanen ska främja ett mer cirkulärt system och innehåller övergripande mål till år 2032
samt periodmål för 2021-2023. Vart tredje år sätts nya periodmål för att kunna revidera och
prioritera målsättningar och resurser för de kommande tre åren. Målen utgör grunden för
kommunens egna aktiviteter där Vallentuna bl.a. i kvalitets-arbetet har ambitionen att minska
hushållens avfallsmängder till 400 kg per invånare och år. Planen ger mycket goda
förutsättningar för kommunens arbete med detta mål.

De övergripande målområdena, med kort beskrivning, är:
1. System efter behov – ska skapa förutsättningar för alla att göra hållbara val.
2. Avfall förebyggs – ska minska mängden avfall och restavfall.
3. Material cirkulerar – ska öka återanvändning/återvinning och minska byggavfall.
4. Matavfall – ska minska matsvinnet och mängden matavfall i restavfallet.
5. Skräp och nedskräpning – ska minska mängden skräp/osorterat skräp.
I avfallsplanens bilagedel redovisas ekonomiska konsekvenser och styrmedel,
barnkonsekvensanalys samt miljöbedömning. Då avfallsplanen syftar till en positiv påverkan
för miljön är bedömningen att en särskild miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram.
Hur arbetet bedrivits förklaras mer i planens bakgrundsdokument.

Handlingar
 Tjänsteskrivelse, 2020-06-12, Ny avfallsplan för perioden 2021-2032 för Vallentuna 

kommun
 Förslag till Avfallsplan 2021-2032 Bakgrundsdokument
 Förslag till Avfallsplan 2021-2032 Måldokument
 Förslag till Avfallsplan 2021-2032 - Periodmål 2021-2023
 Förslag till Avfallsplan 2021-2032 - Bilagor
 Protokollsutdrag styrelsemöte SÖRAB 2020-06-29
 Bilaga - Samrådsammanställning

21. Organisation av träffpunkternas verksamhet (KS 2019.368)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att

- Uppdraget att bedriva träffpunktsverksamhet för daglediga i behov av social samvaro, 
samtliga målgrupper, flyttas från Socialnämnden till Fritidsnämnden.

Förändringen börja gälla från och med 2021-01-01
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Ärendebeskrivning
Under våren 2019 utreddes om samlokalisering av kommunens verksamheter var möjlig. 
Socialförvaltningen och Fritidsförvaltningen har undersökt frågan och lade därefter fram ett 
förslag om att flytta över träffpunkterna till Fritidsförvaltningen. Förändringen skulle även 
innebära att Träffpunkten i centrala Vallentuna integrerades i den nya fritidsgården på 
Gymnasievägen 5. Förvaltningarna har utifrån förslaget gemensamt arrangerat två 
dialogmöten med föreningar, 10 september och 15 oktober 2019. Vad som framkommit i 
ärendet beskrivs i socialförvaltningens utredning inkl. bilagor. Förvaltningarna har även tagit 
fram en tidplan för hur verksamhetsutveckling kan ske i samråd med berörda förvaltningar.
Uppdraget att bedriva Träffpunktsverksamhet för daglediga i behov av social samvaro, 
samtliga målgrupper, föreslås flyttas från Socialnämnden till Fritidsnämnden.

I det ursprungliga förslaget rekommenderades att lokalen på Allévägen skulle avvecklas och 
att verksamheten istället skulle integrerades med den nya fritidsgården på Gymnasievägen 5. 
Sedan ärendet initierades har dock förutsättningarna förändrats i och med den pågående 
pandemin med spridning av covid-19 (coronavirus) i samhället. Med anledning av detta och 
under rådande läge bedöms nu en samlokalisering i den nya fritidsgården olämplig med 
hänsyn till målgruppen seniorers ökade sårbarhet.

Bedömningen att det finns stora fördelar med att flytta uppdraget att bedriva 
träffpunktsverksamhet för daglediga i behov av social samvaro, samtliga målgrupper från 
Socialnämnden till Fritidsnämnden kvarstår dock, men då ingen idag kan svara för hur länge 
restriktionerna kommer hålla i sig, eller hur Covid-19 kommer att påverka verksamheterna 
framöver är bedömningen att verksamheten i dagsläget enklare kan anpassas till 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer genom att behålla befintliga lokaler. Den tidigare 
rekommendationen om att lokalen på Allévägen 11 bör avvecklas snarast möjligt har därför 
lyfts från beslutet.

Handlingar
 §111  Organisation av träffpunkternas verksamhet
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-01, organisation av träffpunktsverksamhet
 Rapport organisation och lokalisering av träffpunktsverksamhet
 Bilaga 2 Tidplan för verksamhetsutveckling av Träffpunkten

22. Ändring av Detaljplan B701106 Sundby - Antagande (KS 
2018.268)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till ändring av detaljplan B701106 Sundby, omfattande 
fastigheterna Sundby 2:4 m.fl. och föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av detaljplan 
B701106 Sundby, omfattande fastigheterna Sundby 2:4 m.fl., enligt 5 kap 27 § Plan- och 
bygglagen (2010:900).

Ärendebeskrivning
Planområdet ligger i Brottby. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
ändrad detaljplan som syftar till att ändra huvudmannaskapet för vägarna, från enskilt till 
kommunalt. Detta görs genom ett tillägg till planbeskrivningen och plankartan. Ändringen 
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leder inte till några fysiska förändringar utan är rent administrativ. Vid laga kraftvunnen plan 
görs tilläggen i plankartan.

Handlingar
 Ändring av detaljplan B701106 Sundby - Antagande
 Ändring av detaljplan B701106 Sundby_Tillägg till Planbeskrivning
 Ändring av detaljplan B701106_Tillägg till planbestämmelser
 Ändring av Detaljplan B701106_samrådsredogörelse
 Ändring av detaljplan B701106_granskningsutlåtande

23. Ändring av Detaljplaner B580305, 890707 och B731105 - 
antagande (KS 2013.257)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till ändring av detaljplanerna för Backa B580305, 
omfattande fastigheterna Backa 1:1 m.fl., 890707 omfattande fastigheterna Kårsta-Rickeby 
1:1 samt 1:15-1:18 m.fl. och B731105 Backa 9:1, Backatomten 2:1, 3:1 m.fl. omfattande 
fastigheterna Backa 9:1 m.fl. och föreslår kommunfullmäktige att anta ändring av 
detaljplanerna för Backa B580305, omfattande fastigheterna Backa 1:1 m.fl., 890707 
omfattande fastigheterna Kårsta-Rickeby 1:1 samt 1:15-1:18 m.fl. och B731105 Backa 9:1, 
Backatomten 2:1, 3:1 m.fl. omfattande fastigheterna Backa 9:1 m.fl., enligt 5 kap 27 § Plan- 
och bygglagen (2010:900).

Ärendebeskrivning
Planområdena ligger i Kårsta. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till 
ändrad detaljplan för de tre detaljplanerna som syftar till att ändra huvudmannaskapet för 
allmän plats, från enskilt till kommunalt. Detta görs genom ett tillägg till vardera 
planbeskrivning och plankarta. Ändringen leder inte till några fysiska förändringar utan är 
rent administrativ. Vid laga kraftvunnen plan görs tilläggen i plankartan.

Handlingar
 Ändring av Detaljplaner B580305, 890707 och B731105 - Antagande
 Ändring av detaljplan Backa B580305_Tillägg till planbestämmelser
 Ändring av detaljplan Backa B580305_Tillägg till Planbeskrivning
 Ändring av Detaljplan Backa B580305_samrådsredogörelse
 Ändring av detaljplan Backa B580305_granskningsutlåtande
 Ändring av detaljplan B731105_Tillägg till planbestämmelser
 Ändring av detaljplan B731105_Tillägg till Planbeskrivning
 Ändring av detaljplan B731105_Samrådsredogörelse
 Ändring av detaljplan B731105_granskningsutlåtande
 Ändring av detaljplan 890707_Tillägg till planbestämmelser
 Ändring av detaljplan 890707_Tillägg till Planbeskrivning
 Ändring av Detaljplan 890707_samrådsredogörelse
 Ändring av detaljplan 890707_granskningsutlåtande
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24. Detaljplan för del av Sormenvägen - Antagande (KS 
2020.118)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till detaljplan för del av Sormenvägen, omfattande del 
av fastigheten Lindö 1:6 och föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av 
Sormenvägen, omfattande del av fastigheten Lindö 1:6, enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen 
(2010:900).

Ärendebeskrivning
Planområdet ligger i Lindö. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till 
detaljplan som syftar till att ändra huvudmannaskapet för vägarna, från enskilt till kommunalt. 
Detta görs genom en ny detaljplan för den avsedda vägsträckningen. Den nya detaljplanen 
leder inte till några fysiska förändringar utan bara en rent administrativ förändring.

Handlingar
 Detaljplan för del av Sormenvägen - Antagande
 Detaljplan för del av Sormenvägen - plankarta - antagande
 Detaljplan för del av Sormenvägen - Planbeskrivning
 Detaljplan för del av Sormenvägen - Samrådsredogörelse
 Detaljplan för del av Sormenvägen - Granskningsutlåtande

25. Hemställan om investeringsanslag Lindholmsvägen (KS 
2020.145)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
1. fastställer investeringsanslag om 1 miljon kronor för utredning av en breddning av
Lindholmsvägen samt förbättrade korsningspunkter utifrån de fastställda målen i rapporten 
Åtgärdsvalstudie Lindholmsvägen.
2. beslutar om genomförande av en breddning av Lindholmsvägen samt förbättrade
korsningspunkter för resterande 5 miljoner kronor i kommunplanen.

Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsutskottet fattade 2020-05-27 beslut om föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om hemställan av investeringsanslag
om sex miljoner som finns reserverat i investeringsplanen i kommunplan 2020 – 2022, §31.

I kommunplanen har totalt 6 miljoner kronor reserverats för åtgärder på Lindholmsvägen efter 
åtgärdsvalstudien som genomfördes under 2018 och 2019. Åtgärdsvalstudien fastslogs i 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott i september år 2019, § 77 (KS 2018.219).

I kommunplanens investeringsplan för 2018 – 2029 finns totalt 15 miljoner kronor 
reserverade för åtgärder på Lindholmsvägen fördelade på ”åtgärder på Lindholmsvägen efter 
åtgärdsvalstudien” med 6 miljoner kronor samt ”Upphandling och utbyggnad cirkulationsplats 
Lindholmsvägen” med 9 miljoner kronor.
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Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då den är förenlig med kommunplan
2020 – 2022.

Handlingar
 §95  Hemställan om investeringsanslag Lindholmsvägen
 Hemställan om investeringsanslag Lindholmsvägen
 §31 Tefau Hemställan om investeringsmedel Lindholmsvägen
 Rapport Åtgärdsvalstudie Lindholmsvägen 2019
 Tjänsteskrivelse, 2020-04-27, Hemställan om investeringsmedel Lindholmsvägen

26. Hemställan om investeringsanslag för cirkulationsplats 
Lindholmsvägen - Lingsbergsvägen (KS 2020.034)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
- fastställer investeringsmedel om 9 miljoner kronor för att anlägga en ny cirkulationsplats på 
Lindholmsvägen i korsningen med Lingsbergsvägen.
- beslutar om genomförande av en ny cirkulationsplats på Lindholmsvägen i korsningen med 
Lingsbergsvägen.

Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsutskottet fattade 2020-04-29 beslut om föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om hemställan av investeringsanslag
om nio miljoner som finns reserverat i investeringsplanen i kommunplan 2020 – 2022 och att 
ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera och anlägga en ny 
cirkulationsplats på Lindholmsvägen i korsningen med Lingsbergsvägen, §23.

I kommunplanen investeringsplan för 2018 – 2029 finns totalt 15 miljoner kronor reserverade 
för Lindholmsvägen.

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

Handlingar
 §97  Hemställan om investeringsanslag för cirkulationsplats Lindholmsvägen - 

Lingsbergsvägen
 Hemställan om investeringsanslag för cirkulationsplats Lindholmsvägen - 

Lingsbergsvägen
 §23 Tefau Upphandling och hemställan av cirkulationsplats Lindholmsvägen - 

Lingsbergsvägen
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-24, Upphandling och genomförande cirkulationsplats 

Lindholmsvägen - Lingsbergsvägen

27. Hemställan om investeringsanslag för gång- och cykelväg 
Kragstalund utmed Roslagsbanan (KS 2020.125)
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige:
1. Fastställer investeringsanslag om 2 miljoner kronor för en gång- och cykelväg längs 
Roslagsbanan i Kragstalund.
2. Beslutar om genomförande av en gång- och cykelväg längs Roslagsbanan i Kragstalund.

Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsutskottet fattade 2020-05-27 beslut om föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om hemställan av investeringsanslag
om två miljoner kronor som finns reserverat i investeringsplanen i kommunplan 2020 – 2022, 
§30.

Trafikförvaltningen på Region Stockholm bygger dubbelspår på Roslagsbanan mellan Täby 
Kyrkby och Kragstalund och efter projektets färdigställande kommer Trafikförvaltningen att 
återställa gång- och cykelbanorna bredvid järnvägen. Då kommer dessa även att uppgraderas 
till en bättre standard.

I kommunplanen investeringsplan för 2018 – 2029 finns totalt 2 miljoner kronor reserverade 
för en gång- och cykelväg längs Roslagsbanan i Kragstalund för år 2021.

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

Handlingar
 §96  Hemställan om investeringsanslag för gång- och cykelväg Kragstalund utmed 

Roslagsbanan
 Hemställan om investeringsanslag för gång- och cykelväg Kragstalund
 §30 Tefau Hemställan om investeringsmedel för gång- och cykelväg Kragstalund utmed 

Roslagsbanan
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-25, Gång- och cykelväg i Kragstalund utmed Roslagsbanan

28. Antagande av biblioteksplan 2020-2025 (KS 2020.182)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar biblioteksplanen 2020-2025 i enlighet med 
kulturnämndens förslag.
 

Ärendebeskrivning
Enligt bibliotekslagen ska alla kommuner ha en biblioteksplan för sin verksamhet inom 
biblioteksområdet. En uppdaterad och antagen plan är även viktigt för att kunna ansöka om 
statliga medel från kulturrådet.

Kulturnämnden föreslår att fullmäktige antar Biblioteksplan för perioden 2020-2025.
Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden har dessförinnan, i samband med 
remissförfarande, meddelat kulturnämnden att de inte har något att erinra. Planen har även 
skickats till socialnämnden, som ej meddelat synpunkter.



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 19 (25)

Biblioteksplanen ersätter tidigare biblioteksplan 2017-2019.

Handlingar
 §98  Antagande av biblioteksplan 2020-2025
 Antagande av biblioteksplan 2020-2025
 Kulturnämnden, Biblioteksplan 2020-2025

29. Utbildnings- och övningsplan för Vallentuna kommuns 
krishantering 2021-2022 (KS 2020.218)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen
- antar Utbildnings- och övningsplan för Vallentuna kommuns krishantering 2021-2022.
- beslutar att utbildningstillfället under november/december 2020 i planen för perioden 2019-
2020 utgår.

Ärendebeskrivning
För att vidmakthålla, pröva och utveckla kommunens krishanteringsförmåga ska 
kommunövergripande utbildnings- och övningsverksamhet genomföras minst i den 
omfattning som anges i denna plan för Vallentuna kommun. Planen anger vilka övningar som 
ska genomföras, när de ska genomföras samt i grova drag vilka funktioner/personer som ska 
delta. De kommunövergripande utbildnings- och övningsaktiviteterna planeras, leds och 
bekostas av Kommunledningskontoret. Deltagande verksamheter ansvarar dock för 
personalkostnader för deltagande personal samt eventuella kostnader förknippade med 
respektive personals deltagande.

Kommunstyrelsen antog under 2018 en plan för perioden 2019-2020. 
Kommunledningskontoret föreslår att utbildningstillfället under november/december 2020 
utgår, utifrån att kommunens beredskap generellt ökats utifrån rådande förutsättningar. Därtill 
bedöms övning på plats med RAKEL-utrustning ej förenligt med Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer.

Handlingar
 §100  Utbildnings- och övningsplan för Vallentuna kommuns krishantering 2021-2022
 Utbildnings- och övningsplan för Vallentuna kommuns krishantering 2021-2022
 Utbildnings- och övningsplan för kommunens krishanteringsledning 2021-

2022reviderad1
 Utbildnings- och övningsplan för kommunens krishanteringsledning 2019-2020

30. Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun 
2021 - 2022 (KS 2020.219)
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta styrdokumentet Plan för krisarbete och 
krisledning i Vallentuna kommun 2021 – 2022. Planen ersätter Krisledningsplan för 
Vallentuna kommun 2019 – 2022.

Ärendebeskrivning
Förslaget till Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun 2021 - 2022 utgör ett 
övergripande styrdokument för hur kommunen ska organisera och bedriva krisarbete och 
ledningsarbetet vid en samhällsstörning, kris, extraordinär händelse samt under höjd 
beredskap då ordinarie ledningsstrukturer behöver anpassas så att nödvändig krisledning kan 
uppnås. Kommunen är ålagd att ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap 
enligt den överenskommelse träffats om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Denna plan ersätter även dokumentet Krisledningsplan Vallentuna kommun 
2019 – 2022 (KS 2018.344-3). Samtliga delar och innehåll i nämnda plan, antagen av 
fullmäktige 2019, ingår även i den nu föreslagna planen för krisarbete och krisledning i 
Vallentuna kommun 2021-2022 men har kompletterats med de delar som överenskommelsen 
efterfrågar. Huvudsakligen gäller det övergripande inriktning för arbete med risk- och 
sårbarhetsanalys, geografiskt områdesansvar, samordning och styrning inom koncernen 
Vallentuna kommun samt vissa prioriterade förbättrings- och utvecklingsområden under 
perioden.

Handlingar
 §101  Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun 2021 - 2022
 Styrdokument/Plan för krisarbete och krisberedskap i Vallentuna kommun 2021-2022
 Förslag till Plan för krisarbete och krisledning för Vallentuna kommun 2021- 2022

31. Svar på motion (S) om att bygga hyresrätter på kommunens 
fastighet på Ekebyvägen (KS 2019.232)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Jaana Tilles (S) väckte 2019-06-12 en motion om att påbörja ett nytt detaljplanearbete på 
fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:239 i syfte om att bygga fler bostäder. Motionärerna framför 
att behovet av hyresrätter är stort i kommunen och att den aktuella fastigheten har ett 
förhållandevis bra läge för att utgöra bostäder.

Kommunledningskontoret och samhällsbyggnadsförvaltningen ser i dagsläget inga fördelar 
med att påbörja ett nytt detaljplanearbete av den aktuella fastigheten och rekommenderar att 
frågan istället behandlas inom FÖP Västra Vallentuna.

Fastigheten Vallentuna-Ekeby 2:239 är del i ett större sammanhang i ett område där det redan 
pågår översiktsplanering av området som helhet i fördjupad översiktsplan (FÖP) Västra 
Vallentuna tätort. Denna är under framtagande och beräknas vara klar cirka år 2021. Att 
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detaljplanera den enskilda fastigheten utan att studera platsen i ett större sammanhang 
rekommenderas inte i detta skede.

Samråd planeras under hösten och i den processen ges utrymme för politiska diskussioner 
kring hur denna fastighet, i relation till övrig bebyggelse bör planeras.

I takt med att områden runt omkring byggs ut kan efterfrågan på byggrätter för handel komma 
att förändras. Då platsen idag är detaljplanelagd som handelsändamål bör det också studeras 
vidare ifall den föreslagna åtgärden (bostäder) förhindrar eventuella planer för 
handelsetableringar i nordvästra Vallentuna tätort.

Handlingar
 §110  Svar på motion (S) om att bygga hyresrätter på kommunens fastighet på 

Ekebyvägen
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-21
 Motion (S) om att bygga hyresrätter på kommunens fastighet på Ekebyvägen

32. Svar på motion (MP) om hög frånvaro (KS 2019.319)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser att motionen anses besvarad vad gäller 
satserna ett och tre, samt avslår motionens andra sats.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har i en motion, 2019-10-06, föreslagit

(1) att Vallentuna kommun höjer sin kunskap kring orsakerna till hemmasittande,
(2) att Vallentuna kommun tar in en extern organisation som kan granska kommunens arbete 
med problematisk frånvaro för att därigenom tydligare kunna se var det brister samt
(3) att Vallentuna kommun skapar metoder och strategier för att motverka samt hjälpa elever 
tillbaka som hamnat i ofrivillig skolfrånvaro.

Motionen har skickats på remiss till Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden 
som yttrat sig över innehållet. Nämnderna föreslår att satserna ett och tre anses besvarade 
samt sats nummer två avslås.

Handlingar
 §106  Svar på motion (MP) om hög frånvaro
 Svar på motion (MP) om hög frånvaro
 Motion (MP) om hög frånvaro i Vallentuna skolor
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande,  motion (MP) om hög frånvaro i Vallentunas 

skolor
 Utbildningsnämndens yttrande, motion (MP) om hög frånvaro i Vallentunas skolor

33. Svar på motion (S) sommarjobb till alla ungdomar (KS 
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2019.321)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte 2019-10-14 en motion om att förvaltningen ska få i uppdrag att 
arbeta fram en sommarjobbsgaranti för Vallentuna kommuns ungdomar mellan 16 och 18 år 
inför sommaren 2020.
Motionärerna framhåller att det är viktigt att erbjuda ungdomarna en bra första 
arbetslivskontakt – att studiemotivationen kan förbättras såväl som kontaktnät skapas.

Motionen skickades på remiss till utbildningsnämnden som i ett yttrande föreslår att motionen 
avslås. Utbildningsnämnden konstaterar att fram till att ungdomen fyller 18 år ges 
arbetslivserfarenheter via grundskolans numera obligatoriska Prao samt via gymnasiet 
arbetsplats förlagda lärande. Kommunala feriejobb är ett bra komplement till dessa 
obligatoriska verksamheter. Vidare anser nämnden att det är en viktig del i lärandet att 
anställningsförfarandet i störst möjliga mån liknar andra tillsättningar av tjänster i kommunen. 
(Ansökan med CV och personligt brev, intervju och urval.) Om
sommarjobb erhålls enbart genom ett knapptryck av en vårdnadshavare eller
ungdomen själv finns inget större lärande.

Handlingar
 §107  Svar på motion (S) sommarjobb till alla ungdomar
 Svar på motion (S) sommarjobb till alla ungdomar
 Motion (S) om sommarjobb till alla ungdomar
 Utbildningsnämndens yttrande, motion om sommarjobb för alla ungdomar

34. Svar på motion (S) om ett kommunalt bostadsbidrag (KS 
2019.060)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.
 

Ärendebeskrivning
Jaana Tilles (S) väckte 2019-02-11 en motion om att kommunen ska utreda möjligheten att 
införa ett kommunalt bostadsbidrag/bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning.

Motionären beskriver att funktionsnedsättning medför större behov vad gäller storlek, 
tillgänglighet och ändamålsenlighet vilket resulterar i högre boendekostnader än vad den 
enskilde mäktar med, även med hjälp av statliga bostadstillägg.
Kommunala bostadstillägg är inte reglerade i lag, utan är ett frivilligt åtagande, som innebär 
ökade kostnader för den kommunala verksamheten i paritet med hur stor målgrupp som 
omfattas och i vilken utsträckning kostnaderna minskas för individen. Utifrån att 
socialförvaltningen tidigare utrett frågan om kommunalt bostadsbidrag för personer med LSS 
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och kommunledningskontoret i samband med ärende om revidering av hyressättning sett över 
frågan på nytt, bedöms möjligheten till införande vara utredd.

Handlingar
 §108  Svar på motion (S) om ett kommunalt bostadsbidrag
 Svar på motion (S) om kommunalt bostadsbidrag
 Motion (S) om ett kommunalt bostadsbidrag för personer med funktionsnedsättning

35. Svar på motion (S) om fortsatt utbildning i förskolorna (KS 
2019.360)

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Jaana Tilles (S) väckte 2019-11-11 en motion om

(1) att Vallentuna kommun ska fortsätta med att erbjuda förskollärarutbildning till 
intresserade barnskötare under de kommande åren samt
(2) att barnskötarutbildningen erbjuds även i fortsättningen till medarbetare som saknar det i 
förskolorna.

Motionen har skickats på remiss till Barn- och ungdomsnämnden som föreslår att fullmäktige 
anser motionen besvarad. Andelen förskollärare fortfarande är låg, och förvaltningen planerar 
att fortsätta utbildningssatsningen de kommande åren. Samtliga barnskötare med fast 
anställning men utan formell utbildning har genomgått en obligatorisk utbildning som 
erbjudits på arbetstid. Från och med maj månad har Vallentuna kommun därför endast 
utbildare barnskötare och legitimerade förskollärare på fasta tjänster i de kommunala 
förskolorna. Vid nyanställning på tillsvidaretjänster är barnskötarutbildning ett krav.

Handlingar
 §109  Svar på motion (S) om fortsatt utbildning i förskolorna
 Svar på motion (S) om fortsatt utbildning i förskolorna
 Motion (S) om fortsatt utbildning i förskolorna
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, remiss om motion om fortsatt utbildning i 

förskolorna

36. Fyllnadsval av 2:e vice ordförande till kommunstyrelsens 
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott (S) (KS 2020.244)

37. Fyllnadsval av 2:e vice ordförande till kommunstyrelsens 
arbetsutskott (S) (KS 2020.245)
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38. Fyllnadsval av personlig ersättare till Gustav Elfström (S) i 
kommunstyrelsens plan- och miljöutskott (KS 2020.246)

39. Anmälningar för kännedom

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan med anmälningar fram tills 2020-09-10 och
lägger dem till handlingarna.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-02
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2020-06-16, 2020-06-30
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2020-09-02
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott 2020-06-04, 2020-09-03

Anmälda handlingar
     Cirkulär 20:24, Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR m.m
     Cirkulär 20:28, Revidering av preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2021
 KS 2020.095-1    GDPR-rapport 2019
     Cirkulär 20:29, Beslut och justeringar i RIPS för år 2020
     Cirkulär 20:30 Information om statsbidraget för kompetenslyft till äldreomsorgen
 KS 2020.195-1    Rapport från inspektion den 9 mars 2020 av Överförmyndarnämnden i Norrort
     Cirkulär 20:31 Förändring i sommarjobbssatsningen från och med september
 KS 2020.131-4    Information om risk för negativ avvikelse från socialnämndens driftbudget
     Cirkulär 20:32, Budgetförutsättningar för åren 2020–2023
 KS 2015.442-48    Mark- och miljööverdomstolens beslut i mål M 6125-20, utfyllnad av 

antropogent tillskapad sumpskog inom fastigheten Olhamra 1:3, nu fråga om prövningstillstånd

40. Redovisning av delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten fram tills 2020-09-10 och lägger dem till
handlingarna.

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

Delegationsbeslut
 KS 2020.102-4    Delegationsbeslut enligt 3.6, Tilldelningsbeslut - Infartsparkering Bällstaberg
 KS 2020.018-5    Delegationsbeslut enligt 2.1, Tillfällig attesträtt inom Stab och Egen försörjning
 KS 2017.288-32    Delegationsbeslut enligt KS 11.5, Överenskommelse och ansökan om 

fastighetsreglering avseende mark för järnvägsändamål norr om Lindholmen station
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 KS 2017.288-33    Delegationsbeslut enligt KS 11.5, Överenskommelse och ansökan om 
fastighetsreglering avseende mark detaljplanelagd som lokalgata i Vallentuna centrum

 KS 2020.139-5    Delegationsbeslut enligt KS 9.4, Planavtal - Kullbacka
 KS 2019.392-9    Delegationsbeslut enligt KS 1.1, Yttrande i mål M 7976-18, tillståndsansökan för 

bergtäkt Norrhall 3:1
 KS 2020.079-2    Delegationsbeslut enligt 5.12, Tillförordnad förvaltningschef. Fritids- och 

kulturförvaltningen
 KS 2020.079-3    Delegationsbeslut enligt 5.12, Tillförordnad förvaltningschef. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
 KS 2020.028-4    Delegationsbeslut enligt 5.7, Tillförordnad kommundirektör
 KS 2019.349-6    Delegationsbeslut enligt 8.2, Avvikande ordinarie öppettider Kontaktcenter 

2020-08-24 till 2020-12-31
 KS 2020.079-4    Delegationsbeslut enligt 5.12, Tillförordnad förvaltningschef Socialförvaltningen
 KS 2020.079-5    Delegationsbeslut enligt 5.12, Tillförordnad förvaltningschef Teknik och 

fastighetsförvaltningen
 KS 2020.079-6    Delegationsbeslut enligt 5.12, Tillförordnad förvaltningschef Barn- och 

ungdomsförvaltningen
 KS 2020.196-2    Delegationsbeslut enligt KS 1.26, Yttrande angående remiss om ändrad hastighet 

på del av väg 978
 AVT 2019.076-2    Delegationsbeslut enligt 1.6, Personuppgiftsbiträdesavtal, Bergkvarabuss AB
 AVT 2020.030-2    Delegationsbeslut enligt 1.6, Personuppgiftsbiträdesavtal, Troman AB
 KS 2020.189-2    Delegationsbeslut enligt KS 1.26, Yttrande angående ansökan om tillstånd till 

uppvisning av fordon på väg  - A ride for our child
 AVT 2020.066-1    Delegationsbeslut enligt 11.6, Nyttjanderättsavtal med Storstockholms 

Lokaltrafik, Frösunda Prästgård 1:3
 KS 2016.298-9    Delegationsbeslut enligt 1.6, Personuppgiftsbiträdesavtal, Ragn-Sells 

Kommunpartner AB
 KS 2020.031-1    Delegationsbeslut enligt 3.1, Fullmakt för upphandlingsuppdrag till extern 

upphandlande myndighet
 KS 2020.042-3    Delegationsbeslut enligt 3.6, Tilldelningsbeslut
 KS 2020.175-2    Delegationsbeslut enligt KS 1.21, Beslut om att inte besvara remiss om förslag till 

Vattenplan för Sollentuna kommun
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