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Parisa Liljestrand (M) (ordförande), Ylva Mozis (L) (vice ordförande), 
Jerri Bergström (S) (2:e vice ordförande), Johan Skog (M), Bengt-Åke 
Grip (M), Björn Furugren Beselin (C) §§240-254, Lars Carlsson (C), 
Michel Louis (KD), Gustav Elfström (S), Nicklas Steorn (MP) §§237-239, 
§§242-254, Martin Siltanen (SD), Torbjörn Einarsson (C) §§237-239 
ersätter Björn Furugren Beselin (C), Johan Fagerhem (V) §§240-241 
ersätter Nicklas Steorn (MP)
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Lars Vargö (M), Ewa Thorin (M), Anna Frisell (M), Torbjörn Einarsson 
(C) §§240-254, Lovisa Kronsporre (C), Per Forssberg (KD), Anna-Maria 
Boström (S), Johan Fagerhem (V) §§237-239, §§242-254

Övriga närvarande Victor Kilén (Kommundirektör), Björn Stafbom (Samhällsbyggnadschef), 
Annika Hellberg (Ekonomichef), Mikael Carlgren (Kanslichef), Mimmi 
Carne (Planeringschef), Emelie Hallin (Stabschef), Annika Colding 
(Personalchef), Poa Hellqvist (Chef teknik- och fastighetsförvaltningen), 
Magnus Sjögren (Kommundirektörens ledningsstöd), Susanne Debourg 
Hodder (HR-strateg)
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Justerande Jerri Bergström
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Underskrifter

Sekreterare _______________________
Fanny Lundqvist

Ordförande _______________________
Parisa Liljestrand

Justerande _______________________ 
Jerri Bergström
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Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§237 Val av justerare
§238 Fastställande av dagordning
§239 Kommundirektören informerar

§240 Utredning om förutsättningar för sammanslagning av barn- och ungdomsnämnden 
och utbildningsnämnden

§241 HR-strategi
§242 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023
§243 Redovisning förstudie Ormstaskolans tomt
§244 Riktlinjer för vattenvårdsarbete i Blåplan för Vallentuna kommun
§245 Hemställan till regeringen om ansvar för arbetsmarknadsfrågor
§246 Återrapport: nuläge arbetsmarknad
§247 Förslag till Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2021-2022
§248 Hemställan om näringslivsstöd
§249 Svar på motion (S) om kompetenshöjning
§250 Svar på motion (S) om utredning av 6+2 arbetstid
§251 Svar på motion (S) om sänkta kostnader genom ökad bemanning
§252 Svar på motion (MP) om att erbjuda klimatrådgivning till privatpersoner
§253 Anmälningslista för kännedom fram tills 2020-11-29
§254 Redovisning av delegationsbeslut
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§ 237
Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen utser Jerri Bergström (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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§ 238
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
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§ 239
Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning
Kommundirektör, Victor Kilén, informerar om coronaläget - smittan ökar.
 
HR-strateg, Susanne Debourg Hodder, informerar om Vallentuna kommuns värdegrund:
Engagemang
Samarbete
Allas lika värde

5 / 32

Comfact Signature Referensnummer: 10246SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2020-12-14

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 240
Utredning om förutsättningar för sammanslagning av barn- och 
ungdomsnämnden och utbildningsnämnden (KS 2019.310)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
I ett ärende som behandlade kommunens nämndorganisation (KS 2018.208) uppdrog 
kommunfullmäktige kommunstyrelsen att under nuvarande mandatperiod utreda 
förutsättningar för en sammanslagning av barn- och ungdomsnämnden och 
utbildningsnämnden. I november 2019 uppdrog kommunstyrelsen kommunledningskontoret 
att utreda uppdraget som kommunfullmäktige gav.

Kommunledningskontoret bedömer att det utifrån storlek på ansvarsområden och 
ärendemängd finns förutsättningar för en sammanslagning av barn- och ungdomsnämnden 
och utbildningsnämnden. Det bör dock noteras att frågan om vuxenutbildningens 
organisatoriska tillhörighet kan behöva utredas ytterligare. Barn- och ungdomsförvaltningen 
tog under utredningen upp frågan om vuxenutbildning bör hanteras av någon annan 
förvaltning än barn- och ungdomsförvaltningen. Om nämnderna skulle slås samman bedömer 
barn- och ungdomsförvaltningen också att någon annan nämnd än den sammanslagna 
nämnden eventuellt skulle vara mer lämplig att ansvara för vuxenutbildning. Barn- och 
ungdomsförvaltningen anser för övrigt att en sammanslagning skulle förenkla arbetet, öka 
kvalitet och rättssäkerhet i processerna samt att vissa besparingar kan göras. Om nämnderna 
skulle slås samman rekommenderar kommunledningskontoret att utskottsorganisationen ses 
över utifrån de behov som finns.

I slutet på utredningen finns kommentarer från barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott och 
utbildningsnämndens arbetsutskott. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott hade inga 
ytterligare kommentarer att lägga till utredningen. Utbildningsnämndens arbetsutskott anser 
att ansvaret för gymnasieutbildning kan föras över från utbildningsnämnden till barn- och 
ungdomsnämnden. Utskottsstruktur och antalet ledamöter i barn- och ungdomsnämnden bör i 
sådana fall ses över utifrån att ansvarsområdet blir större. Utbildningsnämnden arbetsutskott 
anser vidare att vuxenutbildning bör ligga under en annan nämnd än en sammanslagen 
nämnd. Effekten av vuxenutbildning skulle enligt utbildningsnämndens arbetsutskott gynnas 
av att flyttas till en ny nämnd tillsammans med frågor som rör integration, egen försörjning, 
arbetsmarknadsfrågor, arbetsträning och eventuellt även näringslivskontakter. 
Förvaltningsorganisationen av dessa frågor bör enligt utskottet följa samma struktur.

Ärendet har inte skickats på remiss till hela nämnderna eftersom det är ett informationsärende. 
Kommunstyrelsen kan välja att skicka ärendet på remiss till barn- och ungdomsnämnden och 
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utbildningsnämnden om ett beslutsärende om sammanslagning, eller andra förändringar av 
organisationen, ska beredas.

Beslutsunderlag
 §180  Utredning om förutsättningar för sammanslagning av barn- och 

ungdomsnämnden och utbildningsnämnden
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-06, Utredning om förutsättningar för sammanslagning av 

barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden
 Utredning, förutsättningar för sammanslagning av barn- och ungdommsnämnden 

och utbildningsnämnden
 Bilaga, sammanställning av utbildningsnämndens nämndärenden 2018-2019
 Bilaga, sammanställning av barn- och ungdomsnämndens nämndärenden 2018-2019
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§ 241
HR-strategi (KS 2020.254)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
 
Anteckning
Jerri Bergström (S) lägger till följande protokollsanteckning:
 
De allra flesta måste lönearbeta för att försörja sig och att veta att anställningen är tillsvidare 
och att arbetstiden är så pass lång att den ger tillräckligt i plånboken för att klara normala 
levnadskostnader är avgörande. Socialdemokraternas utgångspunkt är därför att anställningar 
är tillsvidare och på heltid.
 

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun har sedan tidigare ett personalpolitiskt program som fastställdes av 
kommunfullmäktige 1991 och reviderades senast 2007. Det personalpolitiska programmet 
föreslås utgå till förmån för en ny HR-strategi.

HR-strategin vänder sig till alla medarbetare i Vallentuna kommun och består av två delar. 
Kommunfullmäktige antar del 1, strategisk inriktning, som innehåller kommunens strategi 
och inriktning inom personalpolitiken. Del 2 ger stöd och vägledning till de 
inriktningsområden som fullmäktige antar. Där finns hänvisningar till styrande och stödjande 
dokument och processer som syftar till att uppnå kommunens mål och ambitioner med att 
vara en attraktiv arbetsgivare.

HR-strategin har skapats genom att HR-avdelningen har sammanställt Vallentuna kommuns 
olika styrdokument och redan etablerade arbetssätt, metoder och processer inom olika 
personalområden med syfte att beskriva kommunens övergripande systematiska 
personalarbete. Arbetet har skett i dialog med lokala fackliga organisationer.

Yrkanden
 
Ylva Mozis (L), med bifall från Jerri Bergström (S), yrkar att ärendet återremitteras med 
motiveringen:
 
- HR-strategin är lite för abstrakt. Det är väl dessutom snarare en policy än en strategi? 
-s. 6 Stryk följande mening i kursivt: Varje medarbetares beteende färgas av de 
kommungemensamma värderingarna i det vardagliga arbetet.
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 Bland punkterna nedan står att man förväntas dela och visa kommunens gemensamma 
värderingar i ditt dagliga arbete, vilket ändå är ett mer lämpligt sätt att uttrycka oss på.
s. 7 tillägg: rekommendera personer i sina nätverk att arbeta i Vallentuna
s. 10 Det borde stå om medarbetarsamtal och förväntningar åt båda håll. Lämpligtvis under 
2.5 Roll- och måltydlighet.
s. 14 Under avveckling vill vi lägga till: 
"I samband med att en anställd avslutar sin anställning, oavsett anledning, ska 
avslutningssamtal hållas.”
 
Jerri Bergström (S) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen: HR-strategi behöver 
kompletteras med skrivningar om heltid och tillsvidareanställning som norm.
 
 
Beslutsgång
 
Ordförande Parisa Liljestrand (M) ställer proposition på Ylva Mozis (L) återremissyrkande 
mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar att 
återremittera ärendet.
 

Beslutsunderlag
 §181  HR-strategi
 HR-strategi 2020 201124
 Personalpolitiskt program (1991)
 HR-strategi
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§ 242
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023 (KS 2020.326)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplan för 2021-2023.
 
Anteckning
Jerri Bergström och Gustav Elfström (båda S) deltar inte i beslutet med hänvisning till eget 
budgetförslag.
Martin Siltanen (SD) deltar inte i beslutet med hänvisning till egen kommunplan.
Nicklas Steorn (MP) deltar inte i beslutet med hänvisning till egen kommunplan. 

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och 
fastighetsförvaltningen har utifrån beslutad kommunplan 2021-2023 upprättat ett förslag till 
kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2021-2023.

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

Beslutsunderlag
 §182  Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2021-2023
 Tjänsteskrivelse 2020-11-09. Verksamhetsplan 2021-2023 kommunstyrelsen
 Verksamhetsplan 2021-2023 förslag till KS
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§ 243
Redovisning förstudie Ormstaskolans tomt (KS 2019.316)
Beslut
Kommunstyrelsen godkänner förstudien för Ormstaskolans tomt samt uppdrar åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att planera in det som ett kommande projekt.
 
Reservationer
Jerri Bergström, Gustav Elfström (båda S) och Nicklas Steorn (MP), reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Gustav Elfströms (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Plan- och miljöutskottet uppdrog 2019-10-22 åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram en 
förstudie avseende framtida användningen av Ormstaskolans tomt med närliggande 
kommunal mark.
Ormstaskolans tomt ligger centralt i norra Vallentuna tätort omgiven av ett bostadsområde. 
Tidigare låg Ormstaskolan på fastigheten Ormsta 1:16, del av Ormsta 1:17 och 1:18 men 
verksamheten på flyttades under 2019 till Hagaskolan. Ormstaskolans tomt består idag av en 
tomt där tidigare tillfälliga paviljonger för skolverksamhet funnits uppförda samt den gamla 
idrottshallen. Övriga skolbyggnader har rivits. För området gäller idag stadsplan Norra 
Ormsta från 1971. Området där skolan tidigare legat samt område där den gamla idrottshallen 
finns är planlagt som område för allmänt ändamål och delar av omkringliggande mark är i 
stadsplanen reglerad till allmän plats, park.
Förstudien bedömer att lämplig framtida användning utifrån de fysiska förutsättningarna 
fortsatt är skolverksamhet. Beroende på hur förutsättningarna bedöms vara när en ny 
skoletablering aktualiseras kan en etablering möjliggöras antingen på gällande detaljplan eller 
genom att kommunen tar fram en ny detaljplan. Vid framtagandet av ny detaljplan kan även 
möjliggörandet av bostäder inom delar av området utredas.
En etablering av en grundskola om ca 500 elever bedöms täcka framtida behov och 
omkringliggande infrastruktur så som yta för utevistelse/skolgård, angöring, säkra skolvägar, 
leverans av mat och hämtning av avfall mm kommer att behöva studeras ingående oavsett om 
etablering sker på gällande eller ny detaljplan.
Förstudien bedöms vara i linje med Översiktsplan 2040 och en komplettering/förtätning av 
bostäder inom området också vara möjlig och ge positiv verkan på exempelvis kollektivtrafik 
underlag, vilket också stöds av att området för Ormstaskolan ligger inom det influensområde 
för roslagsbanan som upptagits i Sverigeförhandlingen för ett totalt bostadsåtagande om 5650 
bostäder.
Förstudien har tagits fram i samarbete mellan BUF och SBF och gjorts på en något högre 
detaljeringsnivå än en vanlig planbeskedsutredning för att kunna ligga till grund för 
kommande utveckling – oavsett om den sker på nu gällande plan, genom en ny detaljplan 
eller genom ett parallellt förfarande där planen ändras samtidigt som delar av nu gällande 
detaljplan genomförs.
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Yrkanden
Gustav Elfström (S), med bifall från Nicklas Steorn (MP), yrkar bifall till plan- och 
miljöutskottets förslag med tillägget: Vid en eventuell skoletablering ska en ny detaljplan tas 
fram så att även möjliggörandet av bostäder inom delar av området kan utredas.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till plan- och miljöutskottets förslag.
 
Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt det.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Gustav Elfströms (S) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå det.

Beslutsunderlag
 §83 Planmu Redovisning förstudie Ormstaskolans tomt
 Uppdrag Redovisning förstudie Ormstaskolans tomt
 Ormstaskolans tomt förstudie 20201027
 §76 Planmu Uppdrag förstudie Ormstaskolans tomt
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§ 244
Riktlinjer för vattenvårdsarbete i Blåplan för Vallentuna kommun (KS 
2018.363)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar Strategi för vattenvårdsarbete i Blåplan för 
Vallentuna kommun med ändringen att dokumentet kallas för strategi istället för riktlinjer. 
 
Reservationer
Nicklas Steorn (MP), Jerri Bergström och Gustav Elfström (båda S), reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Nicklas Steorns (MP) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar om blåplanens riktlinjer för kommunens vattenvårdsarbete. 
Riktlinjerna och övrigt underlag i blåplanen ger vägledning för hur kommunens olika 
verksamheter ska bidra i vattenvårdsarbetet. Genomförandet av åtgärder planeras i mer detalj i 
samband med nämndernas och förvaltningarnas årliga budget och verksamhetsplanering. En 
översyn av kommunens blåplan ska genomföras i varje ny 6-årscykel inom 
vattenförvaltningen.

Yrkanden
 
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till plan- och miljöutskottets förslag med ändringen att man kallar 
dokumentet för strategi istället för riktlinjer. 
 
Nicklas Steorn (MP), med bifall från Jerri Bergström (S), yrkar bifall till plan- och 
miljöutskottets förslag med ändringen att man kallar dokumentet för strategi istället för 
riktlinjer samt med tillägget: Förvaltningen ges i uppdrag att arbeta in de utpekade 
åtgärdsförslagen från Blåplanen i kommande kommunplan.
 
Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Ylva Mozis (L) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar enligt det.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Nicklas Steorns (MP) 
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detsamma.

Beslutsunderlag
 §85 Planmu Riktlinjer för vattenvårdsarbete i Blåplan för Vallentuna kommun
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 Tjänsteskrivelse, 2020-11-03, Riktlinjer för vattenvårdsarbete i Blåplan för 
Vallentuna kommun

 20201105 Blåplan
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§ 245
Hemställan till regeringen om ansvar för arbetsmarknadsfrågor (KS 
2020.325)
Beslut
Kommunstyrelsen hemställer till regeringen om förändrat ansvar för arbetsmarknadsfrågor i 
enlighet med bilaga.
 
Reservationer
Jerri Bergström och Gustav Elfström (båda S), reserverar sig mot beslutet till förmån för Jerri 
Bergströms (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Nuvarande ansvarsfördelning och utförande av arbetsmarknadsåtgärder medför stora 
kostnader för kommuner i form av exempelvis försörjningsstöd såväl som stöd i övrigt. 
Vallentuna kommun föreslår att
 
·        Staten ger de kommuner som vill ett samordnande och rustande uppdrag för samtliga 
arbetssökande långt från arbete, med medföljande ekonomisk ersättning.
·        Kommunerna skyndsamt får samordningsansvar för de nyanländas etableringsinsatser, 
med medföljande ekonomisk ersättning.
·        Att kostnader inom kommunsektorn relaterat till behovet av arbetsmarknadsåtgärder 
fullt ut ersätts av staten.
 
Om uppdrag och finansiering inte kan överlåtas till kommunerna är det ytterst angeläget att 
staten säkerställer att Arbetsförmedlingen har personlig närvaro i samtliga kommuner. 
Angeläget är även att staten säkerställer att Arbetsförmedlingen utför de uppdrag som ålagts 
myndigheten.
I det fall regeringen inleder ett pilotprojekt där kommuner anlitas av arbetsförmedlingen i ett 
LOV-system, enligt förslag från Sveriges kommuner och regioner, önskar Vallentuna delta i 
ett sådant projekt.

Yrkanden
 
Jerri Bergström (S) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 
 
Beslutsgång
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Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt det.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) avslagsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detsamma.

Beslutsunderlag
 Hemställan till regeringen
 Reviderad hemställan om förändrat ansvar för arbetsmarknadsåtgärder
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§ 246
Återrapport: nuläge arbetsmarknad (KS 2020.203)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att
1. uppdra till kommundirektören att arbeta vidare med de utvecklingsområden som 
identifierats.
2. uppmana nämnderna och de egna förvaltningarna att säkerställa tillgång till 
praktikplatser/extratjänstplatser inom verksamheterna.
3. uppmana Utbildningsnämnden att se över förändringsbehovet gällande vuxenutbildning.

Ärendebeskrivning
Konjunkturinstitutet konstaterade redan i december att den svenska ekonomin har gått in i en 
tydlig avmattningsfas, vilket är normalt efter flera år med högkonjunktur. Avmattningen 
bedömdes då förstärkas av osäkerheten kring brexit och handelskonflikter. Produktionen i den
svenska ekonomin förväntades därför blir lägre och arbetslösheten något högre än normalt 
2020 och 2021. Effekterna av covid-19 och tillsammans med försiktighetsåtgärderna bidrar 
till stora effekter på många branscher, med ökad arbetslöshet som följd.
Mot bakgrund av utvecklingen gav kommunstyrelsen 25 maj kommundirektören i uppdrag att 
göra en nulägesanalys över vilka möjligheter kommunen har att förebygga och minska 
effekterna av en eventuell lågkonjunktur relaterat till den lokala arbetslöshetsnivån.
Kommunledningskontoret återrapporterar befintliga åtgärder samt möjliga 
utvecklingsområden inom området.
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet har tagit ställning till förbättringsförslaget och 
föreslår vidare arbete i enlighet med förslag till beslut. Ett stycke om Arbetsförmedlingen i 
rapporten har därefter utökats, utifrån frågor om vilka problemområden som identifierats.

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

Beslutsunderlag
 §184  Återrapport: nuläge arbetsmarknad
 Återrapport nuläge arbetsmarknad
 §38 Namu Återrapport: nuläge arbetsmarknad
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 Rapport nuläge arbetsmarknad
 LST arbetsmarknad och ekonomi covid19 14_september
 Arbetsförmedlingens kartläggning, relaterat till målgrupp DUA, Vallentuna
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§ 247
Förslag till Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2021-2022 (AVT 2019.007)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.

Ärendebeskrivning
Tryggare Vallentuna är en samverkansplattform med syfte att skapa samordning kring det 
övergripande preventionsarbetet. Handlingsplanen Tryggare Vallentuna 2021-2022 är 
utformad med fokusområden och aktiviteter för att kunna utveckla, samordna och stärka det 
övergripande preventionsarbetet inom kommunens verksamhetsområden som omfattar det 
förebyggande arbetet mot ANDTS, brott och våld samt det främjande arbetet med psykisk 
hälsa och trygga, säkra och attraktiva miljöer. Handlingsplanen är även en av den 
samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte som finns mellan Vallentuna kommun och 
Lokalpolisområde Södra Roslagen med syfte att minska brottsligheten och öka tryggheten i 
Vallentuna.

Fokusområden för 2021-2022 är
• Verka för en trygg, säker och attraktiv miljö
• Främja goda förutsättningar för barn och ungdomars uppväxtvillkor
• Främja goda förutsättningar som stärker invånarnas psykiska hälsa
• Förebygga användandet av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel
• Förebygga uppkomsten av brott och våld

Aktiviteterna inom de olika fokusområdena är i sin tur framtagna för att möta de behov som 
identifieras i Tryggare Vallentunas lägesbilder, utefter polisens information, underrättelser 
och trygghetsundersökningar av invånarnas upplevelser, samt i dialog med verksamheter som 
deltar i Tryggare Vallentuna.

Yrkanden
Jerri Bergström (S), med bifall från ordförande, Parisa Liljestrand (M), Ylva Mozis (L), 
Martin Siltanen (SD), Michel Louis (KD), Nicklas Steorn (MP) och Björn Furugren Beselin 
(C) yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att: 
 
- Handlingsplanen saknar tydliga direktiv och tidplaner samt behöver kompletteras med 
ansvar (inte bara ”vem som ska göra”) och vilka resurser de olika aktiviteterna tilldelas.
- ta bort Förslag till i rubriken på ärendet.
- s 10. Här står att civilsamhällets delaktighet ska öka, men genomförandet beskrivs med 
exemplet att bevakningstjänsterna ska samverka…
Förslag till ny text under Genomförande:
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Utveckla samverkan mellan aktörer, både inom kommunens förvaltningar och externa initiativ 
såsom nattvandring och grannsamverkan.
 
Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §185  Förslag till Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2021-2022
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-10 Förslag till Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2021-

2022
 Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2021-2022(246196) (0)_TMP
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§ 248
Hemställan om näringslivsstöd (KS 2020.364)
Beslut
Kommunstyrelsen antar förslaget till hemställan och överlämnar det till finansdepartementet.
 
Reservationer
Jerri Bergström och Gustav Elfström (båda S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jerri 
Bergströms (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
I samband med hantering av yttrande kring föreskrifter under kommunstyrelsens 
arbetsutskott, lyftes angelägenheten av stöd till näringslivet.
Regeringen har infört kraftfulla och i många fall nödvändiga åtgärder för att få 
smittspridningen under kontroll. Åtgärderna slår dock brett mot ett till stora delar redan 
sviktande näringsliv. Stödåtgärder motsvarande konsekvenserna för små och medelstora 
företag saknas i hög utsträckning; att kombinera åtgärder för att minska smittan med 
räddningspaket till små och medelstora företag är avgörande för att sysselsättningsnivån ska 
kunna höjas över tid. Sysselsättningsnivån står i direkt korrelation till skatteintäkterna och 
därmed välfärden.

Yrkanden
 
Jerri Bergström (S) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt det.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) avslagsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detsamma. 

Beslutsunderlag
 Hemställan om näringslivsstöd
 Stärk näringslivet - för ökad sysselsättning och välfärd
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§ 249
Svar på motion (S) om kompetenshöjning (KS 2019.356)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.
 
Reservationer
Jerri Bergström, Gustav Elfström (båda S) och Nicklas Steorn (MP), reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jerri Bergströms (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har väckt en motion om kompetensutveckling inom vård och omsorg. 
Motionärerna yrkar följande:
(1) Att kommunen erbjuder anställda med lämplighet för yrket möjlighet att höja sin 
kompetens genom att utbilda sig till undersköterska under betald arbetstid
(2) Att undersköterskor med lämplighet erbjuds att fortbilda sig inom sitt område, till exempel 
demensvård (sofiasyster), genom att utbilda sig under betald arbetstid
(3) Att anställda inom LSS, socialpsykiatri och dylikt erbjuds att utbilda sig till 
habiliteringsassistent/mentalskötare eller annan likvärdig yrkesutbildning relevant for yrket 
under betald arbetstid.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden. Nämnden anser att motionens intentioner 
är uppfyllda och att de därmed kan anses besvarade mot bakgrund av:
- arbetet med äldreomsorgslyftet
- arbetet med att kompetensutveckla vårdpersonal i demenskunskap (stjärnmärkt)
- och att LSS-området inte har brist på utbildad i sin rekrytering samt löser de interna
utvecklingsbehoven genom insatser för de områden som är aktuella i arbetet med
kunder i nuläget (Psykisk ohälsa).

Yrkanden
 
Jerri Bergström (S), med bifall från Nicklas Steorn (MP), yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
att fullmäktige bifaller motionen.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser 
motionen besvarad.
 
Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt det.
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Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) bifallsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detsamma. 

Beslutsunderlag
 §186  Svar på motion (S) om kompetenshöjning
 Svar på motion (S) om kompetenshöjning
 Motion (S) om Kompetenshöjning för vård - och omsorgens yrkesgrupper
 Socialnämndens yttrande, motion (S) om kompetenshöjning för vård- och omsorgens 

yrkesgrupper
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§ 250
Svar på motion (S) om utredning av 6+2 arbetstid (KS 2019.364)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 
Reservationer
Jerri Bergström, Gustav Elfström (båda S) och Nicklas Steorn (MP), reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jerri Bergströms (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har väckt en motion om 6+2 arbetstid inom socialförvaltningen, en 
modell där sex timmar om dagen fokuseras på klientarbete och två timmar används till 
kompetensutveckling/återhämtning och/eller friskvård. Motionärerna föreslår följande:
(1) Att i samråd med berörda arbetstagarorganisationer utreda möjligheten att införa 6 + 2 
arbetstid inom socialförvaltningen i Vallentuna.
(2) Att baserat på utredningen, i samråd med berörda fackliga organisationer, införa 6 + 2 
arbetstid för hela eller delar av socialförvaltningen under en prövoperiod på upp till 24 
månader.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden. Socialnämnden har yttrat sig över 
förslagen och föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Yrkanden
 
Jerri Bergström (S), med bifall från Nicklas Steorn (MP), yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
att fullmäktige bifaller motionen.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår 
motionen.
 
Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt det.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) bifallsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detsamma. 

Beslutsunderlag
 §187  Svar på motion (S) om utredning av 6+2 arbetstid
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 Svar på motion (S) om utredning av 6+2 arbetstid
 Motion (S) om att utreda 6 +2 arbetstid inom socialförvaltningen
 Socialnämndens yttrande, motion (S) om att utreda 6+2 arbetstid inom 

socialförvaltningen
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§ 251
Svar på motion (S) om sänkta kostnader genom ökad bemanning (KS 
2019.363)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.
 
Reservationer
Jerri Bergström, Gustav Elfström (båda S) och Nicklas Steorn (MP), reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Jerri Bergströms (S) yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har väckt en motion om sänkta kostnader genom ökad bemanning. 
Motionären har formulerat tre yrkanden:
(1) att Vallentuna kommun i samråd med berörda arbetstagarorganisationer utreder vilka av 
kommunens verksamheter som med hjälp av ”överanställning” anses ha bäst förutsättningar 
att antigen göra ett nollresultat efter utökad bemanning alternativt en besparing
(2) att Vallentuna kommun utifrån utredningens resultat, i samråd med berörda 
arbetstagarorganisationer, väljer ut en eller flera verksamheter som under en försöksperiod om 
upp till två år utökar bemanningen av verksamheten utöver dagens fastställda normalnivå
(3) att Vallentuna kommun under och efter försöksperioden utreder effekten på ekonomi, 
tjänstens kvalitet, personalomsättning, sjukfrånvaro och arbetsplatsens attraktionskraft hos 
arbetssökande.
Kommunen har genom ett partsgemensamt projekt inom äldreomsorgen (heltidsresan) 
påbörjat motsvarande åtgärder som föreslås av motionären. Överanställning inom befintlig 
budgetram är ett naturligt resultat av en effektiv schemaplanering för att möjliggöra fler 
heltidstjänster. Fler heltidstjänster innebär en naturlig överkapacitet under tider på dagen då 
omvårdnadsbehovet är som störst. Målet är dock inte att överanställa, utan att redan i 
schemaplaneringen tänkta in redan känd frånvaro med hjälp av den högre tillgängliga 
personalresursen. På så sätt minskas också behovet av timavlönade och andra 
visstidsanställda. För närvarande pågår ett pilotprojekt som belyser samtliga delar av det som 
motionären önskar, inklusive kundnöjdhet/brukarnöjdhet. Pilotprojektet utvärderas i februari 
2021 och kommer därefter tas vidare i kommunens övriga organisation.

Yrkanden
 
Jerri Bergström (S), med bifall från Nicklas Steorn (MP), yrkar att kommunstyrelsen föreslår 
att fullmäktige bifaller motionen.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser 
motionen besvarad.
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Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt det.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) bifallsyrkande 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detsamma. 

Beslutsunderlag
 §188  Svar på motion (S) om sänkta kostnader genom ökad bemanning
 Svar på motion (S) om sänkta kostnader genom ökad bemanning
 Motion (S) om sänkta kostnader genom ökad bemanning i kommunens verksamheter
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§ 252
Svar på motion (MP) om att erbjuda klimatrådgivning till privatpersoner 
(KS 2019.320)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.
 
Reservationer
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-09-30 förslagit att kommunen ges i 
uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta klimatrådgivning för kommuninvånare i 
Vallentuna.

BEDÖMNING
I enlighet med kommunens miljö- och klimatstrategi ska Vallentuna kommun arbeta aktivt för 
att underlätta för invånarna att minska sin klimatpåverkan samt främja privatpersoners, 
föreningars och företags arbete med hållbara resor, omställning till fossilfrihet, 
energieffektivisering och produktion av förnybar energi.

Vallentuna kommun erhåller 2018-2020 statligt bidrag för kommunal energi-och 
klimatrådgivning (EKR) till hushåll, företag och lokala organisationer. Vallentuna delar en 
bidrags-finansierad heltidstjänst för lokal energi- och klimatrådgivare med Sollentuna och 
Upplands-Väsby. Samarbetet regleras av ett samverkansavtal mellan kommunerna och 
Sollentuna har arbetsgivaransvaret för rådgivaren. Samtliga kommuner i Stockholms län, 
förutom Vallentuna, deltar i Storsthlms regionala samverkan kring energi- och 
klimatrådgivning som finansieras av del av statsbidraget.

Statsbidraget, det regionala samverkansavtalet och avtalet med Sollentuna och Upplands 
Väsby löper ut 2020. Utlysning av bidrag för EKR fr.o.m. 2021 väntas i höst och förväntas 
vara oförändrat – cirka en tredjedels tjänst för Vallentuna (359 000 kr för 2020). EKR ska 
vara minst en halvtidstjänst och inkluderar särskilda insatsprojekt där resurseffektiva 
byggnader och transporter kan komma att prioriteras. Eventuellt finns möjlighet att söka extra 
finansiellt stöd av Energimyndigheten för utökad, uppsökande rådgivning till lokalt 
prioriterad målgrupp som ska vara ett samarbete mellan kommuner eller projekt.

Olika alternativ för Vallentunas EKR från 2021 utreds för närvarande av miljöstrateg och 
samhällsbyggnadschef i syfte att öka kostnadseffektiviteteten och nyttan samt för att kunna gå 
in med ansökan om EKR-bidrag under den sannolikt korta ansökningstiden innan årsskiftet.
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Yrkanden
Nicklas Steorn (MP), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser 
motionen besvarad.
 
Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt det.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Nicklas Steorns (MP), 
bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå detsamma. 

Beslutsunderlag
 §189  Svar på motion (MP) om att erbjuda klimatrådgivning till privatpersoner
 Svar på motion (MP) om att erbjuda klimatrådgivning till privatpersoner
 Motion (MP) om att erbjuda klimatrådgivning till privatpersoner
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§ 253
Anmälningslista för kännedom fram tills 2020-11-29
Beslut
Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan med anmälningar fram tills 2020-11-29 och
lägger dem till handlingarna.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-26
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2020-11-24

 

Yrkanden
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan 
med anmälningar fram tills 2020-11-29 och lägger den till handlingarna.
 
Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
  Käppala protokoll 2020-11-03
  Storsthlm, Verksamhetsplan och budget för 2021
  Cirkulär 20:47, Pensionsnämndens beslut om omräkning av pensionsbehållning, 

intjänad pensionsrätt 1997-12-31 samt förmånsbestämda pensioner enligt PFA och KAPKL 
under 2021

  Cirkulär 20:48, Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser – 
BEA 20
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§ 254
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten fram tills 2020-11-29 och lägger dem till
handlingarna.

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

Yrkanden
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten 
fram tills 2020-11-29 och lägger den till handlingarna.
 
Beslutsgång
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
 KS 2020.034-9  Delegationsbeslut enligt 3.4, godkännande av upphandlingsdokument 

för cirkulationsplats Lindholmsvägen - Lingsbergsvägen
 KS 2020.034-10  Delegationsbeslut enligt 3.6, Tilldelningsbeslut , cirkulationsplats 

Lindholmsvägen - Lingsbergsvägen
 KS 2020.109-2  Delegationsbeslut enligt 3.4, Godkännande av upphandlingsdokument 

El- och teleentreprenörstjänster
 KS 2020.109-4  Delegationsbeslut enligt 3.6, Tilldelningsbeslut el- och 

teleentreprenörstjänster
 KS 2020.109-6  Delegationsbeslut enligt 3.8, Avbrytande av upphandling avseende el- 

och teleentreprenörstjänster
 AVT 2017.053-38  Delegationsbeslut enligt 3.7, beställning av konsultuppdrag enligt FKU, 

senior planarkitekt
 KS 2020.302-1  Delegationsbeslut enligt 8.2, Avvikande öppettider 2021 - Kontaktcenter
 KS 2020.079-11  Delegationsbeslut enligt 5.12, Tillförordnad förvaltningschef - Teknik- 

och fastighetsförvaltningen
 KS 2020.295-2  Delegationsbeslut enligt 5.19, Arbetstider 2021
 KS 2020.079-12  Delegationsbeslut enligt 5.12, Tillförordnad förvaltningschef - Teknik- 

och fastighetsförvaltningen
 KS 2020.079-13  Delegationsbeslut enligt 5.12, Tillförordnad förvaltningschef - Teknik 

och fastighetsförvaltnignen
 KS 2020.337-1  Delegationsbeslut enligt 5.27, Antagande av centrala 

huvudöverenskommelser (HÖK) samt PAN
 KS 2020.142-1  Delegationsbeslut:  Upphandlingsdokument  för gång - och cykelväg 

Brottby
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Signatursida
Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande undertecknare:

Namn Jerri Arnold Bergström

Organisation Vallentuna KS

Datum & Tid 2020-12-16 10:50:11 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _0910b3863c9cc8f5b8f1c351186d701ee6

Namn Parisa Molagholi Liljestrand

Organisation Vallentuna KS

Datum & Tid 2020-12-16 13:37:41 +01:00

Identifikationstyp Svensk e-legitimation

Identifikations-id _06cfe170606b5db8e1fb627d1bf8ae5a46

Signatursida 1 av 1
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