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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog § 26 2020-02-17 internkontrollplan 2020 för
kommunstyrelsen. Utifrån internkontrollplanen har granskning genomförts under det
första halvåret. Resultatet av granskningen redovisas i en halvårsrapport och lämnas
till kommunstyrelsen för godkännande.

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

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-08-28, delårsuppföljning internkontroll
 Borttagen på grund av personuppgifter.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollen.

Ärendet i korthet
Kommunstyrelsen antog § 26 2020-02-17 internkontrollplan 2020 för
kommunstyrelsen. Utifrån internkontrollplanen har granskning genomförts under det
första halvåret. Resultatet av granskningen redovisas i en halvårsrapport och lämnas
till kommunstyrelsen för godkännande.
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Uppföljning internkontroll 
Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas effektivt och säkert. En kommuns verk-
samhet består av processer och rutiner och målet med internkontrollen är att ha ordning och reda 
på alla processer och rutiner. 
 
Den här rapporten visar de processer/rutiner och dess tillhörande kontrollmoment som har grans-
kats inom nämnden samt granskningens genomförande och granskningens utfall. 

Process/rutin: Verkställighet av beslut 

Uppföljning av alla beslut som fattas av KS/KF.  

Granskningens genomförande 

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

Granskningens utfall 

Granskning 1 - 2020-05-11 

Av sammanlagt 114 beslut är 23 verkställda (klart grönt), 73 pågående (orange) och 18 vilande/ej 
påbörjat (rött). Rapporten i sin helhet har redovisats för kommunstyrelsen. 

Granskning 2 - 2020-09-16 

Av sammanlagt 103 beslut är 22 verkställda (klart grönt), 70 pågående (orange) och 11 vilande/ej 
påbörjat (rött). Rapporten i sin helhet har redovisats för kommunstyrelsen. 

Process/rutin: Delegationsbeslut 

Delegationsbeslut i enlighet med delegationsordning  

Granskningens genomförande 

Tio slumpmässiga ärenden har valts ut för granskning, 5 avtal och 5 beslut. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 - 2020-02-27 

Granskningen visade att samtliga beslut och avtal var anmälda till nämnd och enligt rätt delegat-
ionspunkt. 

Granskning 2 - 2020-07-02 

Granskningen visade att samtliga fem beslut som kontrollerades var korrekt anmälda som delegat-
ionsbeslut. Vid kontroll av avtalen gick det inte att bedöma om besluten var fattade på delegation 
eller verkställighet då delegationsordningen förändrats utan att rutiner anpassats. 

Två av avtalen gick att säkerställa att de var korrekt inte anmälda då de var verkställande beslut, öv-
riga tre avtal gick inte att bedöma om de var delegationsbeslut eller verkställande beslut. Inga av de 
tre var anmälda till nämnden, men är möjligt att de skulle vara det. 
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Process/rutin: Hantera personuppgifter enligt GDPR. 

Kontrollera att riskanalyser och konsekvensbedömningar genomförts 
för personuppgiftsbehandlingar som kan leda till hög risk. 

Granskningens genomförande 

Granskning sker i två steg: 

1). Har samtliga personuppgiftsbehandlingar i kommunstyrelsens register över personuppgiftsbe-
handlingar riskbedömts av dataskyddssamordnaren? 

2). Samtliga personuppgiftsbehandlingar som markerats med riskkategorin "Hög risk" i kommun-
styrelsens register över personuppgiftsbehandlingar har valts ut för granskning. Har konsekvensbe-
dömning (DPiA) genomförts? 

Granskningens utfall 

Denna granskning rapporteras i samband med helårsuppföljningen.  

Kontrollera att behörighetstilldelning sker korrekt utifrån dokumente-
rade behörighetsgrupper 

Granskningens genomförande 

Stickprov sker genom att ett system per granskning väljs ut. Granskning sker sedan i följande steg: 

1). Dokumentation för behörighetsgrupper begärs in från aktuell systemägare. 
Bedömning: Finns tillräcklig dokumentation? 

2). 10 slumpmässigt valda användare som tilldelats behörighet väljs ut för kontroll. 
Bedömning: Överensstämmer tilldelningen med aktuell behörighetsgrupp? 

Granskningens utfall 

Granskning 1, våren 20020 - Behörighetstilldelning kopplat till gemensamma map-
par.  

2020-04-17 skickades begäran till IT-chef om dokumentation inför granskning. Trots flera påmin-
nelser och uppmaningar har ingen dokumentation lämnats. Efter samtal med IT-chef framkommer 
dock att skriftliga rutiner saknas men att det finns ett odokumenterat beslut om en mappstruktur 
som skall användas av alla avdelningar. Beslutet innebär att respektive avdelningschef styr behörig-
heterna i sin egen struktur. Detta beslut är dock inte verkställt för kommunledningskontoret ännu. 

Steg 2 i granskningen har inte gått att genomföra då IT-avdelningen meddelar att det inte är möjligt 
för dem att se vilka som har behörighet till en specifik mapp. 

Granskningen påvisar således brister både vad gäller skriftliga rutiner och dokumentation samt 
möjligheter att genomföra kontroller. 

Kontrollera att kommunens mest kritiska informationstillgångar konti-
nuerligt informations-klassas. 

Granskningens genomförande 

Dokumenterade personuppgiftsbehandlingar i kommunstyrelsens register över personuppgiftsbe-
handlingar med hög/medelhög risk har jämförts med dokumentation/klassning av kommunens in-
formationstillgångar. Den första granskningen kommer att fokusera på personuppgiftsbehandlingar 
med hög risk och den andra på de med medelhög risk. 
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Granskningens utfall 

Granskning 1 2020-06-22 

Totalt finns endast två personuppgiftsbehandlingar inom kategorin hög risk dokumenterade i kom-
munstyrelsens register över personuppgiftsbehandlingar varför bägge valts ut för granskning. Dessa 
gäller dels hantera förfrågningar om registerutdrag i funktionsbrevlåda (MS Outlook) samt hante-
ring av allmänna handlingar i kommunens ärendehanteringssystem (Platina). 

Dokumenterade personuppgiftsbehandlingar i kommunstyrelsens register över personuppgiftsbe-
handlingar med hög risk har jämförts med dokumentation/klassning av kommunens informations-
tillgångar. 

Kommunen använder SKR:s verktyg KLASSA för att informationsklassa och hantera handlingspla-
ner. Totalt har 34 stycken olika informationstillgångar klassats på kommunledningskontoret och 16 
stycken på samhällsbyggnadsförvaltningen. System som är aktuella i dessa personuppgiftsbehand-
lingar är således Platina och MS Exchange v.1.0. Bägge dessa system har informationsklassats och 
det finns handlingsplaner. Informationsklassningen genomfördes dock 2017 och handlingsplanerna 
har inte uppdaterats sedan dess. Båda systemen har genomgått uppgraderingar och versionsföränd-
ringar sedan senaste handlingsplanen. 

Kontrollera att rutiner för personuppgiftsincidenter är kända hos med-
arbetarna. 

Granskningens genomförande 

En enkät bestående av 8 frågor kopplade till rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter togs 
fram och skickades ut till samtliga medarbetare på två slumpmässigt utvalda avdelningar per stick-
provskontroll. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 - 2020-09-16 

Samtliga medarbetare på kommunikation- och marknadsavdelningen samt HR-avdelningen fick be-
svara enkäten.  På kommunikation- och marknadsavdelningen svarade 9 av 13 personer och på HR-
avdelningen svarade 4 av 14 personer. Enkäten hade således en mycket låg svarsandel från HR-av-
delningen.  Svaren för respektive fråga redovisas aggregerat. 

Fråga 1 
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som antingen leder till oavsiktlig eller olaglig för-
störing, förlust, ändring eller obehörig röjande/åtkomst till de behandlade personuppgifterna. Det 
kan t.ex. handla om att en handling felaktigt gallrats, en handling har kommit bort eller att en hand-
ling som omfattas av sekretess förvarats på ett osäkert sätt så att obehörig kan ha läst den. 
Känner du till begreppet personuppgiftsincident och är du medveten om att personuppgifter alltid 
ska dokumenteras? 
JA 8 (61.54 %) 
NEJ 5 (38.46 %) 

 
Fråga 2 
Om du har upptäckt en personuppgiftsincident ska du först göra ett ställningstagande om inciden-
ten medfört en risk för de registrerades fri- och rättigheter. Om du svarar ja på den frågan ska inci-
denten rapporteras in till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 
Inom hur många timmar ska upptäckt personuppgiftsincident ha rapporterats in till Datainspekt-
ionen? 
Rätt svar (72 timmar) 4 (30,77 %) 
Fel svar 9 (69,23 %) 

Fråga 3 
I Vallentuna kommun anmäldes det under 2019 totalt bara två personuppgiftsincidenter. En siffra 
som bedöms som orimligt låg. Målet är att all personal ska: känna igen en incident, förstå att det 
inte bara handlar om stöld eller förlust av personuppgifter och känna till rutiner för hantering. 
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En viktig åtgärd under 2020 i syfte att nå målet är den e-utbildning som mejlas ut till samtliga med-
arbetare i kommunen ungefär var 14:e dag och som tar upp viktiga informationssäkerhets- och data-
skyddsfrågor. 
Har du tagit del av dessa utbildningsmejl och genomfört dem? 
JA 7 (53.85 %) 
NEJ 6 (46.15 %) 

Fråga 4 
Varje år publicerar Datainspektionen en rapport där de beskriver olika typer av incidenter. Rappor-
ten för 2019 fokuserade på IT-angrepp. Ett av de vanligaste IT-angreppen som anmäldes till Datain-
spektionen 2019 var phishingattacker. Av anmälningarna framgår att många mottagare faktiskt 
klickar på länkar i phishingmejl. 
Känner du till att det kan leda till en personuppgiftsincident om du klickat på en otillåten länk i ett 
e-postmeddelande? 
JA 10 (76.92 %) 
NEJ 3 (23.08 %) 

Fråga 5 
Andra typer av personuppgiftsincidenter kan exempelvis vara felaktiga brevutskick det vill säga brev 
eller e-post som innehåller personuppgifter och oavsiktligt hamnat hos fel mottagare. Om ett felut-
skickat brev eller e-post endast innehåller kontaktuppgifter till en eller mycket få registrerade och 
ingen känslig information röjs, är det typiskt sett inte nödvändigt att anmäla incidenten till Datain-
spektionen. Incidenten måste dock dokumenteras och rapporteras internt. 
Känner du till hur du ska dokumentera och rapportera incidenter som inte bedöms vara så pass 
allvarliga att de ska anmälas till tillsynsmyndigheten? 
JA 3 (23.08 %) 
NEJ 10 (76.92 %) 

Fråga 6 
Obehörig åtkomst är en annan mycket vanlig kategorin av anmälda personuppgiftsincidenter och 
som i de flesta fall är mycket allvarliga. Denna kategori handlar om att någon olovligen berett sig 
tillgång till personuppgifter, till exempel genom att behörigheter till ett it-system har tilldelats fel-
aktigt eller för generellt. Ett annat återkommande exempel är att det upptäcks att personuppgifter 
har funnits tillgängliga på en gemensam lagringsyta utan behörighetsstyrning. 
Genomför man regelbundet kontroller av gemensamma lagringsytor på din avdelning? 
JA 3 (23.08 %) 
NEJ 10 (76.92 %) 

Fråga 7 
Som systemförvaltare för ett verksamhetssystem har man en extra viktig roll när det kommer till att 
förhindra obehörig åtkomst. Hur behörigheter styrs, delas ut och följs upp i systemet är viktiga delar 
som samtliga behöver vara väl genomtänkta och dokumenterade. 
Finns det olika dokumenterade behörighetsgrupper för de system som du är systemförvaltare för 
och kontrolleras dessa regelbundet? 
JA 7 (53.85 %) 
NEJ 2 (15.38 %) 
Ej aktuellt, är inte systemförvaltare 4 (30.77 %) 

Fråga 8 
Som stöd för dig i arbetet med personuppgiftsincidenter och dataskyddsfrågor finns en dataskydds-
ombud. 
Känner du till vem som är dataskyddsombud för Vallentuna kommuns nämnder och helägda bo-
lag? 
JA 9 (69.23 %) 
NEJ 4 (30.77 %) 
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Process/rutin: Rapportera ekonomi  

Rapport tertialuppföljning övriga nämnder  

Granskningens genomförande 

Granskningarna genomförs i två steg. 

Steg 1: Kontroll av om förvaltningarna lämnat prognoser samt ekonomisk analys och klarmarkerat 
hela tertialuppföljningen i Stratsys senast vid deadline. Att förvaltningarna håller deadline är en för-
utsättning för att ekonomiavdelningen ska kunna rapportera hela kommunens ekonomi. 

Granskning 1 utförs efter deadline för rapporter för tertial 1. 

Granskning 2 utförs efter deadline för delårsrapporterna. 

Steg 2: Kontroll av rättvisande resultat för perioden, vilket är en förutsättning för att kunna göra till-
förlitliga prognoser. Granskning av periodiseringar enligt rutin (rätt belopp i rätt period). Kommu-
nens regler anger att poster överstigande 100 000 kronor ska periodiseras, därför används samma 
gräns för urvalet. Fakturor för investeringar och exploateringar exkluderas. 

Samma urval har gjorts 2020 som vid granskning 2018 och 2019. 

Granskning 1 görs på maj månads fakturor för att se om de som avser april eller tidigare påverkat 
resultatet per april rätt. 

Granskning 2 görs på juli månads fakturor för att se om de som avser juni eller tidigare påverkat re-
sultatet per juni rätt. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Steg 1. Prognoser - utfall granskning 1 

Samtliga förvaltningar lämnade sina prognoser före utsatt tid. Till följd av coronapandemin gjordes 
strukturen för uppföljningen i tertial 1 om. Fokus var på den ekonomiska uppföljningen, mål följdes 
inte upp. 

Steg 2. Rättvisande resultat - utfall granskning 1 

Kulturförvaltningen hade inga fakturor som översteg gränsvärdet. Alla andra förvaltningar hade 
fakturor i maj månad vars värde översteg 100 000 kronor. Kommunledningskontoret, teknik- och 
fastighetsförvaltningen, fritidsförvaltningen och socialförvaltningen hade hanterat dem rätt. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen hade hanterat en rätt. Två hade hanterats fel och inte påverkat re-
sultatet per april. Felen uppgick tillsammans till 300 000 kr. Ekonomipersonalen har tagit kontakt 
med ansvarig chef för att belysa felet och instruera hur man gör rätt. 

Barn- och ungdomsförvaltningen hade tre fakturor som översteg gränsvärdet och två av dem har 
hanterats korrekt. Den tredje är kostnadsförd i maj. Resultatet per sista april är därmed 142 000 
kronor för bra. Ekonomipersonalen ska säkerställa att kostnader från leverantören blir rätt periodi-
serade i delårsbokslutet. 

Granskning 2 

Steg 1. Prognoser - utfall granskning 2 

Socialförvaltningen lämnade inte sin uppföljning av målen i tid. Övriga förvaltningar klaramarke-
rade måluppfyllelsen i tid. Vad gäller den ekonomiska uppföljningen lämnade samtliga förvalt-
ningar uppgifter och klaramarkerade i verktyget i tid. 

Steg 2. Rättvisande resultat - utfall granskning 2 
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Samhällsbyggnadsförvaltningen, fritidsförvaltningen och kulturförvaltningen hade inga fakturor 
som överskred gränsvärdet. 

Övriga förvaltningar har periodiserat fakturor överstigande gränsvärdet. Alla har hanterat dem kor-
rekt och tillämpat försiktighet, det vill säga reservering är gjord med ett högre belopp än vad utfallet 
blev i de fall då tveksamhet rått över beloppens slutliga storlek. 

Slutsats 

Kommunen har duktiga och engagerade personer som jobbar för att kommunen ska visa ett rättvi-
sande resultat. När fel upptäckts vid granskningen har det mötts det med intresse och driv att bli 
bättre. Det finns förbättringspotential men avvikelserna har inte haft stor negativ inverkan kommu-
nens resultat. 

När det gäller att leverera rapport för måluppfyllelsen för de kommungemensamma målen samt 
nämndmålen har socialförvaltningen vid upprepade tillfällen under de senaste åren ej varit färdiga i 
tid. Det är således inte ett uttryck för ökad arbetsbelastning på grund av coronapandemin (även om 
det kan vara en bidragande orsak.) De upprepade bristerna tyder istället på en process som inte fun-
gerar. Det är mycket bekymmersamt att underlaget till de kommunövergripande rapporterna för 
hela kommunen inte hinner granskas ordentligt. Kvaliteten blir lidande, vilket ger följder för den 
kommunövergripande rapporten - likväl som för socialnämndens rapport om måluppfyllelse. 

Process/rutin: Administrera leverantörsreskontra  

Uppdatera leverantörsregister 

Granskningens genomförande 

Granskning 1 utfördes mellan februari och juli månad. Historisk data från 2011 till 2017 sparades 
ned i en separat databas i Visma Control 07_19. Därefter raderades i leverantörsregistret verifikat-
ionsraderna. Därefter granskades och avaktiverades de leverantörer som var upplagda mer än en 
gång. 

Granskning 2 utförs genom att granska samtliga nyupplagda leverantörer under 2020. Granskning 
sker under hösten. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Granskning 1 medförde att antalet upplagda leverantörer minskade från 11 800 leverantörer till 
knappt 4000 leverantörer. Resultatet tillfredsställande. 

Leverantörsfakturor bokförs korrekt genom automatkorrigering (SBF) 

Granskningens genomförande 

Internkontroll automatkontering av leverantörsfakturor 

Under 2020 kommer granskning att genomföras i augusti (granskning 1) och december (gransk-
ning 2). 

Granskningen gäller fakturor som automatkonteras varje månad från Ellevio, Svensk Energiför-
säljning samt e.on. 

Tillvägagångssätt: 

Efter definitivbokning av fakturor söker man upp fakturor i Qlikview på kontonivå och kontrolle-
rar att bokföringen stämmer överens med fakturabilden, det vill säga att fakturan blivit konterad 
på det objekt som står angivet på fakturan. Kontrollerar även att övriga koddelar stämmer med 
originallistan för konteringsmallarna. 
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Kontrollerar att fakturan hanterats efter det maxbelopp som har satts upp för varje faktura/mall. 
Om en faktura har högre belopp än maxbeloppet i mallen så ska fakturan ha blivit manuellt sak-
granskad o attesterad. 

Kontrollera att ingen moms har blivit bokförd gällande bostäder. Hela beloppet ska kostnadsföras 
enligt mallarna. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Kontroller genomförda på 5 st fakturor på varje avdelning och ansvar d.v.s. 5 st på ansvar 269, 5 st 
på 282 o 5 st på 249. Alla utom en var rätt. Bruttokontering (ingen moms kontering) var inte 
iklickad på en mall för bostad. Kontrollerade då alla mallar för bostad för att se att bruttokontering 
var iklickad och korrigerade den felaktiga mallen. 

Process/rutin: Anställa personal  

Korrekt innehåll i upprättat anställningsavtal.  

Granskningens genomförande 

Granskning två gånger under året (juni och september) sker av anställningsavtal som upprättas ute i 
verksamheterna och inkommer till HR. Fokus ligger på granskning av: 

• val av anställningsform vid tidsbegränsade anställningar 
• att anställningsperiod angivits korrekt  
• val av kollektivavtalsområde kopplat till befattning och 
• beskrivning av huvudsakliga arbetsuppgifter 

  

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Vid kontroll av samtliga anställningsavtal under juni framkom följande: 

• Fler än ett anställningsavtal saknade slutdatum vid visstidsanställning. 
• Visstidsanställning med fel anställningsform, AVA då vikariat avsågs. 
• Vikariat där det inte framgår vem vikariatet avser. 
• Ett anställningsavtal med ofullständigt personnummer 

Process/rutin: Rehabilitera  

Handlingsplaner för återgång i arbete  

Granskningens genomförande 

Granskning sker två ggr/år (vår och höst) genom att HR-konsulter tar kontakt med alla chefer som 
har långtidssjukskrivna medarbetare och undersöker om rehabiliteringsplaner har upprättats. 

I mitten på maj granskades detta genom kontakt med närmast ansvarig chef som har långtidssjuk-
skriven medarbetare inom sin enhet. Vid behov stöttade HR närmaste chef i rehabiliteringsarbetet 
och gav råd i hur en plan för återgång i arbete/rehabiliteringsplan upprättas, där en sådan saknades. 
 
Enligt socialförsäkringsbalken är arbetsgivaren, chefer inom organisationen, ansvariga för att ta 
fram en plan när en arbetstagare förväntas vara sjuk under en längre tid vilket definieras som minst 
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60 dagar, om så är känt ska arbetsgivaren göra en plan från dag 30. Vi har dock som mål att en plan 
ska upprättas för längre sjukskrivning även om frånvaron är kortare än det som lagen säger. Om 
frånvaron är av kortare karaktär kan det även, i vissa fall räcka med att arbetsgivaren gör ett så kal-
lat ställningstagande och på så vis blir insatt i rehabiliteringen för arbetstagaren vid kortare sjuk-
skrivning. Planen ska kontinuerligt följas upp och revideras vid behov. 

  

Granskningens utfall 

Granskning 1 

En stickprovskontroll den 15 maj av rehabiliteringssamordnare inom HR visade att 88 personer var 
långtidssjukskrivna i 30 dagar eller mer. Av dessa 88 som är fördelade över alla förvaltningar hade 
alla 88 personer en upprättad plan för återgång i arbete/ rehabiliteringsplan. 

I vissa fall fanns en dokumentation där arbetsgivaren gjort ett ställningstagande. Ett ställningsta-
gande kan alltså göras när arbetstagaren förväntas återgå inom 30 dagar eller då det finns planerade 
fysiska åtgärder som i sig leder till att återgång i arbete kommer att vara möjlig inom en planerad 
tid. 
 
HR-konsulter stöttar löpande chefer som behöver vägledning i rehabilitering för sjukskrivna medar-
betare. När det gäller kortare sjukskrivningar krävs oftast inte lika många åtgärder från arbetsgiva-
rens sida som vid längre sjukskrivningar. Chefer inom organisationen har god kännedom om reha-
biliteringsansvaret och vikten av att dokumentera. 

Process/rutin: Hantera nyanställning/nyvalda  

Rutin för att skapa anställningsavtal  

Granskningens genomförande 

Granskning sker genom en enkät med 9 frågor om rutiner och systemkunskap för att skapa anställ-
ningsavtal. Enkäten består av följande frågeställningar: 

1. Känner du till chefers ansvar gällande kommunens löne- och anställningsprocess? 
2. Upprättar du anställningsavtal själv eller tar du hjälp? 
3. Vem tar du hjälp av? 
4. Upplever du att du har kunskapen om rutinen om hur man upprättar ett anställningsavtal? 
5. Om du tar hjälp att upprätta anställningsavtal, upplever du att den personen har nödvändig 

kunskap? 
6. Har du kunskap om vilken information ett anställningsavtal ska innehålla? 
7. Har du kunskap om vilka arbetsrättsliga konsekvenser ett felaktigt avtal kan leda till? 
8. Tycke du att Anställa-modulen i eCompanion webb är lätt att använda? 
9. Upplever du att du har ett behov av utbildning om anställningsprocessen? 

Enkäten har skickats ut i juni till rekryterande chefer i verksamheterna som har personal och budget 
ansvar. Motsvarande enkät kommer att skickas ut igen senare i höst. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Enkäten skickades ut till 89 chefer. 51 av dessa svarade på enkäten vilket motsvarar en svarsfre-
kvens på 57 %. Utfallet på respektive fråga blev följande: 

1. 50 st svarade att de känner till chefers ansvar gällande kommunens löne-och anställnings-
process medan 1 st svarade nej. 

2. 27 st svarade att de upprättar anställningsavtal själv medan 24 st tar hjälp. 
3. Deltagarnas svar var att de tar hjälpt antingen från HR, chef eller administrativt stöd. 
4. 42 st upplever att de har kunskap om rutinen medan 9 st svarade nej. 
5. 31 st upplever att personen de tar hjälp av har nödvändig kunskap och 20 st svarade att de 
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gör anställningsavtalen själv. 0 st svarade nej. 
6. 46 st har kunskap om vad ett anställningsavtal ska innehålla medan 5 st svarade nej. 
7. 29 st har kunskap om vad ett felaktigt avtal kan leda till medan 22 personer svarade nej. 
8. 32 st tycker Anställa-modulen är lätt att använda medan 19 st svarade nej.    
9.    18 st har ett behov av utbildning i anställningsprocessen medan 33 st svarade nej. 

Granskningen visade på brister och att alla inte känner till hela rutinen kring anställningsprocessen 
och de arbetsrättsliga konsekvenser ett felaktigt avtal kan ge. 

 
 
 

Process/rutin: Kontohantering (AD) 

Kontroll av konton med höga behörigheter är begränsade till ett mini-
mum 

Granskningens genomförande 

Granskning sker genom att lista över konton med starka behörigheter, ex directory-konton samt 
service-konton, tas ut och granskas manuellt. Konton tillhörande avslutade system eller personer 
som slutat tas bort. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Grupper som tilldelar höga behörigheter har granskats och de konton som är kopplade till dessa 
grupper har bekräftats som nödvändiga i den mån det går. 

Process/rutin: Hårdvara och IT-tjänster 

Granskning av licenser 

Granskningens genomförande 

Granskning sker genom att kontrollera Adobes samt Microsofts respektive licensportal, för att se 
om överanvändning är rapporterad. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 2020-08-04 

Genomförd, inga rapporterade avvikelser. 

Process/rutin: Trygghet  

Klottersanering  

Granskningens genomförande 

Granskning att de sanerar klotter inom 2 arbetsdagar 
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Granskningens utfall 

Granskning 1 

Stickprov har gjorts vid Ormstaskolans idrottshall och Rosendalsskolan Södra vid 2 tillfällen och då 
uppfylldes tidsramen. 

Process/rutin: Systematik kring företagsförfrågningar av mark 
och lokaler  

Rutinen för dialog med företag.  

Granskningens genomförande 

Granskning sker genom att granska avsnittet "mark och lokaler" på kommunen hemsida. Där grans-
kas även länken som går till objektvision samt formuläret för intresseanmälan av markhänvis-
ningar. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

2020-09-14 Länkar är kontrollerade och fungerar. 

Process/rutin: Planering mottagande  

Information till socialförvaltningen  

Granskningens utfall 

Denna granskning rapporteras i samband med helårsuppföljningen. 

Process/rutin: Integration (praktiskt)  

Utbildningsinsatser, t ex tematräffar 

Granskningens genomförande 

Kontroll av att utbildningsinsatser planeras in och genomförs. 

Granskningens utfall 

Utbildningsinsatser och tematräffar har skett under året kring inskrivning/rapportering till arbets-
förmedlingen och försäkringskassan. 

Ett påbörjat kommunsamarbete kring gemensamma utbildningar för målgruppen inom etablering 
har skett i form av en § 37 ansökan. Dessa medel ska användas till utbildningssatsningar, det vill 
säga en fördjupad samhällsorientering på 110 timmar. 

Även andra gruppträffar planeras vid mottagande av nyanlända. 
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Samarbete med arbetsförmedlingen  

Granskningens genomförande 

Kontroll av att det finns ett regelbundet samarbete med arbetsförmedlingen. 
 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Samverkan med arbetsförmedlingen sker regelbundet (telefon) på individnivå. Kommunsamverkan 
i fysisk form påbörjades våren 2020 men pausades på grund av covid-19. Nya träffar är inplanerade 
för hösten. 

Process/rutin: Ta fram detaljplan med standardförfarande  

Expediering av överklaganden till Mark- och miljödomstolen 

Granskningens genomförande 

Detaljplaner antagna i KF bevakas under överklagandetiden. Om det inkommer ett överklagande 
inom rätt tid skickas skyndsamt handlingar till Mark och miljödomstolen. 1:a granskningstillfälle 
bör ske i juni. 
 
1). Bevaka protokoll från KF. Sök efter beslut om antagna detaljplaner och arbeta efter rutin i 
"checklista för detaljplan". 
 
2). Utse ansvarig person som under semesterperioder bevakar och har kunskap om arbetsuppgiften 
att expediera handlingar till Mark och miljödomstolen. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 - Våren 2020 

1. Kontrollpunkten har under vårterminen utgått vid flera tillfällen då kommunfullmäktige inte be-
handlat denna typ av ärenden i samma utsträckning till följd av Coronapandemin.  

2. Inför sommarsemestern genomfördes flertalet möten tillsammans med tf. planchef och de som 
arbetade under perioden om rutiner kring antagna plan och hantering av ev. överklaganden. Ett 
överklagande inkom i rätt tid och blev hanterat enligt våra rutiner. 

Process/rutin: Drift/underhåll enligt avtal  

Kontroll efter utförande  

Granskningens utfall 

Denna granskning rapporteras i samband med helårsuppföljningen. 
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Process/rutin: Trafik  

Gång- och cykelbanor, byggnation  

Granskningens genomförande 

Kontroll av att byggnation av gång- och cykelbanor sker i enlighet med plan. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 Planerad byggnation går efter plan. Projektering pågår och diskussion med markä-
gare klar. 

Granskning 2 Överenskommelse med markägare och projektering klar. ritningar är skickade till 
Trafikverket för godkännande för byggnation längs Väg 978 där Trafikverket är väghållare. Beslut 
från Trafikverket väntas i början av september. 

Slutsats Om ett positivt besked kommer från Trafikverket kommer en byggnation omedelbart 
handlas upp genom ett LOU förfarande med byggstart under hösten.                                                                                                     

Process/rutin: Schakttillstånd  

Utredning och bedömning av inkommen ansökan, granskning av att sä-
kerhetsåtgärder vidtas 

Granskningens genomförande 

Granskning av att säkerhetsåtgärder vidtas vid beviljande av schakttillstånd samt utredning och be-
dömning av inkommen ansökan. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 
Beslut om införande taget i KF med tillhörande taxor. Arbete för införande samt framtagande av ru-
tiner pågår. 

Granskning 2.                                                                                                        
Alla schakttillstånd lämnas nu helt digitalt granskas och godkänns av tjänsteman. Sökande debite-
ras efter av KF antagen taxa för schakttillstånd och sker fullt ut sedan april månad. 

Slutsats                                                                                                                       
Projektet är nu igång och fullt fungerande. 

Process/rutin: Mark och exploatering 

Utreda gatukostnad i detaljplansprojekt 

Granskningens utfall 

Denna granskning rapporteras i samband med helårsuppföljningen. 
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Process/rutin: Externa webben - Vallentuna.se 

Tillgänglighet, nåbar  

Granskningens genomförande 

För att mäta upptiden/nåbarheten används en extern tjänst (SiteImprove) som kontrollerar att 
webbplatsen är nåbar var 5:e minut. Mätservrarna som kontrollerar upptiden/nåbarheten är place-
rade i Tyskland och på Irland. 

Under 2020 har två granskningar av mätresultatet genomförts där resultatet av föregående kvartal 
har studerats (Q3-Q4 2019 samt Q1-Q2 2020). 

Granskningens utfall 

Granskning 1 (Q2-Q3 2019) 
99,99% 

Granskning 2 (Q1-Q2 2020) 
99,95% 
 
Slutsats 
Webbplatsens tillgänglighet (nåbarhet) är väldigt god. De rutiner som finns idag när det gäller drift 
och övervakning av webbplatsen Vallentuna.se har gett ett mycket gott resultat sedan de togs fram. 
Inga ytterligare åtgärder är planerade. 

Process/rutin: Producera nyheter och pressmeddelanden  

Förberedelse av talesmän.  

Granskningens utfall 

Denna granskning rapporteras i samband med helårsuppföljningen. 



Utskriftsdatum: Rensad på klara uppdrag:

2020-09-16 2020-09-09

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

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

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

Omtag görs i denna fråga i samband 
med FÖP Västra Vallentuna Fredrik Skeppström 2020-09-14

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

Utvecklingsområdet bekräftat i ny 
översiktsplan. Vilar på obestämd tid. 2020-09-14

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

Detaljprojektering klar, men justeringar 
kommer att göras efter synpunkter från 
Roslagsvatten. Byggstart avvaktar 
detaljplan för Lindholmen-
Strömgården. Byggstart hösten 2020. 

Ewa Boo 2020-09-09 Johan Carselind

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

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

Kontakt har tagits med Täby som har 
ett pågående projekt att anlägga en 
strandpromenad, där en första etapp är 
klar. Under 2020 utreds förutsättningar 
för fortsättning inom Vallentuna 
kommun och en projektgrupp har 
bildata. Amalia Varnesson 2020-09-09 Johan Carselind

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

Vilar enligt överenskommelse med 
markägare (inget aktivt planarbete, 
ingår i FÖP). Prioritering framöver 
hanteras i 
bostadsbyggnadsprognosen.Intressente
r finns. Måste få långsiktig VA-lösning  2020-09-14

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

Utredning om förutsättningar utifrån 
önskemål om utökade byggrätter från 
företagen samt risker för 
Angarnssjöängen. Vilande tills dom om 
Okvista 5 har inkommit, enligt beslut i 
styrgrupp. Inväntar överklagandetiden 
på beslutet. Jessica Hanna 2020-09-14

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

Alternativa lokaliseringar utreds för 
infartsparkering i centrala Vallentuna, 
kopplat till bostadsutveckling. Förs upp 
till TeFau under 2020. En ny 
infartsparkering anläggs i anslutning till 
Kragtsalunds station under hösten 
2020. Matilde Österholm 2020-09-09 Johan Carselind

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

Utreda förförutsättningarna för att 
detaljplanelägga Ormsta-Stensta 
omfattande fastigheterna Ormsta 1:33 
med fler.  Planavdelningen Pågår Antagande Maria Hansson 2020-09-14

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

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

Tidigare kallad Bällsta 2:928. Samråd 
genomförts kv 1 2019. Föreslagen 
utformning ses nu över utifrån inkomna 
synpunkter under samrådet samt 
tillkommen information från 
utredningar Johan Rosberg 2020-09-14

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

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

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

Olle Nordberg/ Johan 
Carselind 2020-09-09 Johan Carselind

VALLENTUNA KOMMUN
Uppföljning av  kommunstyrelsens och fullmäktiges beslut



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

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

Bostadsförvaltaren har varit och 
inspekterat förrådsbyggnaden och har 
beställt ommålning som beräknas 
utföras under hösten. 2020-09-15

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

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

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

Viss utbyggnad av infrastruktur och 
sanering återstår innan återstående 
tomter kan säljas Gunborg Hedman 2020-09-03

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

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

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

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

20200831, Återuppstart av projektet 
planeras. Återrapportering av status 

Olle Nordberg 2020-08-31 Olle Nordberg

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

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

Projektet tog ett nytag hösten 2019 och 
fortsätter under 2020. Kommer då att 
samordnas med arbete med fördjupad 
översiktsplan. Förseningar beror främst 
på personalförändringar inom gatu- 
och parkverksamheten. 2020-09-09 Johan Carselind

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

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

Mark- och 
exploateringsavdelningen klart Planen har vunnit laga kraft 2020-09-03

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

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

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Arbetet pågår. Gunborg Hedman 2020-09-03

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

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

Granskningsperiod 30/4 - 28/5 2020. 
Förväntas antas 2020 2020-08-31

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

Arbete pågår, har varit på samråd 
under våren 2019. Beräknas kunna 
antas under 2020. Frida Hellblom 2020-09-14

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

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

Arbete pågår i samverkan med SÖRAB-
kommunerna. Utställning under våren 
2020.Upp i september för beslut i 
TeFaU Beri Fajic 2020-09-09 Johan Carselind

2017-03-16 KSAU §21 Uppdrag till kommundirektör KS 2017.136
Utreda alternativa genomförandeformer 
för kommunhuset 2021 Kommundirektör Pågår

Arbetet pågår med alternativ för 
lokalisering på lång sikt i och med att 
avtalet för nuvarande lokaler löper ut 
vid åsrskiftet 21/22. Utgångspunkten är 
modernare utformning av kontorsytor, 
högre yteffektivitet samt bättre 
kostnadseffektivitet än nuvarande 
lokaler. parallellt pågår ett analysarbete 
under hösten 2020 för nya arbetssätt i 
en arbetsgrupp. Resultatet blir bland 
annat en input till 
kommunhusutredningen. Magnus Sjögren 2020-09-07/Magnus

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

Upprätta en ny detaljplan för 
kommunhuset, under förutsättning att 
kommunfullmäktige godkänner 
förstudien för nytt kommunhus Planavdelningen Vilande Avvaktar förstudie kommunhus 2020-09-14



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

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

Detaljplan upphävd för del av område. 
Ingår numer i kommande projektet 
Tellusområdet. Avtalsförhandlingar 
pågår. Olle Nordberg/Aina Larsson 2020-08-31

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

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

Planarbete pausat. Inväntar besked från 
fastighetsägaren. 2020-09-03

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

1. att upprätta förslag till detaljplan för 
Vallentuna- Åby 1:99 Planavdelningen Pågår Planarbete pågår. Olle Nordberg 2020-08-31

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

1. att upprätta förslag till detaljplan för 
Kragstalund östra, Kragsta 1:51-3                  
2. att underteckna avtalet för 
kommunens räkning Planavdelningen Pågår antagen, men överklagat 2020-09-14

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

Upprätta en detaljplan för Norra 
centrumtomten etapp 1. Planavdelningen Pågår

Arbete pågår med övergripande 
utredningar inom ramen för 
genomförande av planprogram för 
Centrala Vallentuna. Detaljplan 
planeras för byggstart 2022. Ev. kan 
förskjutning av tidplan behöva ske pga 
behov av att avvakta effekterna av 
Corona Olle Nordberg 2020-08-31

2017-08-22 Näplu §80 Planuppdrag Angarns-Dammsta KS 2017.237
Upprätta förslag till detaljplan för 
Angarns-Dammsta Planavdelningen klart avslutad Annina Stadius 2020-09-14

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

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

Vissa delar av åtgärdsplaner beställda, 
kontakt har tagits med trafikverket och 
Karby vägföreningen samt brev har gått 
till Länsstyrelsen. Anläggande planeras 
till hösten 2020. Matilde Österholm 2020-09-09 Johan Carselind

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

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

Förslag framtagna och vissa projekt 
beställda, klart under 2020 Matilde Österholm 2020-09-09 Johan Carselind

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

Teckna planavtal med fastighetsägaren 
till Vallentuna-Ekeby 2:243

Mark- och 
exploateringsavdelningen Ej påbörjad

Utredning av planförutsättningarna 
pågår Ej utsedd 2020-09-03

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

Upprätta förslag till detaljplan för 
fastighet Kragsta 10:1 och del av 
fastighet Kragsta 2:7 när ett planavtal 
tecknats med exploatören Planavdelningen Ej påbörjad inväntar fastighetsägare Annina Stadius 2020-09-14

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

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

Avvaktar fastighetsägarens 
ställningstagande Lovisa Hallin 2020-09-03

2017-11-13 KF § 140
Svar på motion (S) om översyn av 
färdtjänstväntplatserna KS 2017.087

Översyn av färdtjänstväntplatserna och 
att bristerna vid väntplatserna ska göras 
omedelbart. Gatu- och parkavdelningen pågår

3 förslag platser har tagits fram och 
skall upp för beslut i TeFaU under 
hösten Matilde Österholm 2020-09-09 Johan Carselind



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

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

Nya ramar är godkända av styrgrupp 
och politiskt förankrade. 

Planavtalsförhandling pågår. 
Planarbetet påbörjas efter avtal.
Beräknat kunna antas 2024 Lovisa Hallin 2020-09-14

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

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

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Dialog med f-ägare. Lovisa Hallin 2020-09-03

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

I samarbete med fritidsförvaltningens 
chef, inleda förhandlingar med 
intention att göra utköp av Hyresavtal 
för lokaler i ishall A på Vallentuna 
Idrottsplats (daterat 1999-11-19) tecknat 
med IF Vallentuna BK Ishockey, samt 
utköp av kompletterande avtal rörande  
entresolplan i ishall A på Vallentuna IP 
(daterat 2001-12-14). Kommundirektör Pågår Sammanställning av underlag pågår Johanna Attlerud 2020-09-11/Emelie Hallin

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

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

Planering återupptas under  2020. 
Uppdraget från tidigare anställd och 
gammalt TeFaU-beslut. Stor 
vattenledning under markytan som 
måste beaktas. Matilde Österholm 2020-09-09 Johan Carselind

2018-03-19 KS §45

Kommunens verksamhet i 
förhållande till Agenda 2030 och 
hållbarhetsmål KS 2018.029

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

Workshops genomförda hösten 2018. 
En avstämningsrapportering gavs till 
KS december 2018.Därefter har analys 
skett och en sammanställning skrivits 
fram. Ärendet återremitterades, 
bearbetning av innehållet pågår. Ann Wahlström 2020-09-11/Emelie Hallin

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

Upprätta förslag till detaljplan för 
fastigheterna Söderhall 5:7 när ett 
planavtal tecknats med exploatören Planavdelningen Vilande inväntar fastighetsägare Annina Stadius 2020-09-14

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

Teckna planavtal inklusive föravtal 
exploatering med sökande

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår inväntar fastighetsägare 2020-09-03

2018-05-14 KF § 59
Svar på motion (SD) om 
kameraövervakning KS 2017.374

Utreda möjligheten att införa 
kamerabevakning vid
Vallentuna kommuns 
infartsparkeringar. KLK-staben Pågår

Underlag påbörjat, ej framskrivet för 
beslut. Nedprioriterat i samband med 
covid-19. 2020-09-11/Emelie Hallin

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

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

Kansliet har tagit fram en 
uppdragsbeskrivning som KS beslutat 
om, se KS § 200/2019 Martin From 2020-09-09/Mikael Carlgren

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

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

Gemensamt framtagande av förstudie 
och enklare förprojektering skall gatu-
parkavdelningen och planenheten ta 
fram med början hösten 2020 Vakant 2020-09-09 Johan Carselind

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

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

Omdragning av buss 660 genomfördes 
aldrig enligt tidigare beslut från SL Matilde Österholm 2020-09-09 Johan Carselind

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

Att anlägga en ny 
tillgänglighetsanpassad busshållplats 
med ett nytt övergångsställe vid 
Rosendal Gatu- och parkavdelningen klart

Omdragning av buss 660 genomfördes 
aldrig enligt tidigare beslut från SL  Matilde Österholm 2020-09-09 Johan Carselind

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

Att tillgänglighetsanpassa Stora Karbys 
busshållplats Gatu- och parkavdelningen Pågår

Projektering och upphandling klar. 
Utförs sommat/höst 2020 Matilde Österholm 2020-09-09 Johan Carselind

2018-10-02 Näplu § 98 Markanvisning Vallentuna-Nyby 1:22 KS 2018.335

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

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

Uppdraget kommer avslutas då det 
bedömts lämpligare att göra en 
hyresvärdsupphandling än en 
markanvisning 2020-09-03



2018-11-28 TeFaU § 90 b KS 2018.370

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

På grund av den planerade 
avstängningen av Roslagsbanan och att 
jSL sätter in ersättningstrafik på 
sträckan, förskjuts projektet ca. 1 år. 
Detta för att inga arbeten får pågå bär 
SL kör ersättningstrafik på sträckan. Irena Juric 2020-09-09 Johan Carselind

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

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

Ubildning i beredskapsjuridik och 
civiltförsvar hölls 18 juni för 
nyckelfunktioner i tjänstemanna 
organisationen. RSA genomfört under 
2019 för kommunens förvaltningar och 
åtgärder relaterade till identierade 
utvecklingsbehov för 
krisledningsplanens genomförande 
pågår. Krisledningnämnd samt 
nämndspresidierna har utbildatas i 
Totalförsvar och Civilförsvar. 
Vallentuna har genomfört TFÖ 2020 
tillsammans med Länsstyrelsen enligt 
plan. Fortsatta TFÖ övningar har 
omplanerats nationellt på grund av 
Covid19. Magnus Sjögren 2020-09-11/Emelie Hallin

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

Arbete pågår. Fokus under våren 2020 
är utreda VA-förutsättningar och 
lösningar. Daniel Jarl 2020-09-14

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

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

Arbete pågår. Samrådsförslag 
preliminärt klart till hösten 2020. Fredrik Skeppström 2020-09-14

2019-03-12 PlanMU § 20 Revidering av VA-plan KS 2019.072 Revidera VA-planen Planavdelningen Ej påbörjad
Inväntar Roslagsvatten. Preliminär 
start hösten 2020 Daniel Jarl 2020-09-14

2019-04-08 KS § 63

Uppdrag till kommundirektör att se 
över Vallentuna kommuns rutiner 
relaterat till radikaliserade 
återvändare KS 2019.142

Se över befintliga rutiner för att hantera 
och agera på information rörande män, 
kvinnor och barn i Vallentuna som 
återvänt till Sverige efter vistelse i 
konfliktområden som det i Syrien/Irak KLK-staben Pågår Nedprioriterat under våren. 2020-09-11/Emelie Hallin

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

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

Planering för aleternativa 
insamlingsplatser pågår, alla stationer 
avecklas under 2020. Beri Fajic 2020-09-09 Johan Carselind

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

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

Projektering  klar och ny tid för 
Roslagsbanans avstängning avvaktas 
för upphandlinga av projektet. Matilde Österholm 2020-09-09 Johan Carselind

2019-05-15 TeFaU § 50 

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

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

På grund av bemanningsrelaterade 
orsaker har projektet inte kommit i 
gång. Trolig tidplan våren 2021 2020-09-09 Johan Carselind

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

Noggrant studera och ev. föreslå en ny 
trafiklösning/infart till områdena i takt 
med planerad ny bebyggelse. Planavdelningen Ej påbörjad

Två olika projektutvecklare förhandlar 
med markägarna. Ett helhetsgrepp 
skulle troligtvis möjliggöra en mycket 
bättre lösning vad det gäller 
grundvatten och dagvatten (även etapp 
1) samt trafik. Lovisa Hallin 2020-09-14

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

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

Relativt nyligen framtagen och antagen. 
Planeras till första halvåret 2022. Ann Wahlström 2020-09-11/Emelie Hallin

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

Mark- och exploateringschef att dels 
slutförhandla och underteckna avtalen.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Avvaktar tidplan från SÖRAB Maria Hansson 2020-09-03



2019-10-14 KF § 125
Svar på motion (SD) Etablera 
vätgasstation i Vallentuna kommun KS 2019.192

Undersöka möjligheten för eventuella 
samarbetspartners, i
etablerandet av en vätgastankstation.
Aktivt ska verka för etablerandet av en 
vätgastankstation i Vallentuna
kommun.
Undersöker möjligheten för ett 
eventuellt EU-bidrag för etablerandet
av en vätgastankstation i Vallentuna 
kommun. KLK-staben Pågår

Vallentuna kommun deltar i 
Länsstyrelsen och Storsthlms regionala 
projekt "Fossilfritt 2030" som startade 
i maj 2020. Projektet inkluderar bland 
annat stöd för utveckling av 
infrastruktur för förnybara drivmedel. 
Utredning av förutsättningarna för 
vätgas och för biogas i Vallentuna har 
initierats i samarbete med Biodriv Öst. I 
ett första steg analyseras möjligheterna 
att ställa om kommunens egna fordon 
till gas och att ställa krav på gas i  
aktuella, transporttunga 
upphandlingar. SL har kontaktats kring 
eventuellt samarbete och kommunen 
planerar att även sondera intresset hos 
lokala företag. Ann Wahlström 2020-09-11/Emelie Hallin

2019-10-14 KF § 124
Svar på motion (V) om 
klimatnödläge KS 2019.231

Uppmärksamma en särskild årlig dag 
för att summera klimatarbetet. KLK-staben Pågår

En klimatvecka planerades i samband 
med Earth hour i slutet av mars månad. 
Planerade aktiviteter i kulturhuset 
ställdes dock in mot bakgrund av covid-
19. Genomförande planeras till 
november. Ann Wahlström 2020-09-11/Emelie Hallin

2019-10-22 Planmu § 76
Uppdrag förstudie Ormstaskolans 
tomt KS 2019.316

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

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Pågår Olle Nordberg 2020-08-31

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

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

Avslag på flera LOVA-
bidragsanskökningar april 2020. Frida Hellblom 2020-09-14

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

Underteckna ett markanvisningsavtal i 
ungefärlig överensstämmelse med 
förslaget.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Inväntar Vattenfall Elin Ericsson 2020-08-31

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

Upprätta en detaljplan för del av 
fastigheten Vallentuna-Mörby 1:297. Planavdelningen Pågår Inväntar Vattenfall Elin Ericsson 2020-09-14

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

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

Analysen är fastställd och har 
rapporterats till Länsstyrelsen. Arbetet 
med åtgärder är pågående, 
synkroniseras med plan för civilt 
försvar. Kommer pågå under hela 2020. Säkerhetsstrateg 2020-09-11/Emelie Hallin

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

Anlägga fyra stycken farthinder i form 
av asfaltsgupp på Karlavägen för att 
motverka höga hastigheter samt 
motverka angelägenheten för genomfart 
i området Haga 3.

Gatu- och parkavdelningen Pågår höst 2020 Matilde Österholm 2020-09-09 Johan Carselind

2019-10-23 TeFaU § 82

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

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

Görs i sammband med 
utbyggnad/ombyggnad Karbyskolan. 
Svårt att hitta lösningar i befintlig 
miljö. Matilde Österholm 2020-09-09 Johan Carselind

2019-10-23 TeFaU § 83

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

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

Gatu- och parkavdelningen Klart

Uppdarget delas mellan Gatu-
parkavdelningen och Miljö- och 
hälsoskyddsvdelningen där Miljöchef 
skriver brevet. Klart under hösten 2020 Beri Fajic 2020-09-09 Johan Carselind

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

Teckna genomförandeavtal med 
Roslagsvatten avseende utbyygnad och 
drift

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Pågår Olle Nordberg 2020-08-31



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

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

Kontaktcenter kommer till TeFaU 2020-
10-07 Jesper Westberg 2020-09-09 Johan Carselind

2019-11-25 KS § 200

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

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

Pågår. Hör ihop med ärende KS 
2018.206 Martin From 2020-09-09/Mikael Carlgren

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

Ta fram förslag till hur mål och 
riktlinjer, i enlighet
med lagkraven, kan hanteras, samt 
lägga fram förslag om dessa bör vara
kommunövergripande eller 
nämndspecifika. KLK-staben Pågår Arbetet har påbörjats, ej slutfört. Cecilia Lindelöf 2020-09-11/Emelie Hallin

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

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

Kartläggningen är slutförd och rapport 
färdigställd, kan lyftas för beslut i 
september. Utifrån kartläggningen kan 
kunskapshöjande aktiviteter planeras 
och förslag tas fram. Therese Eriksson 2020-09-11//Emelie Hallin

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

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

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Inväntar villkoren i reservationsavtalen Alexandra Högblom-Moiso 2020-08-31

2019-12-16 KF § 183
Hemställan om investeringsanslag 
till infartsparkering i Krastalund KS 2019.342

Projektera och anlägga en ny 
infartsparkering i Kragstalund Gatu- och parkavdelningen klart

Projektering klar upphandling 
pågår.Byggstart höst. Matilde Österholm 2020-07-09 Johan Carselind

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

Ta fram en ny modell för 
integrationsarbetet, med tydligare 
arbetsmarknadsfokus, , och löpande 
redovisa arbetet till kommunstyrelsens 
näringslivs- och och 
arbetsmarknadsutskott KLK-staben Pågår

Arbetsprocessen inom egen försörjning 
har setts över och ändrats. Förslag har 
inkommit från frivilligsektorn kring 
civilsamhällets medverkan. Förslag till 
beslut under framtagande. Emelie Hallin 2020-09-11/Emelie Hallin

2020-01-21 PlanMU § 6
Planuppdrag för detaljplan för 
Lindholmens centrum Ks 2019.332

Upprätta en detaljplan för Lindholmens 
centrum. Planläggningen ska ske med 
ett utökat förfarande Planavdelningen Pågår

Planeringsfasen har inletts under våren 
2020 och just nu upphandlas 
nödvändiga utredningar som ska ligga 
till grund för planeringen. Tidplan för 
samråd är Q3 2021. Christer Åberg 2020-09-14

2020-02-19 TeFaU § 7 Uppdrag att utreda hundrastgård KS 2020.063

Snarast utreda hundrastgård på 
grusplanen vid Gustavsudde eller 
grönområdet bakom ishallen eller 
annan lämplig plats Gatu- och parkavdelningen Klart

Detaljplanen medger ej att det går att 
anlägga en hundrastgård på platsen 
som detaljplanen ser ut idag. En 
presentation av alternativa förslag har 
presenterats för TeFaU Nicole Sundin 2020-09-09 Johan Carselind

2020-02-19 TeFaU § 8

Uppdrag att utreda lämplig 
ersättningsplats för 
återvinningsstationen i Lindholmen KS 2020.064

Meddela Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen att norra delen av 
Lindholmen 5:69 är en möjlig plats för 
en återvinningsstation Gatu- och parkavdelningen klart

Projektering  pågår. Utbyggnad hösten 
2020. Beri Fajic 2020-09-09 Johan Carselind



2020-02-19 TeFaU § 9

Uppdrag att utreda förutsättningarna 
för att placera en återvinningsstation 
vid Vallentuna IP KS 2020.069

Utreda förutsättningarna för att placera 
en återvinningsstation vid Vallentuna IP Gatu- och parkavdelningen Klart

Plats är framtagen och FTI ansöker om 
bygglov, stationen på plats efter 
sommaren Beri Fajic 2020-09-09 Johan Carselind

2020-02-19 TeFaU § 6 

Översyn av kommunstyrelsens 
delegationsordning gällande 
upphandling av park- och tomtmark KS 2020.058

Att arbeta in punkt 1-3. Punkt 1: Enligt 
LOU ska upphandlingar delas upp i flera 
delkontrakt. Det finns skäl att avvika 
från detta. Punkt 2: Se över en mer 
tvingande formulering än vad som finns 
idag avseende sysselsättningsfrämjande 
åtgärder. Punkt 3: Ha ett sådant 
underlag så det gynnar biologiska 
mångfalden (t.ex. mer ängsytor). Gatu- och parkavdelningen Pågår

Arbete med förfrågingsunderlag 
gällande skötselupphandling  Park -och 
tuomtmark pågår, Annonsering sker 
hösten 2020 Nicole Sundin 2020-09-09 Johan Carselind

2020-02-17 KS § 32 Utredningsuppdrag KS 2020.025

Utreda arbetsstruktur och arbetssätt för 
att möjliggöra ett ökat invånarinflytande 
inom kommunens verksamhetsområden KLK-staben Pågår Utkast påbörjat.

Emelie Hallin/ Ann 
Wahlström 2020-09-11/Emelie Hallin

2020-03-18 TeFaU § 13 Parkering Åby ängar 2020.088

 - Införa parkeringsregler om 3 tim 
mellan kl 7-19 på vardagar mot 
parkeringsskiva
- införa parkeringsregler om 30 min 
utanför förskolan mellan kl 7-19 på 
vardagar mot
parkeringsskiva
- införa sex stycken parkeringsplatser 
avsedda för rörelsehindrade i området
- införa parkeringsförbud i hela området 
på de icke anvisade parkeringsplatserna
- införa lastplats vid förskolan för 
varutransporter
- införa en vändplats med 
parkeringsförbud. Gatu- och parkavdelningen pågår

Arbetet pågår, skyltning kommer upp 
under hösten då gatorna blir klara. Matilde Österholm 2020-09-09 Johan Carselind

2020-03-18 TeFaU § 14
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 
Murkelvägen 2020.084

Införa två stycken farthinder i form av 
asfaltsgupp samt ett nytt övergångsställe 
med anslutande gångbana på 
Murkelvägen Gatu- och parkavdelningen klart

Arbetet pågår och klart sommaren 
2020 Matilde Österholm 2020-09-09 Johan Carselind

2020-03-18 TeFaU § 17 Uppdrag att utreda markintrång 2020.015

Utreda möjligheterna till markintrång 
vid korsningen Åkersbergavägen och 
Gamla Norrtäljevägen fram till 
parkeringen vid Össeby-Garns kyrka. Gatu- och parkavdelningen Pågår

Arbete påbörjat med att undersöka 
möjligheten till att förlänga projekterad 
GC-väg, Bilisten-Åkersbergavägen fram 
till Össeby-Garns kyrka Loredana Lundmark 2020-09-09 Johan Carselind

2020-03-30 KS § 59

Deltagande på distans i fullmäktiges, 
styrelsens och nämndernas 
sammanträden 2020.114

Säkerställa att de tekniska kraven som 
anges i kommunallagen kan uppfyllas. Kansliet klart

Kansliet har fått i uppdrag att 
upphandla en teknisk lösning som 
upfyller kraven som anges  
kommunallagen. Klart till fullmäktiges 
sammanträde i juni. Johanna Attlerud 2020-08-31/Johanna Attlerud

2020-03-30 KF § 19

Deltagande på distans i fullmäktiges, 
styrelsens och nämndernas 
sammanträden KS 2020.114

Kommunfullmäktiges arbetsordning 
revideras i tillämpliga delar enligt 
förslaget som anges
under rubriken förvaltningens förslag.
Styrelsens och nämndernas reglementen 
revideras i tillämpliga delar enligt 
förslaget som
anges under rubriken förvaltningens 
förslag. Kansliet klart

Arbetsordningen uppdaterat. Samtliga 
regelementen klara Jesper Westberg 2020-09-09 Mikael Carlgren



2020-04-29 KS TeFaU § 21

Parkering Ljungvägen, 
Gullvivsvägen, Violvägen och 
Vallmovägen KS 2020.128

1. Införa tillåten parkering 24 timmar på 
Ljungvägen 
2. Införa tillåten parkering 24 timmar 
på Gullvivsvägen 
3. Införa tillåten parkering 24 timmar 
på Violvägen 
4. Införa tillåten parkering 24 timmar 
på Vallmovägen. Gatu- och parkavdelningen Klart 2020-09-09 Johan Carselind

2020-04-29 KS TeFaU § 22 Parkering Smidesvägen KS 2020.088

1. Införa en tidsbegränsning på 3 tim 7-
19 på Smidesvägen med uppvisande av p-
skiva enligt figur 1 i tjänsteskrivelsen
2. Införa parkeringsplats för 
rörelsehindrade enligt figur 2 i 
tjänsteskrivelsen
3. Införa lastplats enligt figur 3 i 
tjänsteskrivelsen. Gatu- och parkavdelningen Pågår alla platser klara hösten 2020 Matilde Österholm 2020-09-09 Johan Carselind

2020-04-29 KS TeFaU § 23

Upphandling och hemställan av 
cirkkulationsplats Lindholmsvägen - 
Lingsbergsvägen KS 2020.034

Upphandla en ny cirkulationsplats på 
Lindholmsvägen i korsningen med 
Lingsbergsvägen. Gatu- och parkavdelningen Pågår

Projektet avvaktar Roslagsbanans 
avstängning. Amalia Varnesson 2020-09-09 Johan Carselind

2020-05-19 PlanMU § 39 Planuppdrag detaljplan för Kullbacka KS 2020.139

1. Upprätta en detaljplan för Kullbacka, 
del av fastigheterna Kulla 1:1, 1:3, 1:4, 
1:5,
1:12, 1:13 samt Sylta 1:1, 1:4, 1:5, 1:8 och 
1:13. 2. möjliggöra för cirka 100 
bostäder. 3. utreda förutsättningarna för 
att uppföra i huvudsak småhus men att 
enstaka
flerbostadsvillor i låg skala kan tillåtas 
inom delar av detaljplanen för 
Kullbacka. 4. fortsätta sitt arbete med 
att förbättra Lindholmsvägen och
föra dialog med trafikverket. Planavdelningen Pågår

Planeringsfasen har inletts och 
nödvändiga utredningar ska 
upphandlas. Tidplan för samråd är Q3 
2021. Tove Petersson 2020-09-14

2020-05-25 KS §89
Detaljplan för Ormsta-Stensta- avtal 
förskola KS 2019.335

Uppdra åt Mark- och Exploateringschef 
att underteckna avtalen.

Mark- och 
exploateringsavdelningen klart Avtalet är underteckant 2020-09-16

2020-05-25 KS §91

Uppdrag: nulägesanalys om att 
förebygga och minska effekterna av 
en eventuell lågkonjunktur KS 2020.003

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. Kommundirektör Pågår

Utkast bedöms bli färdigt under 
september. Emelie Hallin 2020-09-11/Emelie Hallin

2020-05-25 KS § 92

Revidering av riktlinjer för bidrag till 
gemensamhetslokaler drivna av
föreningar eller stiftelser KS 2019.242

Kommundirektören uppdras att se över 
och förtydliga ansökningsförfarandet för 
att underlätta för de sökande. Kommundirektör Pågår

Utkast bedöms bli färdigt under 
september. Cecilia Lindelöf 2020-09-11/Emelie Hallin

2020-05-25 KS §101 Bidrag för trygghetsvandringar KS 2020.168

Kommunstyrelsen godkänner upplägget 
och delegerar till kommundirektör att 
fatta beslut om
fördelning av medel till föreningar 
(sammanlagt max 100 000) för
trygghetsvandring/eftermiddagsvandrin
g inför sommaren 2020.
Fritidsnämnden ska se över 
öppettiderna för fritidsgården Mega och 
kommunledningskontoret
ska följa upp fritidsnämndens arbete. Kommundirektör Klart Åtgärder vidtagna inför sommaren. Therese Eriksson 2020-09-11/Emelie Hallin



2020-05-27 TeFaU § 32 Parkering Lindvägen KS 2020.146

Införa tillåten parkering 24 timmar på 
den plats på Lindvägen som markerats 
med ett A i figur 1 i tjänsteskrivelsen. Gatu- och parkavdelningen Klart Matilde Österholm 2020-09-09 Johan Carselind

2020-05-27 TeFaU § 33
Trafiksäkerhetsåtgärder 
Karlbergsvägen KS 2020.154

1. Anlägga två avsmalningar på 
Karlbergsvägen enligt skiss i 
tjänsteskrivelsen.                               2. 
Anlägga ett nytt övergångsställe på 
Lagmansvägen enligt skiss i 
tjänsteskrivelsen. Gatu- och parkavdelningen Pågår Anläggs hösten 2020. Matilde Österholm 2020-09-09 Johan Carselind

2020-05-27 TeFaU § 34

Inriktningsbeslut - Upphandling av 
avfallshämtning och slamtömning 
2021 KS 2020.150

Upphandling av avfallshämtning ska 
genomföras enligt teknik- och 
fastighetsförvaltningens förslag och 
tidplan. Kommunstyrelsens teknik- och 
fastighetsutskott önskar att kostnadsfria 
tjänster för grovavfall, elavfall samt 
trädgårdsavfall ska behållas kvar och 
inansieras via grundavgiften. Gatu- och parkavdelningen Pågår

Tidplan som tidigare avviserats 
efterföljs och ändringar utförda efter 
TeFaU senaste önskemål. 
Förfrågningsunderlag presenteras för 
teFaU 7 oktober 2020. Beri Fajic 2020-09-09 Johan Carselind

2020-05-27 TeFaU § 36
Uppdrag gällande parkeringsproblem 
på Vallentuna IPs parkeringsplats KS 2020.176

Uppdrag åt teknik- och 
fastighetsförvaltningen att lämna förslag 
på åtgärder kring problematiken med 
lastbilsparkeringar och containrar på 
Vallentuna IPs parkeringsplats. 

Uppdraget ska 
återrapporteras på 
kommunstyrelsens 
teknik- och 
fastighetsutskotts 
sammanträde den 2 
september 2020. Gatu- och parkavdelningen Klart

Containrar är borta och Gatu-
parkavdelningen har inför 10 timmars 
parkering för att möjliggöra ett  förbud 
för långtidsparkerade lastbilar.

Matilde Österholm/Gunborg 
Hedman-
exploateringsingenjör 2020-09-09 Johan Carselind

2020-06-15 KS §111
Obligatorisk insamling av matavfall 
för fristående KS 2020.149

Kommunstyrelsen ger teknik- och 
fastighetsförvaltningen i uppdrag att 
påbörja planering och
införande av obligatorisk 
matavfallinsamling i enlighet med 
alternativ 1 i bifogad utredning.

Gatu- och parkavdelningen Pågår
Förvaltningen har startat planeringen 
för arbetet och införande 2020-21 Beri Fajic 2020-09-09 Johan Carselind

2020-06-15 KS §114
Godkännande av avtalspaket, 
Kristineberg etapp 1 KS 2020.141

uppdrar åt Mark- och exploateringschef 
att underteckna

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

Avtalen genomgågna och 
undertecknande pågår 2020-09-03

2020-06-08 KF § 35
Hemställan om investeringsanslag 
för gång- och cykelväg Brottby KS 2020.055

Genomföra arbetet med ny gång- och 
cykelväg Brottby Gatu- och parkavdelningen Pågår

En hemställan har gått till TeFaU för att 
tas vidare till KF Loredana Lundmark 2020-09-09 Johan Carselind



Internkontrollplan - 2020 (Kommunstyrelsen)

Process/rutin Kontrollmoment Ansvarig
chef

Ansvarig
för
kontroll

Metod Frekvens Senaste
kontroll

Sannolikhet/
risk

Konsekvens Riskvärde

Verkställighet av
beslut

Uppföljning av alla beslut som fattas av KS/KF. Mikael
Carlgren

Jesper
Westberg

Total
granskning

3 ggr/år 2019 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Delegationsbeslut Delegationsbeslut i enlighet med
delegationsordning

Mikael
Carlgren

Mikaela
Walldén

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

Hantera
personuppgifter
enligt GDPR.

Kontrollera att riskanalyser och
konsekvensbedömningar genomförts för
personuppgiftsbehandlingar som kan leda till
hög risk.

Mikael
Carlgren

Johanna
Attlerud

Stickprov 1 ggr/år 4. Sannolik 4. Allvarlig 16

Kontrollera att behörighetstilldelning sker
korrekt utifrån dokumenterade
behörighetsgrupper

Mikael
Carlgren

Johanna
Attlerud

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

Kontrollera att kommunens mest kritiska
informationstillgångar kontinuerligt
informations-klassas.

Mikael
Carlgren

Johanna
Attlerud

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

Kontrollera att rutiner för
personuppgiftsincidenter är kända hos
medarbetarna.

Mikael
Carlgren

Johanna
Attlerud

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

Rapportera ekonomi Rapport tertialuppföljning övriga nämnder Annika
Hellberg

Karin
Kilerud

Stickprov 2 ggr/år 2019 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Administrera
leverantörsreskontra

Uppdatera leverantörsregister Karin
Kilerud

Ann-Helen
Burman

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

Leverantörsfakturor bokförs korrekt genom
automatkorrigering (SBF)

Mi
Karnstedt

Linda
Söderberg

Stickprov 2 ggr/år 2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig 8

Anställa personal Korrekt innehåll i upprättat anställningsavtal. Annika
Colding

Jens
Björck

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

Rehabilitera Handlingsplaner för återgång i arbete Annika
Colding

Monica
Karlén

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

Hantera
nyanställning/nyvalda

Rutin för att skapa anställningsavtal Annika
Colding

Maria
Sundberg

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

Kontohantering (AD) Kontroll av konton med höga behörigheter är
begränsade till ett minimum

Kenneth
Hedlund

Toni
Vuojärvi

Total
granskning

2 ggr/år 2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig 8

Hårdvara och IT-
tjänster

Granskning av licenser Kenneth
Hedlund

Jenny
Adolfsson

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

sida 1 av 2 (2020-01-31)



Process/rutin Kontrollmoment Ansvarig
chef

Ansvarig
för
kontroll

Metod Frekvens Senaste
kontroll

Sannolikhet/
risk

Konsekvens Riskvärde

Trygghet Klottersanering Björn
Sundblad

John
Wikmans

Stickprov 2 ggr/år 4. Sannolik 2. Lindrig 8

Systematik kring
företagsförfrågningar
av mark och lokaler

Rutinen för dialog med företag. Henrik
Kelfve

Magnus
Isberg

Total
granskning

2 ggr/år 2017 4. Sannolik 3. Kännbar 12

Planering
mottagande

Information till socialförvaltningen Emelie
Hallin

Lovisa
Liljegren

Total
granskning

1 ggr/år 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Integration (praktiskt) Utbildningsinsatser, t ex tematräffar Emelie
Hallin

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

Samarbete med arbetsförmedlingen Emelie
Hallin

Karin Ulin Stickprov 2 ggr/år 2018 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Ta fram detaljplan
med
standardförfarande

Expediering av överklaganden till Mark- och
miljödomstolen

Poa
Hellqvist

Terese
Olsson

Stickprov 2 ggr/år 2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig 8

Drift/underhåll enligt
avtal

Kontroll efter utförande Björn
Sundblad

Yvonne K
Söderberg

Stickprov 1 ggr/år 2. Mindre
sannolik

4. Allvarlig 8

Trafik Gång- och cykelbanor, byggnation Johan
Carselind

Sara
Eklund

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

Schakttillstånd Utredning och bedömning av inkommen
ansökan, granskning av att säkerhetsåtgärder
vidtas

Johan
Carselind

Niklas
Steenberg

Stickprov 2 ggr/år 1. Osannolik 4. Allvarlig 4

Mark och
exploatering

Utreda gatukostnad i detaljplansprojekt Kristofer
Uddén

Anders
Nahlbom

Stickprov 1 ggr/år 2018 1. Osannolik 4. Allvarlig 4

Externa webben -
Vallentuna.se

Tillgänglighet, nåbar Henrik
Kelfve

Andreas
Hedlund

Stickprov 2 ggr/år 2016 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Producera nyheter
och
pressmeddelanden

Förberedelse av talesmän. Henrik
Kelfve

Magdalena
Olsson

Total
granskning

1 ggr/år 4. Sannolik 3. Kännbar 12

sida 2 av 2 (2020-01-31)
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