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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning
Göran Westerlund - VAC

4. Utfall löneöversyn 2020 (KS 2019.101)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Löneöversynen för 2020 påbörjades och genomfördes under våren med de avtalsområden som 
vid den tidpunkten hade pågående löneavtal. Beroende på en kraftigt försenad nationell 
avtalsrörelse genomfördes löneöversynen med resterande avtalsområden under senare delen 
av hösten. Kommunal och de flesta tjänstemän omfattades av den försenade löneöversynen 
där Kommunals nya löner gäller från 1 november och övriga retroaktivt från 1 april.

Utöver löneöversynen utbetalades också ett engångsbelopp till samtliga månadsavlönade 
medarbetare inom Kommunals avtalsområde. Beloppet som betalades ut var 5 500 
kronor/medarbetare för perioden 1 maj till 30 november. Beloppet reducerades i förhållande 
till anställningstid och sysselsättningsgrad.

Årets löneöversyn har utgått från de centrala delarna i respektive löneavtal där
löneökningarna i första hand är kopplade till prestation och måluppfyllelse.
Löneöversynen har genomförts enligt en s.k. dialogmodellen, vilket in korthet innebär
att chef och medarbetare för en dialog om måluppfyllelse och prestation för att därefter ge 
förslag på ny lön. Årets löneöversyn gav utfallet 2,37 % totalt över samtliga avtalsområden.

Även 2020 års löneöversyn med Kommunal har innehållit en särskild utbildningssatsning där 
yrkesutbildade inom vård, omsorg och skola har delat på ett extra fördelningsutrymme om 0,3 
%. Detta extra fördelningsutrymme fördelades individuellt och differentierat mellan 
medarbetare med befattningen undersköterska, stödassistent, boendestödjare och barnskötare 
inom förskolan.

Inom kort kommer arbetsgivaren att inleda 2021 års löneöversyn. I nuläget finns
dock inte några gällande löneavtal för Lärarnas avtalsområde vilket kan
påverka tidplanen för löneöversynen 2021 för deras del.

Handlingar
 §4  Utfall löneöversyn 2020
 Utfall löneöversyn 2020
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5. Informationsärende angående stöd till näringslivet (KS 
2021.002)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Som ett led i att stötta det lokala näringslivet kommer ett antal stödåtgärder införas likt de 
som fanns under 2020.

Möjligheter kommer att ges alla restauranger att öppna upp sina uteserveringar när de önskar 
2021. Markupplåtelseavgifterna kommer skjutas upp till hösten 2021.Till detta kommer 
önskemål av yta på uteserveringen i största möjliga mån tillgodoses.

Avgifter för livsmedelskontroll kommer skjutas fram till hösten.

Kommunens organisation kommer att ha en snabb, flexibel och lösningsorienterad hantering 
när det berör företag som behöver genomföra snabba verksamhetsförändringar eller återstarta 
sin verksamhet.

Handlingar
 §4 Namu Informationsärende, stöd till näringslivet som drabbats av pandemin
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-13, Informationsärende angående stöd till Näringsliv
 Åtgärder för att stötta det lokala näringslivet 2021

6. Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2020 
(KS 2020.178)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

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

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

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

SoL
Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för tredje kvartalet 2020. Samtliga inom 
området äldreomsorg.
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LSS
Socialförvaltningen har ett (1) icke verkställt beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för tredje kvartalet 2020.

Handlingar
 §14  Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2020
 Tjänsteskrivelse, 2020-12-21, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2020
 Socialnämnden, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS

7. HR-policy (KS 2020.254)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar

- att personalpolitiskt program från 1991 utgår
- att anta HR-policyn

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-policy.

HR-policyn 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.

I bifogad förteckning finns hänvisning till styrande och stödjande dokument och processer 
som syftar till att uppnå kommunens mål och ambitioner med att vara en attraktiv 
arbetsgivare.

Arbetet har skett i dialog med lokala fackliga organisationer.

Handlingar
 §5  HR-policy
 HR-policy
 Förslag HR-policy
 Förteckning av styrande och stödjande dokument
 Personalpolitiskt program (1991)

8. Internkontroll, helårsuppföljning 2020, kommunstyrelsen (KS 
2020.004)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen.
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Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog 2020-02-17 § 26 internkontrollplan 2020 för kommunstyrelsen. 
Utifrån internkontrollplanen har granskning genomförts under året. Resultatet av 
granskningen redovisas i en helårsrapport och lämnas till kommunstyrelsen för godkännande.

Handlingar
 §6  Internkontroll, helårsuppföljning 2020, kommunstyrelsen
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-12,Internkontroll, helårsuppföljning 2020, kommunstyrelsen
 Internkontroll  Helarsuppföljning 2020 Kommunstyrelsen
 Rapport verkställighet av beslut 2020-12-18
 Internkontrollplan 2020, kommunstyrelsen (reviderad efter KSAU)

9. Internkontrollplan 2021, kommunstyrelsen (KS 2021.020)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer Internkontrollplan 2021.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt kommunens reglemente för internkontroll 
fastställa en internkontrollplan för varje år. Det ska ske senast under februari månad. Valet av 
granskningsobjekt sker utifrån en bedömning av väsentlighet och risk. Det innebär att 
områden där sannolikheten att fel uppstår och där eventuellt fel får stora konsekvenser ska 
prioriteras framför områden där ett fel sannolikt inte uppstår och om det trots allt inträffar inte 
innebär några större konsekvenser för kommunen. Samtliga processer eller rutiner som ryms 
inom kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och 
fastighetsförvaltningens verksamheter har nedtecknats i en så kallad bruttolista, se bilaga 
”Planering interkontroll 2021, kommunstyrelsen (bruttolista)”. Processerna och rutinerna har 
delats upp i ett eller flera kontrollmoment. Avdelningscheferna har gjort en risk- och 
konsekvensbedömning av samtliga kontrollmoment. Sannolikheten eller risken att fel uppstår 
i ett kontrollmoment bedöms efter en skala från ett till fyra, där ett står för osannolik och fyra 
står för sannolik. Därefter bedöms konsekvenserna av om fel uppstår i ett kontrollmoment 
efter en skala från ett till fyra, där ett står för försumbar och fyra står för allvarlig. De två 
värdena för sannolikhet respektive konsekvens multipliceras och därigenom uppkommer ett 
riskvärde. Ett urval sker bland de kontrollmoment som har relativt högt riskvärde. Valda 
kontrollmoment att granska under 2021 markeras med ”Hantera risk” i kolumnen längst till 
höger i bilaga Planering internkontroll 2021. De utvalda kontrollmomenten är samlade i 
bilagan Internkontrollplan 2021 och utgör kommunledningskontorets förslag till 
internkontrollplan 2021.

Handlingar
 §7  Internkontrollplan 2021, kommunstyrelsen
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-13, Internkontrollplan 2021 kommunstyrelsen
 Planering internkontroll 2021 kommunstyrelsen (bruttolista)
 Internkontrollplan 2021 kommunstyrelsen
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10. Verksamhetsberättelse 2020, kommunstyrelsen (KS 
2020.059)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsberättelsen för 2020.

Ärendebeskrivning
Verksamhetsberättelsen innehåller uppföljning av mål och budget för år 2020.
Det samlade ekonomiska resultatet för kommunledningskontoret, 
samhällsbyggnadsförvaltningen samt teknik- och fastighetsförvaltningen inklusive 
resultatenheten inom fastighetsavdelningen är ett överskott på 16,2 miljoner kronor.

Handlingar
 §8  Verksamhetsberättelse 2020, kommunstyrelsen
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-12, Verksamhetsberättelse 2020 kommunstyrelsen
 Verksamhetsberattelse KS 2020

11. Generellt statsbidrag Krisstöd till Socialnämnden (KS 
2021.038)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att det generella statsbidraget 
Krisstöd som utbetalas år 2020 ska utöka socialnämndens budget 2020.

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade i slutet av november om medel till en särskild satsning på krisstöd, 
samtalsstöd, traumastöd m.m. till hälso- och sjukvårdspersonal med anledning av spridningen 
av covid-19. I regeringsbeslutet återfinns inga krav förenade med bidraget, men väl en 
intention – ” Medlen får fördelas fritt av kommunerna efter behov men bör riktas till insatser i 
form av krisstöd, samtalsstöd eller traumastöd m.m. för de professioner som i sitt arbete inom 
vård och omsorg om äldre har påverkats negativt av pandemin.” Beloppet utbetalas 2020 för 
användning under 2020.

Bidraget fördelas till kommunen som ett generellt statsbidrag men utförandet sker inom 
socialnämnden och därav bör socialnämndens budgetram utökas.

Handlingar
 §22  Generellt statsbidrag Krisstöd till Socialnämnden
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-21, Generellt statsbidrag Krisstöd till socialnämnden

12. Äskande om bidrag år 2021 till Vallentuna 
Civilförsvarsförening för Frivilliga Resursgruppen (FRG) (KS 
2021.031)
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att betala ut ett bidrag 
på 86 660 kronor, för verksamhetsåret 2021, till Vallentuna Civilförsvarsförening för 
verksamheten Frivilliga Resursgruppen (FRG).

Ärendebeskrivning
Vallentuna Civilförsvarsförening har kommunens uppdrag att planera, rekrytera, utbilda och 
öva frivilliga till Frivilliga Resursgruppen (FRG) i Vallentuna. Vallentuna 
Civilförsvarsförening ska även stå för FRG:s drift och administration. För att kunna fullgöra 
föreningens åtaganden enligt avtalet ansöker Vallentuna Civilförsvarsförening för 
verksamhetsåret 2021 om ett bidrag på 86 660 kronor. Det är i paritet med beloppen som 
tidigare ansökts om och beviljats. 2020 erhöll FRG 91 650 kr.

Handlingar
 §21  Äskande om bidrag år 2021 till Vallentuna Civilförsvarsförening för Frivilliga 

Resursgruppen (FRG)
 Ersättning 2021 till Vallentuna frivilliga resursgrupp
 Ansökan om ersättning till Vallentuna Civilförsvarsförening för år 2021 för att rekrytera, 

utbilda och öva FRG i Vallentuna
 Avtal kommun FRG fr 2008

13. Hemställan om investeringsmedel för ny lekplats i Kårsta 
(KS 2020.318)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag om sju (7) 
miljoner kronor för ny lekplats i Kårsta samt fattar genomförandebeslut.

Ärendebeskrivning
I kommunens lekplatsplan, som antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 (KS 
2015.450), beskrivs behovet av en lekplats i Kårsta.
I investeringsplanen i kommunplanen 2020-2022 finns sju (7) miljoner kronor avsatta för ny 
lekplats i Kårsta.
Det finns en grönyta intill Sättratorpsvägen i Kårsta som är utpekad i lekplatsplanen som en 
eventuell plats för anläggning av en ny lekplats. Det krävs dock en geologisk undersökning 
samt dagvattenutredning av platsen innan det fastställs att lekplatsen ska byggas där. Dessa 
undersökningar kommer investeringsmedlen att börjas att användas till. Visar utredningarna 
att platsen fungerar att bygga lekplatsen på ska Teknik-och fastighetsförvaltningen under 
våren/sommaren genomföra en medborgardialog med invånarna om vad de önskar att 
lekplatsen ska innehålla. Lekplatsen färdigställs därför troligen i Kårsta först år 2022.

Handlingar
 §86 Tefau Hemställan om investeringsmedel för ny lekplats i Kårsta
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-20, Hemställan om investeringsmedel för ny lekplats i Kårsta

14. Teknisk handbok (KS 2018.212)
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta Teknisk handbok.

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram en 
teknisk handbok som ska utgöra ett verktyg för att ge vägledning i planerings-, projekterings- 
och utförandeskedet.

Teknisk handbok innehåller administrativa och tekniska anvisningar för de som arbetar med 
planering, projektering och utförande. Handboken syftar till att underlätta arbete och 
kommunikation mellan avdelningar på kommunens förvaltningar och mellan kommunen och 
externa användare. Teknisk handbok är ett komplement till de branschgemensamma tekniska 
anvisningarna såsom AMA med flera.

Den tekniska handboken omfattar krav och riktlinjer för planering, projektering och byggande 
av allmän platsmark såsom gaturum, torg och parker samt garantiskötsel. Handboken 
beskriver kvaliteter på funktioner med fokus på tekniska aspekter. Den beskriver utformning 
av gaturummets funktioner men inte specifik gestaltning av gaturummet. Dokumentet är 
boerende av VA-huvudmannens tekniska handbok samt kommunens styrdokument.

Förslag till Teknisk handbok har varit utsänt för granskning till KPR och KFR. Förslaget har 
justeras enligt inkomna yttranden. Genomförda revideringar bedöms inte föranleda krav på ny 
granskning. Förslaget är därmed färdigt för antagande.

Handlingar
 §10 Tefau Teknisk handbok
 Tjänsteskrivelse,2020-12-10, Teknisk handbok
 01 Vallentuna Teknisk Handbok inkl. bilagor
 02 KPR Remissvar Teknisk Handbok
 03 KFR Remissvar Teknisk Handbok

15. Arrendeavtal för Drivingrange och Padel samt Golfbana (KS 
2020.383)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag på Arrendeavtal för Drivningrange och Padel avseende 
delar av fastigheterna Vallentuna- Veda 1:1, 1:5, 3:1 och Vallentuna- Gäddarö 1:1 samt 
uppdrar åt Mark- och Exploateringschef att underteckna avtalet för kommunens räkning.

Kommunstyrelsen godkänner förslag på Arrendeavtal för Golfbana avseende delar av 
fastigheterna Vallentuna- Veda 1:1, 1:5, 3:1 och Vallentuna- Gäddarö 1:1 samt uppdrar åt 
Mark- och Exploateringschef att underteckna avtalet för kommunens räkning.

Ärendebeskrivning
Golf 4 Golfers i Stockholm AB har sedan 2015 arrenderat ca 90 hektar mark på delar av 
fastigheterna Vallentuna- Veda 1:1, 1:5, 3:1 och Vallentuna- Gäddarö 1:1 för Golfbana 
(ARR-14-091). Arrendet gäller till 2040 med möjlighet till förlängning. Dessa Arrendeavtal 
för Drivningrange och Padel samt Golfbana syftar till att ersätta det tidigare arrendeavtalet. 
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Arrendeavtalet ARR-14-091 upphör därmed i samband med undertecknande av förslagna 
Arrendeavtal för Drivningrange och Padel samt Golfbana att gälla.

Handlingar
 §9 Tefau Arrendeavtal för Drivingrange och Padel samt Golfbana
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-05, Arrendeavtal för Drivningrange och Padel samt Golfbana
 Arrendeavtal Drivingrange och Padel 2020-12-07
 Arrendeavtal Golfbanan 2021-02-03
 Arrendeavtal ARR-14-091

16. Koncept för samverkan om hållbarhet (KS 2020.355)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att utforma förslag till koncept för 
hållbarhetslöften som en grund för samverkan mellan lokala företag och med kommunen.

Ärendebeskrivning
I maj 2019 väckte det nybildade Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet frågan om 
samarbete inom det lokala näringslivet och med kommunen i syfte att bidra till en hållbar 
utveckling. Kommunens miljö- och klimatstrategi, som antogs av fullmäktige i oktober 2019, 
anger bland annat att kommunen ska prioritera miljö som en del i att öka attraktiviteten för 
företag samt ta initiativ till rådgivning och samverkan med företagare och organisationer. 
Kommunledningskontoret har utrett ett initiativ om att utfärda miljöbevis för lantbrukare som 
går längre än vad lagen kräver för att minska övergödningen. Därtill har det kommit till 
kommunens kännedom Länsstyrelsen i Uppsala län erbjuder organisationer, myndigheter och 
företag i länet att teckna hållbarhetslöften. Syftet är att stärka fokus, samverkan och öka 
åtgärdstakten för att nå de nationella miljömålen och den ekologiska dimensionen i FN:s 
globala hållbarhetsmål. Hålbarhetslöftet är en frivillig avsiktsförklaring. Det formas med 
ledning av en ”färdplan för ett hållbart län” och fyra tematiska åtgärdsprogram där 
prioriterade åtgärder för länets aktörer lyfts fram i olika tidsperioder. Se 
www.lansstyrelsen.se/uppsala/miljo-och-vatten/miljomal/atgardsprogram-inom-miljomal.html

I Vallentuna finns flera företag som ligger långt fram i hållbarhetsarbetet i sina branscher. 
Vallentuna har även många en- eller fåmansföretag, som kan ha svårare att finna tid och 
resurser till ett strukturerat hållbarhetsarbete. Det finns sannolikt en stor potential för 
Vallentunas företagare att lära av varandra och samarbeta kring hållbarhetsfrågor. Kommunen 
kan stödja samverkan genom forum som Näringlivsrådet och eventuellt även erbjuda verktyg 
eller metodstöd med ett koncept motsvarande hållbarhetslöften. Hållbarhetslöfte bedöms vara 
ett fördelaktigt koncept utifrån kommunens ambitioner om förbättrat näringslivsklimat. 
Liksom i Uppsala län kan samverkan fokusera på olika teman över tid, eventuellt i ett första 
steg på fossilfrihet med stöd av det regionala projektet Fossilfritt 2030, som Vallentuna 
kommun ingår i. Utöver kommunens styrdokument finns material framtaget av den nationella 
miljömålssamordnaren för näringslivet, se www.sverigesmiljomal.se/stod-och-rad-i-
miljoarbetet. Såväl konceptutveckling som ett eventuellt fortsatt arbete bör ske i dialog med 
Näringslivsrådet.

Handlingar
 §52 Namu Koncept för samverkan om hållbarhet
 Koncept för samverkan om hållbarhet - Hållbarhetslöften TJSKR
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17. Förslag till ny överenskommelse för regional energi- och 
klimatrådgivning 2022-2025 (KS 2021.007)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande och överlämnar det till kommunförbundet 
Storsthlm.

Ärendebeskrivning
Kommunförbundet Storsthlm har remitterat förslag till samverkansöverenskommelse för 
regional energi- och klimatrådgivning (EKR) i Stockholms län som föreslås gälla 2022-2025. 
Remissen ska besvaras senast den 26 mars 2021. Inkomna synpunkter behandlas därefter av 
styrgruppen för Energikontoret Storsthlm och EKR, som har representanter från sex 
kommuner. Reviderat förslag går upp för godkännande i Storsthlms styrelse därefter skickas 
en rekommendation ut till kommunerna om att anta överenskommelsen under hösten 2021.

EKR är en opartisk och kostnadsfri tjänst för privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar 
och organisationer. Den regionala EKR omfattar för närvarande webbplatsen 
energiradgivningen.se och informationsmaterial; rådgivning via telefon och e-post; stöd och 
kompetensutveckling för kommunernas lokala rådgivare; samt projekt-ledning och 
genomförande av gemensamma aktiviteter och projekt. Verksamheten finansieras med en 
andel av statligt EKR- bidrag till respektive kommun.

Förslaget är i huvudsak en revidering av nuvarande överenskommelse 2018-2021, som 
Vallentuna kommun står utanför (KS 2017.297). Noterbara förändringar är att uppgifter och 
ansvar flyttas från styrelsen till styrgruppen samt tillägg om de samverkande kommunernas 
uppgift och ansvar samt om uppsägning och förlängning.

Kommunledningskontoret ser positivt på föreslagen samverkansöverenskommelse. 
Deltagande i den regionala samverkan är en förutsättning för att Vallentuna kommun ska 
kunna ingå samarbete med Täby, Österåker, Danderyd och Vaxholm kring lokal EKR (KS 
2020.217). Bedömningen är att den regionala EKR är kostnadseffektiv och verksamheten 
håller hög kvalitet. Kommunledningskontoret föreslår dock att kommunen 
sammanfattningsvis i yttrandet yrkar att resursfördelning och att maxavgifter ska fastställas i 
överenskommelsen och inte vara öppet för att regleras årsvis, så att kommunen kan försäkra 
sig om att bidraget räcker till såväl den regionala samverkan som till kommunens lokala EKR.

Handlingar
 §11  Förslag till ny överenskommelse för regional energi- och klimatrådgivning 2022-

2025
 Remiss regional samverkan energi- och klimatrådgivning 2022-2025 TJSKR
 Yttrande regional samverkan energi- och klimatrådgivning 2022-2025
 Tjänstemannaremiss, Regional energi- och klimatrådgivning i Stockholms län 2022-

2025, förslag till ny överenskommelse

18. Energi- och klimatrådgivning från 2021 (KS 2020.217)
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner avsiktsförklaring om samarbete med Täby m.fl. kommuner om 
energi- och klimatrådgivning (EKR) och uppdrar åt kommundirektören att ingå 
samarbetsavtal samt söka medlemskap i Stockholmsregionens EKR-samverkan.

Ärendebeskrivning
Energi- och klimatrådgivning (EKR) är en opartisk och kostnadsfri kommunal tjänst för 
privatpersoner, bostadsrättsföreningar, organisationer och företag. EKR har potential att 
utgöra ett viktigt verktyg för att uppnå kommunens mål om hållbar utveckling och 
inriktningarna i kommunens miljö- och klimatstrategi.

Utlysning av statsbidrag för EKR fr.o.m. 2021 väntas inom kort och förväntas vara oförändrat 
– ca en tredjedels tjänst för Vallentuna (359 000 kr för 2020). EKR måste vara minst en 
halvtidstjänst och Energimyndigheten förordar samverkan mellan kommuner. Tjänstemän på 
kommunerna Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker föreslår att bilda ett 
kluster för EKR och gemensamt ansöka om statsbidrag. En avsiktsförklaring om samarbete 
har inkommit från Täby kommun (bilaga 1) och ett utkast till samarbetsavtal har arbetats fram 
gemensamt (bilaga 2). Samarbetet beräknas kunna ge två heltidstjänster för EKR. Täby och 
Österåker är beredda att ta arbetsgivaransvaret.

Deltagande i Stockholmsregionens EKR-samverkan, där Vallentuna i nuläget inte medverkar 
(bilaga 3), är en förutsättning för samarbetet och bedöms därtill ge bättre kvalitet och 
kostnadseffektivitet för rådgivningen. EKR finansieras till fullo av statsbidraget statsbidrag 
från Energimyndigheten. Arbetstid tillkommer för kommunen för att styra, planera, medverka 
och följa upp rådgivningen. Ansvaret för EKR-samarbetet flyttas från bygglovsavdelningen 
till kommunledningskontorets stab.

Vallentuna har de senaste åren delat en EKR-tjänst med Sollentuna och Upplands-Väsby. 
Samverkansavtalet (bilaga 4) och statsbidraget (bilaga 5) löpte ut 2020. Inför den nya 
bidragsperioden har olika alternativ för Vallentunas EKR och konsekvenser utretts (bilaga 6).

Handlingar
 §12  Energi- och klimatrådgivning från 2021
 Energi- och klimatrådgivning från 2021 TJSKR
 Bilaga 1 Avsiktsförklaring för att samarbeta inom energi- och klimatrådgivningen.
 Bilaga 3 Samverkansöverenskommelse EKR 2018-2021 STORSTHLM
 Bilaga 4 Avtal om energirådgivning Upplands Väsby Sollentuna och Vallentuna
 Bilaga 5 Beslut från Energimyndigheten om stöd till energi- och klimatrådgivning 2018-

2020 - Upplands Väsby, -{AF8F5020-4EB2-4EED-BFC8-013ED3EFA324}
 Bilaga 6 PM Alternativ för EKR från 2021

19. Tryggare Vallentuna 2021-2022 (KS 2020.365)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2021-2022.

Ärendebeskrivning
Tryggare Vallentuna är en samverkansplattform med syfte att skapa samordning kring det 
övergripande preventionsarbetet. Handlingsplanen Tryggare Vallentuna 2021-2022 är 



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 12 (18)

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 genom Tryggare Vallentunas lägesbilder, utefter polisens information, 
underrättelser och trygghetsundersökningar av invånarnas upplevelser, samt i dialog med 
verksamheter som deltar i Tryggare Vallentuna.

Handlingar
 §13  Tryggare Vallentuna 2021-2022
 Tjänsteskrivelse, dagens datum (2021-01-13) Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2021-

2022
 Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2021-2022 reviderad

20. Yttrande, laglighetsprövning av beslut gällande 
planeringsprocessen styrning och uppföljning, Mål 209-21 (KS 
2021.043)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen antar föreslaget yttrande som sitt eget och överlämnar det till 
förvaltningsrätten.

Ärendebeskrivning
Kommunen förelades 2021-01-25 att yttra sig i ett ärende om laglighetsprövning enligt 
kommunallagen (mål 209-21). Beslutet som överklagats är fullmäktiges beslut gällande 
planeringsprocessen styrning och uppföljning och den del som säger att samtliga 
budgetförslag ska beredas i kommunstyrelsen innan de presenteras i kommunfullmäktige. 
Kommunen har fått anstånd att inkomma med yttrande till och med den 15 februari 2021.

Handlingar
 §23  Yttrande, laglighetsprövning av beslut gällande planeringsprocessen styrning och 

uppföljning, Mål 209-21
 Yttrande, laglighetsprövning av beslut gällande planeringsprocessen styrning och 

uppföljning, Mål 209-21
 Föreläggande angående laglighetsprövning av beslut gällande planeringsprocessen 

styrning och uppföljning, 209-21
 Protokollsutdrag, kommunfullmäktige 2020-12-07 § 147
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 Förslag till yttrande, Mål 209-21

21. Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen (KS 2020.375)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen arkivbeskrivning med arkivorganisation.

Ärendebeskrivning
Enligt offentlighets- och sekretesslagen och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en 
beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. Beskrivningen ska ge en överblick över 
hanteringen av de allmänna handlingarna och av hur myndigheten är organiserad. 
Beskrivningen ska utgå från myndighetens arbetsuppgifter och organisation och redovisa 
detta så att den som söker information kan göra sig en föreställning om vilka handlingstyper 
som produceras och förvaras där.

I Vallentuna kommuns arkivreglemente (beslutades av kommunfullmäktige 2015-06-08 § 73) 
fastställs det hur arkivorganisationen ska se ut inom kommunens myndigheter. 
Kommunstyrelsens arkivorganisation framgår i arkivbeskrivningen.

Arkivbeskrivningen behöver revideras eftersom samhällsbyggnadsförvaltningen har delats i 
två förvaltningar, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknik- och fastighetsförvaltningen.

Handlingar
 §15  Arkivbeskrivning för kommunstyrelsen
 Tjänsteskrivelse, arkivbeskrivning för kommunstyrelsen, 2020-12-07
 Arkivbeskrivning kommunstyrelsen

22. Svar på motion (S) om användning av statsbidrag (KS 
2020.036)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte 2020-01-27 en motion om att ett statsbidrag om 1348 tkr under 
2020 främst används till riktade insatser mot ofrivillig ensamhet bland äldre.
Bidraget är en del av en statlig satsning för bättre vård och omsorg om personer med demens 
samt riktade insatser mot ofrivillig ensamhet bland äldre.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden samt fritidsnämnden.
Socialförvaltningen har använt statsstödet för inköp och installation av beröringsfria lås (sk. 
Smarta lås) på korallen, väsbygården och Magnolian samt kompetensutveckling av ca 157 
personer från hälso- och sjukvårdsorganisationen (HSO), särskilt boende (säbo), korttids, 
dagverksamhet, biståndshandläggarna i demenskunskap genom certifieringen ”Stjärnmärkt” 
samt demensutbildning för all kommunal hemtjänstpersonal. Fokus har varit en kombination 
av kundens fokus, en bred satsning på ökad kvalitet i omsorgen om personer med demens, 
effektiviserat arbete samt kompetensutveckling. Fritidsnämnden har lämnat motionen utan 
eget ställningstagande utifrån att statsstödet inte tillfallit nämnden.
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Handlingar
 §16  Svar på motion (S) om användning av statsbidrag
 Svar på motion (S) om statsbidragsanvändning
 Motion (S) om de 1348 tkr (en miljon tre hundra förtioåtta tusen kronor) som Vallentuna 

kommun får i statsbidrag 2020
 Socialnämndens yttrande, motion (S) om statsbidrag
 Fritidsnämndens yttrande, motion (S) om statsbidrag för att motverka ensamhet bland 

äldre

23. Svar på motion (S) om alkoholtillstånd (KS 2020.035)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte 2020-01-27 en motion om konsekvenserna av alkoholtillstånd i 
Vallentuna. Motionärerna föreslår
(1) att det ska göras en konsekvensanalys av beslutet att servera alkohol på kulturhuset och 
gymnasiet
(2) att utreda om Vallentuna kommun har följt de regler och policys som är beslutade.
(3) att utreda om besluten att införa alkohol på kulturhuset och gymnasiet medför några 
kostnader/konsekvenser för Vallentuna kommuns skattebetalare.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden. 
Socialnämnden och kulturnämnden föreslår att motionen anses besvarad. Fritidsnämnden har 
lämnat motionen utan eget ställningstagande och beskrivit varför deltagare i Fritidsnämndens 
verksamheter ej berörs.

Handlingar
 §17  Svar på motion (S) om alkoholtillstånd
 Svar på motion (S) om alkoholtillstånd
 Motion (S) om konsekvenser av alkoholtillstånd i Vallentuna
 Socialnämndens yttrande, motion (S) om alkoholtillstånd
 Kulturnämndens yttrande, motion (S) om konsekvenser av alkoholtillstånd i Vallentuna
 Fritidsnämndens yttrande, motion (S) om konsekvenser av alkoholtillstånd

24. Svar på motion (SD) om att förbjuda tiggeri (KS 2019.325)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att fullmäktige ska besluta
- Att i lokala ordningsföreskrifter för Vallentuna kommun under §12 (insamling av pengar) 
infoga lydelsen ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden i områdena Vallentuna 
centrum och Tellusområdet.”
- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett generellt 
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tiggeriförbud i Vallentuna tätort och andra aktuella platser i Vallentuna kommun
- Att Vallentuna kommun håller en kontinuerlig dialog med Vallentunas näringsidkare och 
markägare för att successivt anpassa åtgärderna och utöka tiggeriförbudet till de platser där 
tiggeri upplevs störa den allmänna ordningen.
Utifrån domstolsprövning (HFD 2018:75) gällande Vellinge är det klarlagt vad som krävs för 
att kunna införa tiggeriförbud. Motionens första sats är juridiskt gångbar endast om områden 
tydligt avgränsas och kartor bifogas ordningsföreskrifterna, då det geografiska området tydligt 
behöver framgå. Vad gäller den andra satsen om ett generellt tiggeriförbud i Vallentuna tätort 
är det utifrån tidigare domslut tydligt klarlagt att ett sådant innebär ”obefogade 
inskränkningar”, då det är ett alltför stort geografiskt område. Grannkommunernas förbud mot 
passiv insamling har under 2020 prövats av förvaltningsrätten i Stockholm, som motiverar 
domsluten med att områdena är geografiskt avgränsade i likhet med Vellinges. Dialog med 
näringsidkare är viktigt för kommunens företagsklimat och sker kontinuerligt, bland annat 
genom platsbesök av representanter för kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott. Allmänheten såväl som företagare är även välkomna att löpande 
rapportera ordningsstörningar eller sådant som uppfattas som otryggt, möjligheter finns 
digitalt genom synpunkts och klagomålshantering.

Handlingar
 §18  Svar på motion (SD) om att förbjuda tiggeri
 Svar på motion (SD) förbud mot tiggeri
 Motion (SD) om förbjud tiggeri i Vallentuna kommun

25. Svar på motion (MP) om bättre villkor för lärare (KS 
2019.401)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har väckt en motion om bättre villkor för lärare, då man anser att kommunens 
skolor indirekt har belagts med besparingskrav under 2020. Detta då kostnaderna för höjda 
lärarlöner och lokalhyror ökade mer än vad höjningen av skolpeng bidrog med.
Motionärerna föreslår att Vallentuna kommun arbetar fram en partiöverskridande
och långsiktig strategi för att ge skolorna i kommunen det stöd och de ekonomiska 
förutsättningar som de behöver för att kunna nå målet om en topp-30 placering i landet, 
oavsett resultaten i framtida val.
Motionen har skickats på remiss till Utbildningsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden. 
Nämnderna beskriver pågående utvecklingsarbete såväl som sina åtgärder för att säkerställa 
bästa resursanvändning. Av nämndernas svar framgår att förvaltningen exempelvis har 
minskat administrativa kostnader, för att så mycket resurser som möjligt ska kunna riktas 
direkt till den pedagogiska och elevnära verksamheten. Angående lärarbristen konstateras att 
det inte bara är en resurs- och utbildningsfråga som går att lösa genom att tillföra mer pengar, 
utan den kräver även ett brett spektrum av insatser kopplade till arbetsmiljö och attraktivitet. 
Förvaltningen arbetar aktivt med villkoren för lärare och förutsättningarna för att kunna nå 
bästa möjliga resultat.
Utbildning för barn och unga är en prioriterad fråga för Vallentuna och kommunplanen 2021-
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2023 innehåller stora satsningar i form av höjd skolpeng. I vilken utsträckning en 
partiöverskridande strategi bedöms behövas och är möjligt är en politisk fråga.

Handlingar
 §19  Svar på motion (MP) om bättre villkor för lärare
 Svar på motion (MP) om bättre villkor för lärare
 Motion (MP) om bättre villkor för våra lärare
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion (MP) om bättre villkor för lärare
 Utbildningsnämndens yttrande, Motion (MP) om bättre villkor för lärare

26. Svar på motion (MP) utredning av 1 till 1 (KS 2019.400)
Förslag till beslut
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet väckte 2019-12-11 en motion om utredning av 1 till 1 är en bra lösning. 
Motionärerna föreslår att
(1) att Vallentuna kommun utreder hur vi ska använda datorer och läsplattor i undervisningen
(2) att Vallentuna kommun utifrån resultaten i utredningen tar ställning till om 1 till 1 skola 
verkligen är en bra lösning för att kunna möta elevernas behov.
Motionen har skickats på remiss till Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden. 
Nämnderna föreslår att motionen avslås.
Skolan behöver tillgång till och användande av digitala verktyg i undervisningen och ansvara 
för att kunna möta kraven i digitaliseringsuppdraget. Det finns en stor efterfrågan på 
skolforskning kring digitala verktyg och de pågående initiativen är angelägna för kommunen 
att följa - för att kunna implementera framgångsfaktorer.
Många skolor satsar idag på 1:1, vilket i många fall handlar om att informations- och
kommunikationsteknologi (IKT) ska genomsyra undervisningen. Satsningarna på IKT i 
svenska skolor ligger i linje med statens ambitioner och syftar till att stärka elevers
förmåga att använda digital teknik samt till att förbättra lärandet generellt och bidra till 
utveckling av färdigheter som kan bli viktiga på framtidens arbetsmarknad.
Både nationella styrdokument och digitalisering av nationella proven 2023 ställer krav på hög 
tillgång till digitala verktyg för hela årskurser eller gymnasiekurser samtidigt. Elever och 
lärare behöver vana av att jobba med de digitala verktygen som används vid proven, vilket 
kräver regelbunden användning av digitala verktyg i undervisningen. Ur nämndernas svar 
framgår att digitala verktyg kan vara ett sätt att jämna ut och skapa lika möjligheter för elever 
med olika förutsättningar.

Handlingar
 §20  Svar på motion (MP) utredning av 1 till 1
 Svar på motion (MP) om utredning av 1 till 1
 Motion (MP) om utredning om 1 till 1 är en bra lösning
 Utbildningsnämndens yttrande, Motion (MP) om utredning av 1 till 1 är en bra lösning
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion (MP) om utredning av 1 till 1 är en bra 

lösning
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27. Anmälningar för kännedom fram tills 2021-
02-01
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan med anmälningar från 2020-11-30 fram tills 
2021-02-01 och lägger dem till handlingarna.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-01-28
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2020-12-09
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2021-01-20
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott 2020-12-10
Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott 2021-01-21
 

Anmälda handlingar
     Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdkompetensrådet om kompetensförsörjningen i 

hälso- och sjukvården efter pandemivåren 2020
     Cirkulär 20:49 Värdesäkring av ersättning som betalas till lärare, skolledare och syofunktionär 

som inte har fått försäkringsskydd enligt AGS-KL
     Cirkulär 20:51, Huvudöverenskommelse om lön m.m. - HÖK 20 och Med stud 20 - med OFR 

Läkare
     Cirkulär 20:50, Sotningsindex 2020
     Rapporter från Mälardalsrådet, Framtidens resor Storregional systemanalys för Stockholm-

Mälarregionen
 KS 2020.055-15    Föreläggande i ärende med mål nr 26580-20
 KS 2020.395-1    Länsstyrelsens yttrande, nyanläggning av markkabel ÅBY 1:178 till del av 

RICKEBY 1:72
     Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, Årsbudget för 2021
     Överförmyndarnämnden, Verksamhetsplan för 2021
     Överförmyndarnämnden, Införande av startarvode i nya ställföreträdarskap
     Information om Trafikverkets pågående arbete med riksintressen
     Cirkulär 20:56, Omsorgsprisindex (OPI) för 2021
     Cirkulär 20:53, Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SOL år 2021
     Cirkulär 20:62, Arbetsdomstolens dom 2019 nr 56 om beräkning av sammanlagd anställningstid 

enligt 5 a § anställningsskyddslagen
     Cirkulär 20:54, Ersättningar för kontaktfamiljer/stödfamiljer och kontaktpersoner LSS år 2021
     Cirkulär 20:52, Ersättningar och villkor vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, 

vårdnadsöverflyttningar m.m. för år 2021
     Beslut från Länsstyrelsen, Tillstånd till uppfyllnad av vägbank inom fornlämningsområde till 

L2016:9916 Lindholmen 5:175
     Cirkulär 20:61, Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser samt bilagor till AB. 

Ersätter cirkulär 20:42
     Cirkulär 20:57, Budgetförutsättningar för åren 2020–2023
     Cirkulär 20:59,  Utfall kostnadsutjämning och LSS-utjämning 2021
     Cirkulär 20:60, Slutligt utfall av 2019 års kommunala fastighetsavgift samt prognos för åren 

2020, 2021 och 2022
     Cirkulär 21:05, Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten 

enligt PAN vid avstängning som görs i syfte att förhindra spridning av Covid-19
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     Cirkulär 21:04, Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten 
vid avstängning enligt BEA och BAL-avtalen samt BUI T, i syfte att förhindra spridning av Covid-
19

     Cirkulär 21:03, Förlängning av överenskommelse om undantag från överläggningsskyldigheten 
vid avstängning i syfte att förhindra spridning av Covid-19

28. Redovisning av delegationsbeslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten från 2020-11-30 fram tills 2021-02-01 och 
lägger dem till handlingarna.

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

Delegationsbeslut
 KS 2020.142-2    Delegationsbeslut: Avbrytande av upphandling,  GC-väg Brottby
 KS 2020.079-15    Delegationsbeslut enligt 5.12, tillförordnad förvaltningschef - 

samhällsbyggnadsförvaltningen
 KS 2020.079-16    Delegationsbeslut enligt 5.12, tillförordnad förvaltningschef - kultur- och 

fritidsförvaltningen
 AVT 2017.057-28    Tilldelningsbeslut  avseende geoteknik- och miljöteknik för lekplats
 KS 2016.190-21    Delegationsbeslut enligt 1.2, Fullmakt för advokatbyrån Kilpatrick Townsend 

mot Nagelvård i Sundbyberg AB
 KS 2020.402-4    Delegationsbeslut enligt 5.13, Lokalt kollektivavtal om avvikelse 

semesterbestämmelser BEA 20, Vision
 KS 2020.402-3    Delegationsbeslut enligt 5.13, Lokalt kollektivavtal om avvikelse 

semesterbestämmelser BEA 20, Akademikerförfunder SSR
 KS 2020.402-2    Delegationsbeslut enligt 5.13, Lokalt kollektivavtal om avvikelse 

semesterbestämmelser BEA 20, Ledarna
 KS 2020.209-4    Uppdragsbekräftelse ÄTA 1 - Avfallskonsult för revidering av avfallsföreskrifter 

och riktlinjer
 KS 2020.028-7    Delegationsbeslut enligt 5.7, Tillförordnad kommundirektör
 AVT 2017.057-30    Delegationsbeslut enligt 3.7 Tilldelningsbeslut samt underliggande handlingar 

avseende riskanalys samt kompletterande provtagningar för klorerade lösningsmedel- detaljplan 
Gamla Polishuset

 KS 2021.008-1    Delegationsbeslut enligt 5.12, Tillförordnad förvaltningschef - teknik- och 
fastighetsförvaltningen

 KS 2020.207-1    Delegationsbeslut enligt 3.6, Tilldelningsbeslut Avfallskonsult för framtagande av 
avfallstaxa 2021

 KS 2020.079-18    Delegationsbeslut enligt 5.12, Tillförordnad förvaltningschef för teknik och 
fastighetsförvaltningen

 KS 2021.039-1    Delegationsbeslut, godkännande av upphandlingsdokument, värmepump 
Lundagårds förskola

 KS 2021.001-3    Delegationsbeslut enligt 1.26, Remissyttrande angående ansökan om tillstånd för 
tävling på väg - Upplands Cup Landsväg 2021 (2582-70176-2020)

 KS 2021.027-2    Delegationsbeslut enligt 1.26, Remissyttrande angående ansökan om tillstånd för 
Nationaldagslinjet 6 juni (2582-2061-2021)
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