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§ 6
Internkontroll, helårsuppföljning 2020, kommunstyrelsen (KS 2020.004)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen.

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.

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, 2021-01-12,Internkontroll, helårsuppföljning 2020, 

kommunstyrelsen
 Internkontroll  Helarsuppföljning 2020 Kommunstyrelsen
 Rapport verkställighet av beslut 2020-12-18
 Borttagen på grund av personuppgifter.



VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE
2021-01-12

DNR KS 2020.004 
ANETTE JONSSON SID 1/1
CONTROLLER 
08-587 850 56  
ANETTE.JONSSON@VALLENTUNA.SE  

VALLENTUNA KOMMUN
186 86 VALLENTUNA 
TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88
KOMMUN@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Internkontroll, helårsuppföljning 2020, 
kommunstyrelsen 

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner helårsuppföljningen av internkontrollen.

Sammanfattning av ärendet 

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.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Handlingar

1. Tjänsteskrivelse, 2020-01-12, Internkontroll, helårsuppföljning 2020, 
kommunstyrelsen

2. Helårsuppföljning Internkontroll 2020, kommunstyrelsen
3. Rapport uppföljning verkställighet av beslut 2020-12-18
4. Internkontrollplan 2020
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Ekonomichef Controller
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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: 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: Trygghet  

Klottersanering  

Granskningens genomförande 

Granskning att de sanerar klotter inom 2 arbetsdagar 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

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

Granskning 2 

Beställt arbete på Ormsta förskola och kvarnbadet och båda utförda inom 2 arbetsdagar. 22/12 be-
ställt 28/12 kontroll klart 
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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. 

Granskning 2, 2020-12-10 

Granskning har skett av avsnittet "mark och lokaler" och informationen som finns där är korrekt. 
Länkarna fungerar som tänkt. 

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. 
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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 

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. 

Åtgärd Status 

Ekonomiavdelningen har tagit kontakt med ansva-
rig chef för att belysa felet och instruera hur man 
gör rätt. 

 Avslutad 

De fakturor som blivit felaktigt kostnadsförda un-
der första kvartalet 2020 rättas till av ekonomiav-
delningen under augusti för att delårsresultatet ska 
bli rätt. 

 Avslutad 

Socialförvaltningen bör se över processen för hur 
chefer rapporterar måluppfyllelse inför tertial 1, 
tertial 2 och verksamhetsberättelse. 

 Pågående 
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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. 

Granskning 3, 2020-12-18 

Av sammanlagt 110 beslut är 28 verkställda (klart grönt), 68 pågående (orange) och 15 vilande/ej 
påbörjat (rött). Rapporten i sin helhet har redovisats för kommunstyrelsen. 

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. 

Granskning 2, 2020-12-04 

Grupper som tilldelar höga behörigheter har granskats. Konton som inte bör ha höga behörigheter 
har inaktiverats eller tagits bort från grupperna. 
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Process/rutin: Planering mottagande  

Information till socialförvaltningen  

Granskningens genomförande 

Granskning sker genom avstämning av samtliga processer. Där underlag för aviserade personer 
samt medicinsk hälsostatus och rutiner för systematiskt bostadsanpassningsarbete inklusive av-
stämning med Förvaltarenheten gås igenom. Även hur processen med interaktion mellan EF och SF 
fungerar skall utvärderas. Utöver detta ses det över rutiner för tomhyraansökning, beräkningsmo-
deller och även upplägg på Bosökarskola samt insatser för integration plus arbete för att få egen bo-
stad för de nyanlända inom deras två första år. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

Granskningen har genomförts med lyckat utfall, där kontinuerliga avstämningar även skett fortlö-
pande med berörda förvaltningar. Rutiner och arbetsbeskrivningar utvärderats och kompletterats i 
samförstånd och det är inarbetat en väl fungerande metodik. Förbättringsförslag och åtgärder har 
dokumenterats och i dagsläget ser vi inga brister i sättet vi arbetar på men verkar för att ständigt ut-
veckla detsamma. 

Process/rutin: Integration (praktiskt)  

Utbildningsinsatser, t ex tematräffar 

Granskningens genomförande 

Kontroll av att utbildningsinsatser planeras in och genomförs. 

Granskningens utfall 

Granskning 

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. 

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. 
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Granskning 2 

Under hösten har avstämningsmöten fortsatt telefonledes med arbetsförmedlingen. 

Åtgärd Status 

Nytt lokalt samverkansavtal med tydligare samver-
kansrutiner framtaget under hösten och antaget av 
Näringslivs och arbetsmarknadsutskottet. 

 Avslutad 

Process/rutin: Hantera personuppgifter enligt GDPR. 

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). 3 slumpmässigt valda behörighetsgrupper väljs ut för kontroll. 
Bedömning: Överensstämmer tilldelning med aktuell behörighetsgrupp? 

Granskningens utfall 

Granskning 1, våren 2020 - Behörighetstilldelning kopplat till gemensamma mappar.  

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. 

Granskning 2, hösten 2020 - Behörighetstilldelning kopplat ärendehanteringssyste-
met Platina 

Steg 1. Dokumentation för behörighetsgrupper begärs in från kanslichef. Dokumentationen redogör 
för de olika användargrupper som finns i systemet samt vilken behörighet som följer med de olika 
grupperna. Bedömningen är att det finns tillräcklig dokumentation gällande behörighetsgrupper. 

Steg 2. Tre slumpmässigt valda användargrupper har kontrollerats. I respektive grupp har kontrol-
len gått ut på att se vilka handläggare som ligger i respektive grupp. Vid kontroll upptäcktes att en 
handläggare hade fått felaktig behörighet. Detta är nu åtgärdat. Eftersom det nu finns en utförligare 
dokumentation för behörighetsgrupper minskar risken att sådana fel sker igen. 
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Åtgärd Status 

Implementera ny mappstruktur  Pågående 

Kommentar 

Det finns sedan tidigare en beslutad mappstruktur som skall användas av alla avdelningar. Mappstruk-
turen medför att varje respektive avdelningschef styr behörigheterna i sin egen struktur. I dokumentat-
ionen för mappstrukturen framgår hur behörigheten skall fördelas. 

Mappstruktur är införd så här långt på alla förvaltningar, utom KLK. Att från IT sida verifiera behörigheter i 
varje avdelningsmapp är inte möjligt. I mappstrukturen på KLK finns det brister som skulle åtgärdats om 
man använde sig av den beslutade mappstrukturen. 

  

Process samt rutiner vid skapande av konton samt 
fördelning av behörighet skall dokumenteras. 

 Pågående 

Kommentar 

Handlingsplan påbörjad, skall visas i LG 

Undersöka lämpligt verktyg för automatisera behö-
righetskontroll av AD 

 Pågående 

Kommentar 

Handlingsplan påbörjad 

Vi samarbetar med en konsult från Atea 

  

Införa rollbaserade behörigheter  Pågående 

Kommentar 

Arbete pågår, vi har anlitat en konsult som skall göra intervjuer. 

  

Se över inställningar för behörighetsgrupper i sy-
stemet Platina 

 Pågående 

Kommentar 

Gå igenom inställningarna i systemet Platina och se så att dessa stämmer överens med dokumentation 
för behörighetsgrupper i Platina 

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. 

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). 
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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 version 1.0. Bägge dessa system har informationsklassats 
och det finns handlingsplaner. Informationsklassningen genomfördes dock 2017 och handlingspla-
nerna har inte uppdaterats sedan dess. Båda systemen har genomgått uppgraderingar och versions-
förändringar sedan senaste handlingsplanen. 

Granskning 2, hösten 2020 

Totalt finns 14 personuppgiftsbehandlingar inom kategorin medelhög risk dokumenterade i kom-
munstyrelsens register över personuppgiftsbehandlingar varav tre valts ut för granskning. Dessa 
gäller dels hantera inkomna synpunkter (Infracontrol), hantera upphandlingsärenden (Tendsign) 
samt hantera personaladministrativa handlingar (e-companion). 

Dokumenterade personuppgiftsbehandlingar i kommunstyrelsens register över personuppgiftsbe-
handlingar gällande de tre behandlingar med medelhög risk som valts ut vid granskning har jäm-
förts med dokumentation/klassning av kommunens informationstillgångar. 

System som är aktuella i dessa personuppgiftsbehandlingar är således Infracontrol, Tendsign och e-
companion. Tendsign och e-companion har informationsklassats och det finns handlingsplaner. In-
formationsklassningen för e-companion genomfördes dock 2017 och handlingsplanen har inte upp-
daterats sedan dess. Systemet har genomgått uppgraderingar och versionsförändringar sedan sen-
aste handlingsplanen. För Infracontrol saknas informationsklassning. 

Åtgärd Status 

Rutiner och systematik för klassning av informat-
ionstillgångar 

 Pågående 

Kommentar 

Det saknas rutiner för hur systemägare och systemförvaltare ska arbeta med informationsklassning. Ruti-
ner måste tas fram där det finns en tydlig systematik. 

# Arbete pågår inom systemförvaltarnätverket, ej klart. 

  

Uppdatera informationsklassning i Platina  Avslutad 

Uppdatera informationsklassning av MS Exchange  Avslutad 

Kommentar 

Informationen om Exchange i Klassa har utvärderats och uppdaterats. 

Uppdatera informationsklassning i e-companion  Avslutad 

Informationsklassa Infracontrol  Avslutad 

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. 
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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. 
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 
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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 %) 

Granskning 2, 2020-12-14 

Samtliga medarbetare på ekonomiavdelningen samt kontaktcenter fick besvara enkäten. Tio per-
soner svarade på enkäten vilket innebär 48 procents svarsfrekvens. 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 10 (100 %) 
NEJ 0 (0 %) 

 
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 (40 %) 
Fel svar 6 (60 %) 

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. 
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 9 (90 %) 
NEJ 1 (10 %) 

  



Kommunstyrelsen, Internkontroll: Helårsuppföljning 13(22) 

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 8 (80 %) 
NEJ 2 (20 %) 

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 6 (60 %) 
NEJ 4 (40 %) 

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 7(70 %) 
NEJ 3 (30 %) 

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 6 (60 %) 
NEJ 0 (0 %) 
Ej aktuellt, är inte systemförvaltare 4 (40 %) 

Fråga 8 
Som stöd för dig i arbetet med personuppgiftsincidenter och dataskyddsfrågor finns ett dataskydds-
ombud. 
Känner du till vem som är dataskyddsombud för Vallentuna kommuns nämnder och helägda bo-
lag?  

Johanna Attlerud, som numer är stabschef på samhällsbyggnadsförvaltningen, är fortfarande data-
skyddsombud. Mikael Carlgren, kanslichef, och Martin From, nämndsekreterare, är dock de som för 
närvarande hanterar rollen i praktiken. Det blir därför missvisande att redovisa denna fråga i pro-
cent. Vissa svarade Johanna Attlerud och vissa svarade Martin From eller Mikael Carlgren. 

  



Kommunstyrelsen, Internkontroll: Helårsuppföljning 14(22) 

Åtgärd Status 

Förankra rutiner med medarbetare på samtliga av-
delningar på kommunledningskontoret 

 Pågående 

Kommentar 

Tydliga rutiner anpassade för Vallentuna kommun är framtagna och finns tillgängliga på kommunens 
intranät under korrekt rubrik. Enkäten visar dock att rutinerna inte är tillräckligt kända av medarbetarna. 
Dataskyddsombudet kommer därför att bjudas in till respektive avdelning för att berätta om personupp-
giftsincidenter och rutiner för hur vi i Vallentuna kommun ska arbeta förbyggande för att de inte ska upp-
stå, hur vi ska agera om de uppstår och vilka regelverk som styr hanteringen. 

Kansli: 2020-09-16 
Ekonomi: 2020-10-20 
Kontaktcenter: 2020-09-24 
IT-avdelningen: 2020-09-16 
Kommunikation och marknad: 2020-11-04 
HR: 2020-09-28 
Internservice: Utbildningstillfälle inbokat 2021-01-26 
Stab KLK: Utbildningstillfälle inbokat 2021-01-18 

  

Process/rutin: Producera nyheter och pressmeddelanden  

Förberedelse av talesmän.  

Granskningens genomförande 

Utöver löpande stöd vid behov, planeras en utbildning att genomföras. 

Granskningens utfall 

Granskning 

Löpande stöd ges vid behov. Den planerade utbildningen har inte kunnat genomföras på grund av 
pandemin. Stödinformationen på intranätet har förbättrats och uppdaterats. 

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. 

 

 Granskning 2, 2020-12-16 

Genomförd, inga rapporterade avvikelser. 
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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 har genomförts under hösten och omfattar granskning av samtliga nyupplagda leve-
rantörer under januari-augusti 2020. Granskningen omfattar genomgång av korrekta uppgifter om 
leverantör såsom namn, adress, organisationsnummer och bankgiro/postgiro samt att dessa uppgif-
ter överensstämmer mot leverantörens faktura. Även genomgång av koddelen motpart för att visa 
organisationsform. Granskningen syftar också till att hitta eventuella blufföretag och därför stäms 
uppgifterna av mot Svensk handels varningslista, Alla bolag, Bankgirocentralen och Plusgirocen-
tralen. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 

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

Granskning 2 

Granskning 2 innehåller en genomgång av samtliga nyupplagda leverantörer och en rättelse av 
mindre fel såsom stavfel eller fel adress. Vid granskningen gjordes även uppdatering av korrekt kod-
del motpart och rättningen gällde ideella föreningar som i några fall hade lagts in med motpart bo-
lag. Avstämning mot Svensk handels varningslista, Alla bolag, Bankgirocentralen och Plusgirocen-
tralen visade inga avvikelser, uppgifterna om leverantörerna var korrekta. Resultatet tillfredsstäl-
lande. 

Sammanfattningsvis har granskningen lett till att antalet leverantörer i registret har minskat och 
registret innehåller numera bara aktuella leverantörer. Uppgifter om nyupplagda leverantörer är 
kontrollerade och korrekta. Inga blufföretag har identifierats bland de nyupplagda leverantörerna. 

Åtgärd Status 

Tillämpa rutin för kontroll av nyupplagda leverantö-
rer 

 Avslutad 

Kommentar 

Kontroll av nyupplagda leverantörer genomförs löpande under året och utförs efter varje månadsstäng-
ning. 

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). 
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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. 

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 dvs 5 st på ansvar 269, 5 st på 
282 och 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 felamktiga mallen. 

Granskning 2 

Kontroller genomförda på 5 st fakturor på varje avdelning och ansvar dvs 5 st på ansvar 269, 5 st på 
282 och 5 st på 249 gällande fakturor från Svensk Energiförsäljning AB och e.on. Alla var rätt konte-
rade utifrån mallarna. December fakturorna från Ellevio blev stoppade vid importen mot mallarna 
och ingen automatkontering genomfördes. Anledningen var att informationen på fakturan har änd-
rats gentemot informationen i mallarna. Ny fakturautställare är Energikundsservice Sverige AB som 
hanterar Ellevios fakturor. Eftersom ändringen har genomförts utan att vi uppdaterat mallarna så 
har vi hanterat de på annat sätt i DCE. 90 st har fått sakgranskats/attesterats manuellt. 200 st 
kunde efter ändring i mallarna styras mot automatkontering. Därefter har granskning gjorts på 5 st 
fakturor/ansvar och de stämde. 

Åtgärd Status 

Alla mallar har kontrollerats gällande fakturor som 
inte ska redovisa moms, en viss bock ska kryssas i. 
En mall var missad är nu åtgärdad. 

 Avslutad 

Mallarna har uppdaterats i DCE med den nya in-
formationen på fakturorna. 

 Avslutad 

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 
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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 

Granskning 2 (löpande granskning under sista halvåret) 

Löpande kontroll av inkomna anställningsavtal. Generellt god kvalitet, dock ett fåtal som returneras 
med följande fel: 

 Felaktig anställningsform AVA istället för VIK 

 Ett lönetillägg som utifrån formuleringen i anställningsavtalet är tillvidare. I detta fall av-
sågs ett lönetillägg under en viss tid. 

  

Åtgärd Status 

Kravställning mot systemleverantör.  Avslutad 

Kommentar 

Maria Sundberg har tagit kontakt med Every. Önskar att systemleverantör sätter begränsningar i systemet 
så att fortsatta fel gällande anställningsperiod samt anställningsform inte kan göras. 

Revidering och uppdatering av handbok/lathund  Avslutad 

Kommentar 

Uppdatering och revidering av handbok och lathund för upprättande av anställningsavtal. 

Utbildningsinsatser  Pågående 

Kommentar 

Utbilda i Anställa och marknadsföra lathund. 

Process/rutin: Rehabilitera  

Handlingsplaner för återgång i arbete  

Granskningens genomförande 

Granskning sker två gånger/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 och i slutet på november granskades detta genom kontakt med närmast ansvarig 
chef som har långtidssjukskriven medarbetare inom sin enhet. Vid behov stöttade HR närmaste 
chef i rehabiliteringsarbetet och gav råd i hur en plan för återgång i arbete/rehabiliteringsplan upp-
rättas, 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 
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. 
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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. 

Granskning 2 

En stickprovskontroll den 30 november av rehabiliteringssamordnare inom HR visade att 78 perso-
ner var långtidssjukskrivna i 30 dagar eller mer. Av dessa 78 som är fördelade över alla förvalt-
ningar, hade alla 78 personer en upprättad plan för återgång i arbete/ rehabiliteringsplan. Många av 
de 78 personerna var fortsatt sjuka (samma personer) som då kontrollen i maj gjordes. De chefer 
vars medarbetare insjuknat efter sommaren/under hösten har fått personlig kontakt med HR för 
stöd och hjälp med frågeställningar kopplade till plan för återgång i arbete/rehabiliteringsplan. 

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. 

 

 

Åtgärd Status 

Fortsatt utbildning för chefer under HT20  Pågående 

Kommentar 

För att ha så bra förutsättningar som möjligt i sin chefs- och ledarroll har Vallentuna kommun en chefs-
akademi. Den innehåller kurser, föreläsningar och utbildningar inom tre huvudområden: 

 Chefsintroduktion 

 Chefskunskaper 

 Ledarskapsutveckling 

Vallentuna kommuns introduktionsprogram för chefer (IPC) är obligatoriskt för alla nyanställda chefer, 
men alla chefer är välkomna att delta efter behov. Programmet består av flera delområden och innehåller 
bland annat genomgång inom området rehabilitering. 
För chefer tillhandahålls även Chefs- & Ledarpaketet (CLP). I CLP ingår utbildningar som är obligatoriska 
att gå som chef minst en gång, där HR bland annat ansvarar för kursen Rehabiliteringsansvaret – ditt an-
svar som chef som ger kunskaper inom området. 
Förutom coachning och stöd från HR-konsult till chef kan HR-avdelningen möjliggöra lokal kompetensut-
veckling för chefer. Det betyder att chefer i grupp kan efterfråga CLP-utbildningar till sin verksamhet. 
HR-konsult kommer då ut till verksamheten och anpassar innehållet samt diskussionsämnen utifrån verk-
samhetens behov och exempel. Ledarutvecklingsprogrammet (LUP) innehåller ett stort antal chefsverktyg 
i form av en verktygslåda som ger chefen stöd i olika sociala och organisatoriska arbetsmiljöfrågor. 
Dessa verktyg finns tillgängliga för alla att ta del av och hittas under chefsakademin på intranätet. 
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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 respektive december 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. 50st svarade att de känner till chefers ansvar gällande kommunens löne-och anställnings-
process medan 1st svarade nej. 

2. 27st svarade att de upprättar anställningsavtal själv medan 24st tar hjälp. 
3. Deltagarnas svar var att de tar hjälpt antingen från HR, chef eller administrativt stöd. 
4. 42st upplever att de har kunskap om rutinen medan 9st svarade nej. 
5. 31st upplever att personen de tar hjälp av har nödvändig kunskap och 20st svarade att de 

gör anställningsavtalen själv. 0st svarade nej. 
6. 46st har kunskap om vad ett anställningsavtal ska innehålla medan 5st svarade nej. 
7. 29st har kunskap om vad ett felaktigt avtal kan leda till medan 22 personer svarade nej. 
8. 32st tycker Anställa-modulen är lätt att använda medan 19st svarade nej.    
9.  18st 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. 
 
 

Granskning 2 

Enkäten skickades ut till 41 chefer och skickades till de som inte hade besvarat vårens enkät och ny-
anställda chefer sedan i juni. Utfallet på respektive fråga blev följande: 

Svarsfrekvensen var 63,4 % vilket motsvarar 26 av 41 besvarade enkäter. 

1. 24st svarade att de känner till chefers ansvar gällande kommunens löne-och anställnings-
process medan 2st svarade nej. 

2. 14st svarade att de upprättar anställningsavtal själv medan 12st tar hjälp. 
3. Deltagarnas svar var att de tar hjälpt antingen från HR, chef eller administrativt-/eller verk-

samhets stöd. 
4. 23st upplever att de har kunskap om rutinen medan 3st svarade nej. 
5. 15st upplever att personen de tar hjälp av har nödvändig kunskap och 11st svarade att de gör 

anställningsavtalen själv. 0st svarade nej. 
6. 24st har kunskap om vad ett anställningsavtal ska innehålla medan 2st svarade nej. 



Kommunstyrelsen, Internkontroll: Helårsuppföljning 20(22) 

7. 22st har kunskap om vad ett felaktigt avtal kan leda till medan 4st svarade nej. 
8. 16st tycker Anställa-modulen är lätt att använda medan 10st svarade nej. 
9. 8st har ett behov av utbildning i anställningsprocessen medan 18st 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. 

Åtgärd Status 

Se över och utveckla rutinprocessen för anställning 
och lön samt information om den på intranätet. 

 Pågående 

Se över befintliga lathundar och om fler behövs 
upprättas/ändras. 

 Pågående 

Återkoppla till chefer med information om vilka 
stödverktyg som finns för anställnings- och löne-
processen. 

 Pågående 

Se över de utbildningar vi erbjuder chefer och vida-
reutveckla nuvarande material. 

 Pågående 

Överväga att införa workshops/öppet-hus för HR-
support på plats 

 Ej påbörjad 

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. 

Granskning 2 - Hösten 2020 
 
1. Kommunfullmäktige har antagit åtta detaljplaner under hösten 2020 varav en detaljplan har 
överklagats. Överklaganden för detaljplanen inkom i rätt tid och har hanterats enligt våra rutiner. 
 
2. Kontrollpunkt utgår då överklagandetiden hade passerats innan semesterperioden startade. 

Granskningen visar brister på att oplanerad sjukfrånvaro kan utgöra risk att inkomna överklagan-
den inte hanteras enligt uppsatta rutiner. 
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Process/rutin: Drift/underhåll enligt avtal  

Kontroll efter utförande  

Granskningens genomförande 

Under året genomfördes flera uppföljningar av markavtalet, där i bland nedan exempel. 

1. Uppföljning kontroll lekplatsutrustning på fastigheter. 

2. Uppföljning drift och skötselavtalet tomt allmänt. 

3. Uppföljning snöröjning. 

  

Granskningens utfall 

Granskningarnas/ uppföljningarnas utfall 

1. Årlig besiktning av samtliga lekutrustningar utfördes av certifierad besiktningsman på lekutrust-
ning. Flertalet besiktningsanmärkningar noterades. 

2. Uppföljning av avtalets kravbeskrivning har skett genom inkomna dokument samt månadsvisa 
driftmöten mellan kommunen och entreprenören. Aktuella frågor för årstiden och den specifika må-
naden togs upp och behandlades. 

3. Startmöte inför vintern med samtliga entreprenörer hölls hos kommunen. Vanligtvis sker upp-
följning efter varie utförd snöröjningsutkallning, denna vinter skedde dock ingen utkallning då snön 
uteblev. Återbetalning i enlighet med avtalet från entreprenör till kommunen har skett enligt över-
enskommelse mellan parter via avdrag på avtalets månadsfakturor. Notera att vintersäsongen är 
HT19 - VT20. 

  

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. 

Granskning 3, 2020-12-03. Alla ansökningar sker nu digitalt med tillhörande taxa för respektive 
schakt- och TA-plan. 

Slutsats                                                                                                                       
Projektet är nu igång och fullt fungerande. 
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Process/rutin: Mark och exploatering 

Utreda gatukostnad i detaljplansprojekt 

Granskningens genomförande 

Kontrollmomentet utgår. 

Granskningens utfall 

Kontrollmomentet utgår då inga gatukostnadsutredningar genomförts under året. 



Utskriftsdatum: Rensad på klara uppdrag:

2020-12-18 2020-12-01

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.

Avdelningen för 
översiktsplanering Pågår

Omtag görs i denna fråga i samband 
med FÖP Västra Vallentuna Fredrik Skeppström 2020-12-11

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

Avdelningen för 
översiktsplanering Vilande

Utvecklingsområdet bekräftat i ny 
översiktsplan. Vilar på obestämd tid. 
Denna punkt tas därmed bort från 
listan. Nytt uppdrag söks när det blir 
aktuellt. 2020-12-11

2012-09-12 TefaU § 67 GC-väg norr om Lindholmen KS 2012.370 Bygg gc-väg. 2021-10-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Detaljprojektering klar, men 
justeringar kommer att göras efter 
synpunkter från Roslagsvatten. 
Byggstart avvaktar detaljplan för 
Lindholmen-Strömgården. Byggstart 
våren 2021 Ewa Boo 2020-12-16  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 2021-12-31 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 vintern 2021 utreds 
förutsättningar för fortsättning inom 
Vallentuna kommun och en 
projektgrupp har bildatas. Amalia Varnesson 2020-12-16  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 Christer Åberg  2020-12-14

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. Johan Rosberg 2020-12-14

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.  KF 2020-11-09 Planavdelningen Klart vunnit laga kraft den 9 dec 2020 Maria Hansson 2020-12-14

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 2020-12-14

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 2021-05-31 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 våren 2021.

Olle Nordberg/ Johan 
Carselind 2020-12-16  Johan Carselind

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

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

1. Renovering yttre förråd (Nytt tak, 
byte av ruttet trä runt byggnaden(Både 
väggar samt tak).  2. Målning av väggar 
efter renovering är utfört. 3. 
Igensättning av fönster. Befintliga 
fönster gick ej att rädda. 
Förrådet/byggnaden ansågs ha ett 
kulturhistoriskt värde från 
kulturavdelningen

2020-12-11

VALLENTUNA KOMMUN
Uppföljning av  kommunstyrelsens och fullmäktiges beslut



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 2020-11-17

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. Gatu- och parkavdelningen 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 
planeras ske under vintern2021. 2020-12-16  Johan Carselind

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. 2021-03-31 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 som får en 
utökas tjänst 1 januari 2021. Arbtet 
kommer att  Intensifieras unde 2021 2020-12-16  Johan Carselind

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. Inventering av vilka som 
kvarstår ska göras Gunborg Hedman 2020-11-17

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 antagen, men överklagat Aina Larsson/ Elin Ericsson 2020-12-14

2017-03-13 KF §23 Blåplan KS 2018.363
Ta fram en Blåplan för vatten som ett komplement till 
översiktsplanen

Avdelningen för 
översiktsplanering Pågår På väg till fullmäktige januari 2021 Frida Hellblom 2020-12-11

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 21-12-31. 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. 
Kommunstyrelsen gac den 23 
november 2020 ett konkret uppdrag att 
utreda en smalokalisering av centrala 
förvaltningskontoren och vallentuna 
gymnasium i Gymnasiefastigheten. 
Utredningen pågår och ska presenteras 
våren 2021 Magnus Sjögren 2020-12-10/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 Pågår

Avvaktar förstudie kommunhus, inågr 
projekt Tellus Christer Åber/Jesper Kramers 2020-12-14

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. Christer Åberg/Jesper Kramer 2020-12-14

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. 2020-12-01

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. Christer Åberg/Jesper Kramer 2020-12-14



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, inväntar 
domen som kommer förmodligen 
januari 2021 Christer Åberg 2020-12-14

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 Aina Larsson  2020-12-14

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. 2021-08-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Vissa delar av åtgärdsplaner beställda, 
kontakt har tagits med trafikverket och 
Karby vägföreningen samt brev har gått 
till Länsstyrelsen. Dialog förs med BUF 
ang. åtgärder. Matilde Österholm 2020-12-16  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 om detta forfarande är aktuellt Ej utsedd 2020-12-11

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 Startas 2021 Annina Stadius 2020-12-14

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 2020-12-01

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. 2021-03-31 Gatu- och parkavdelningen pågår

3 förslag platser har tagits fram och 
skall upp för beslut i TeFaU när 
riktlinger för parkering beslutats. Matilde Österholm 2020-12-16  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/Jessica Hanna 2020-12-14

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 2020-12-01

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

Kultur- och fritidschef har fått i 
uppdrag att inleda nya förhandlingar 
med föreningen om hur vi ska gå 
vidare. 2020-12-11/Johanna Attlerud

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. 2020-11-30 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Planering återupptas under  2021. 
Uppdraget från tidigare anställd och 
gammalt TeFaU-beslut. Stor 
vattenledning under markytan som 
måste beaktas. Matilde Österholm 2020-12-16  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 Klart

Workshops genomförda hösten 2018. 
En avstämningsrapportering gavs till 
KS december 2018.Därefter har analys 
skett och en sammanställning skrivits 
fram. Ärendet återremitterades, 
redovisat till kommunstyrelsen efter 
omarbetning. Ann Wahlström 2020-12-11/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/Kristofer Udd 2020-12-14

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 2020-12-01



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, ett första utkast 
upprättat. Ännu ej framskrivet för 
beslut. (Nedprioriterat i samband med 
covid-19.) 2020-12-11/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 Klart

Utredning är färdig och hanteras  av 
kommunstyrelsen 2020-12-14 Martin From 2020-12-10/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 2021-12-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Gemensamt framtagande av förstudie 
och enklare förprojektering skall gatu-
parkavdelningen och planenheten ta 
fram efter återkoppling från 
Trafikverket ang. kostnad för 
inmätning och vägplan. Nu avvaktas 
svar från TV ang. kostnader. Irena Juric 2020-12-16  Johan Carselind

2018-08-29 TeFaU §70
Tillgänglighetsanpassning av 
busshållplats Stora Karby KS 2018.274 Att tillgänglighetsanpassa Stora Karbys busshållplats Gatu- och parkavdelningen Klart

Projektering och upphandling klar. 
Utförs sommat/höst 2020 Matilde Österholm 2020-12-16  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 Klart Uppdrag avslutat. 2020-11-17

2018-11-28 TeFaU § 90 Gångväg längs Bällstabergsvägen KS 2018.370

Projektera och anlägga en gångväg mellan busshållplatsen 
Bällstaberg och ansluta till gång- och cykelvägen längs 
Bällstabergsvägen som planeras anläggas under 2019 2021-12-31 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. 
Allt klart att påbörja. Irena Juric 2020-12-16  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

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. Enligt beslut i fullmäktige 8 
dec 2020 ersätts Krisplan 2019-2022 av 
plan för krisarbete och krisledning 2021-
2022. Planen är omarbetad och utgör 
kommunens styrdokument inom 
området. Planen omfattar nu även 
Civilit försvar. Till planen hör ett 
rutindokument beslutat av 
kommundirektören för roller och 
uppgifter inom krisledningsstaben.  Magnus Sjögren 2020-12-10/Magnus Sjögren

2019-01-22 PlanMU § 4
Fördjupad översiktsplan för Kårsta 
och Ekskogen KS 2019.047 Ta fram en fördjupad översiktsplan för Kårsta.

Avdelningen för 
översiktsplanering Vilande

Pausad med anledning av 
kapacitetsbrist VA Daniel Jarl 2020-12-11

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

Utarbeta ett förslag till fördjupad översiktsplan för västra 
Vallentuna tätort.

Avdelningen för 
översiktsplanering Pågår

Arbete pågår. Samrådsförslag 
preliminärt klart till våren 2021. Fredrik Skeppström 2020-12-11

2019-03-12 PlanMU § 20 Revidering av VA-plan KS 2019.072 Revidera VA-planen
Avdelningen för 
översiktsplanering Ej påbörjad

Inväntar Roslagsvatten. Preliminär 
start våren 2021 Daniel Jarl 2020-12-11

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. Pågående. 2020-12-11/Emelie Hallin

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. 2021-11-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

På grund av bemanningsrelaterade 
orsaker har projektet inte kommit i 
gång. Trolig tidplan våren 2021 Matilde Österholm 2020-12-16  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. Johan Rosberg 2020-12-14

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 2020-12-11/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 Överlåtelseavtal under framtagande Maria Hansson 2020-12-01

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 2020-12-11/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 2020-12-11/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 Klart Tas på KS 2020-12-14 Olle Nordberg 2020-11-17

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.

Avdelningen för 
översiktsplanering Pågår

När blåplanen godkänns påbörjas lokalt 
åtgärdsprogram Frida Hellblom 2020-12-11

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 2020-11-17

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 2020-12-14

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 2020-12-11/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 Klart Höst 2020 Matilde Österholm 2020-12-16  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. 2021-08-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Görs i sammband med 
utbyggnad/ombyggnad Karbyskolan. 
Svårt att hitta lösningar i befintlig 
miljö. Matilde Österholm 2020-12-16  Johan Carselind

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

Teckna genomförandeavtal med Roslagsvatten avseende 
utbyygnad och drift Gatu- och parkavdelningen Pågår Pågår 2020-12-16  Johan Carselind



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 Klart

Kontaktcenter kom till TeFaU 2020-10-
07 Jesper Westberg 2020-12-16  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 Klart

Utredning är färdig och hanteras  av 
kommunstyrelsen 2020-12-14 Martin From 2020-12-10/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 2020-12-11/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 Klart

Kartläggningen är slutförd och rapport 
färdigställd, kan lyftas för beslut i 
september. Utifrån kartläggningen kan 
kunskapshöjande aktiviteter planeras 
och förslag tas fram. Återrapporterat 
nya beslut fattade utifrån kartläggning 
samt benchmarkingrapport. Therese Eriksson 2020-12-11/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. Tillägg till 
avtalspaket tas i KS 2020-11-23 Alexandra Högblom-Moiso 2020-11-17

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 Klart

Arbetsprocessen inom egen försörjning 
har setts över och ändrats. Förslag har 
inkommit från frivilligsektorn kring 
civilsamhällets medverkan. Förslag till 
policy/modell på väg till fullmäktige Emelie Hallin 2020-12-11/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 2020-12-14

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). 2020-10-31 Gatu- och parkavdelningen Klart

Arbete med förfrågingsunderlag 
gällande skötselupphandling  Park -och 
tuomtmark klart. Nicole Sundin 2020-12-16  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 klart

Rapport lämnad till kommunstyrelsen. 
Beslut fattat.

Emelie Hallin/ Ann 
Wahlström 2020-12-11/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. 2020-12-31 Gatu- och parkavdelningen pågår

Arbetet pågår, skyltning kommer upp 
under höst/vinter då gatorna blir klara Matilde Österholm 2020-12-16  Johan Carselind

2020-03-18 TeFaU § 17 Uppdrag att utreda markintrång 2020.105

Utreda möjligheterna till markintrång vid korsningen 
Åkersbergavägen och Gamla Norrtäljevägen fram till 
parkeringen vid Össeby-Garns kyrka. 2021-02-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Arbete påbörjat med att undersöka 
möjligheten till att förlänga projekterad 
GC-väg, Bilisten-Åkersbergavägen fram 
till Össeby-Garns kyrka. Parterna har 
träffats och kommunen inväntar förslag  
på ersättning  för markintrång av 
fastighetsägaren. Loredana Lundmark 2020-12-16  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. 2020-11-30 Gatu- och parkavdelningen klart Alla platser klara hösten 2020 Matilde Österholm 2020-12-16  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 Klart Amalia Varnesson 2020-12-16  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 2020-12-14

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 Klart Redovisat. Emelie Hallin 2020-12-11/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 Klart

KLK ska bistå sökanden med utskrivna 
analoga blanketter om så önskas. 
Ansökningsinformationen på webben 
är förtydligad. Magnus Sjögren 2020-12-14 Magnus

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 Beräknas färdigställt våren 2021 Matilde Österholm 2020-12-16  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 Klart

Tidplan som tidigare avviserats 
efterföljs och ändringar utförda efter 
TeFaU senaste önskemål. 
Förfrågningsunderlag presenterades för 
teFaU 7 oktober 2020. Beri Fajic 2020-12-16  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.

2021-06-30 Gatu- och parkavdelningen Pågår
Förvaltningen har startat planeringen 
för arbetet och införande 2020-21 Beri Fajic 2020-12-16  Johan Carselind

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

uppdrar åt Mark- och exploateringschef att underteckna
Reservationsavtalen för kommunens räkning. 
Kommunstyrelsen uppdrar åt Mark- och
exploateringschef att underteckna Marköverlåtelseavtalen för 
kommunens räkning när
respektive Reservationsavtals villkor är uppfyllda.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

Avtalen genomgågna och 
undertecknande pågår. Inväntar 
villkoren i reservationsavtalen 2020-12-01

2020-09-02 TeFaU § 42
Parkeringsreglering Vallentuna IPs 
parkeringsplats KS 2020.176

Reglera tiden för tillåten parkering till 10 timmar på 
Vallentuna IPs parkeringsplats. Gatu- och parkavdelningen Klart

En tjänsteskrivelse om att införa de nya 
parkeringsreglerna med tillhörande 
LTF har godkänts och beslutats av 
TeFaU Matilde Österholm 2020-12-16  Johan Carselind

2020-09-02 TeFaU § 43 Parkeringsförbud Lindvägen KS 2020.146
Införa parkeringsförbud på Lindvägen enligt figur 1 i 
tjänsteskrivelsen. Gatu- och parkavdelningen Klart Matilde Österholm 2020-12-16  Johan Carselind

2020-09-02 TeFaU § 46
Uppdrag att ta fram nytt förslag till 
avfallsföreskrifter under år 2021 KS 2020.204

Uppdrag att arbeta fram förslag till nya avfallsföreskrifter 
under år 2021. 2021-06-30 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Ett förslag på nya avfallsföreskrifter har 
presenterats för TeFau samt arbetet 
med att få föreskrifterna går enligt 
tidplan Beri Fajic 2020-12-16  Johan Carselind

2020-09-02 TeFaU § 47
Uppdrag gällande blomurna i 
Frösunda KS 2020.198 Blomurnan ska omgånde flyttas till gamla affären i Frösunda. 2020-10-15 Gatu- och parkavdelningen Klart

Exploateringsavdelningen skriver fram 
ett avtal för placering på privat mark. 
Avtal klart och påskrivet och urnan 
flyttad. Nicole Sundin 2020-12-16  Johan Carselind

2020-09-02 TeFaU § 48
Uppdrag gällande gångstråk runt 
Vallentunasjön KS 2020.234

Ta fram förslag på hur man kan ta fram mer 
sammanhängande gångstråk längs Vallentunasjön inom 
Vallentunas gränser. 2020-10-07 Gatu- och parkavdelningen klart

Ett förslag på olika lösningar hur man 
kan komma att ta sig fram på gångstråh 
runt Vallentuna sjön presenterades på 
TeFaU 2020-10-07 Amalia Varnesson 2020-12-16  Johan Carselind

2020-09-02 TeFaU § 49
Uppdrag gällande skyltning i 
närheten av Vallentunasjön KS 2020.235

Se över skyltningen i närheten av Vallentunasjön och Arkils 
tingstad. 2020-12-09 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Ett arbete med att se äver skyltninge 
och ev. komplettera skyltningen pågår i 
samma projekt son gångstråk 
vallentunasjön av Gatu-
parkavdelningen Matilde Österholm 2020-12-16  Johan Carselind

2020-09-02 TeFaU § 50 

Uppdrag gällande hantering av 
nedskräpning på fastigheten 
Prästgården 1:1 KS 2020.236

Kontakta markägaren till fastigheten ”Prästgården 1:1” 
angående det avfall som finns på markägarens mark. 2020-10-07 Gatu- och parkavdelningen Klart

Ett mejl med en tidsfrist och ev. 
sanktioner med fastighetägaren har 
skickats samt telefonkontakt har 
upprättas. Fastighetsägaren kommer se 
äver nedskräpningen.  Johan Carselind 2020-12-16  Johan Carselind



2020-09-02 TeFaU § 51
Uppdrag gällande information om 
arbetet med Gävsjöområdet KS 2020.237

Arbeta fram ett informationsärende om arbetet med 
Gävsjöområdet . 2020-10-07 Gatu- och parkavdelningen Klart

Ett informationsärende har presenteras 
ang. status i arbetet med Gävsjön på 
teFaU 2020-10-07 Anders Dagsberg 2020-12-16  Johan Carselind

2020-09-22 PlanMu § 56

Genomförandeavtal mellan 
Vallentuna kommun och 
Vallentunavatten AB avseende 
utbyggnad av allmänna anläggningar 
för detaljplan OrmstaStensta (KS 
2020.227) Genomförandeavtal 
mellan Vallentuna kommun och 
Vallentunavatten AB avseende 
utbyggnad av allmänna anläggningar 
för detaljplan OrmstaStensta  (KS 2020.227)

Gatu- parkchefen ska underteckna genomförandeavtalet 
mellan kommunen och
Vallentunavatten AB för detaljplan Ormsta-Stensta 2021-01-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Gatu- parkchefen ska underteckna 
genomförandeavtalet mellan 
kommunen och vallentunavatten AB för 
detaljplan Ormsta-Stensta, påskrivet 
efter revidering av avtalet(MEX) och 
detaljplanen vunnit laga kraft .

Maria Hansson

2020-12-16  Johan Carselind

2020-09-21 KS § 125 Rapport om Leader (KS 2020.158)
Kommundirektören att fortsätta undersöka förutsättningarna 
och förbereda kommunen att delta i Leader Kommundirektör Pågår

Uppdraget lämnat till 
samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kopplas ihop med framtagande av 
landsbygdsstrategi 2020-12-11/Emelie Hallin

2020-09-21 KS § 126
Rapport från inspektion hos 
Överförmyndaren i Norrort (KS 2020.195)

kommundirektören i uppdrag att återrapportera om åtgärder 
som vidtas på de områden där synpunkter eller kritik riktats 
mot överförmyndaren. Kansliet Klart Rapporterades till KS 2020-11-23 Mikael Carlgren 2020-12-10/Mikael Carlgren

2020-10-07 TeFau § 65 Förslag till namngivning (KS 2020.270)

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott förordar till 
namnberedningen att de utreder
namnförslaget ”Mats Rådbergs Park” till gräsytan mellan 
Stockholmsvägen och Lagerfelts
väg vid Bällsta Station. Namnberedningen Klart

Sofia Skoglar tar med sig förslaget till 
namnberedningen. 2020-10-16 Fanny Lundqvist

2020-10-12 KF § 89

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

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

Upphandlingen klar och entreprenör 
utsedd. Byggstart våren 2021 efter 
Roslagsbanans avstägning Matilde Österholm 2020-12-16  Johan Carselind

2020-10-19 KS § 188 Återrapport: ökat invånarinflytande (KS 2020.025)

säkerställa systematik/helhetssyn gällande invånardialog 
samt synliggöra denna
- inkludera digitala omröstningar som ett centralt verktyg i 
metodstöd för invånardialog och i
”dialogplaner” KLK-staben Pågår

Beaktas inför arbetet med 
genomförandeplaner kopplade till 
verksamhetsplan. 2020-12-11/Emelie Hallin

2020-10-19 KS § 187
Kartläggning av insatser psykisk 
hälsa bland barn och unga (KS 2019.339)

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunledningskontoret i 
uppdrag att arbeta vidare med åtgärder för att förbättra den 
psykiska hälsan för barn och unga i samverkan med berörda 
förvaltningar, utifrån benchmarking-rapporten och 
kartläggningen som
- att SAGA (eller motsvarande) ska införas som plattform på 
kommunens hemsida
- ett varaktigt program omfattande föräldrastöd och sociala 
medier baserat på best practice ska
tas fram
- behovet av handlingsplan gällande suicidprevention 
inkluderas i arbetet med framtagande av
Tryggare Vallentunas handlingsplan 2021-2022
- rekommenderar att Barn- och ungdomsnämnden 
säkerställer att YAM införs på samtliga
skolor med en årskurs 4 och uppåt senast höstterminen 2021.
- rekommenderar att socialnämnden överväger att införa 
aktuell rutin för samordning mellan
Barn och unga och Socialpsykiatri” samt införa/uppdatera 
”aktuell rutin för samordning
mellan LSS (barn och vuxen) och Socialpsykiatri”. KLK-staben Pågår

Verktställigheten pågående, samordnas 
med berörda förvaltningar. Therese Eriksson 2020-12-11/Emelie Hallin

2020-10-19 KS § 177

Reservationsavtal för 
direktanvisning av mark i detaljplan 
för Ormsta-
Stensta (KS 2020.221)

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna reservationsavtalet 
för KAMS Ormsta AB avseende
direktanvisning av mark inom detaljplanen för Ormsta-
Stensta samt uppdrar åt Mark- och
exploateringschef att underteckna avtalet för kommunens 
räkning

Mark- och 
exploateringsavdelningen Klart Avtalet undertecknat

2020-10-19 KS § 176 Avtal förskola för Ormsta-Stensta (KS 2019.335)

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt Mark- och 
exploateringschef att underteckna avtalet för kommunens 
räkning.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Avvaktar laga kraft av detaljplanen 2020-12-11



2020-10-19 KS § 175

Genomförande av detaljplan Ormsta-
Stensta, exploateringsavtal och
fastighetsregleringar (KS 2020.220)

Uppdra åt Mark- och exploateringschef att underteckna 
avtalen för kommunens räkning.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Avvaktar laga kraft av detaljplanen 2020-12-11

2020-10-12 KF § 90

Hemställan om investeringsanslag 
för gång- och cykelväg Kragstalund 
utmed Roslagsbanan (KS 2020.125)

Genomförande av en gång- och cykelväg längs Roslagsbanan i 
Kragstalund. Gatu- och parkavdelningen Ej påbörjad

Arbetet utförs i samband med arbetet 
med Roslagsbanan, klart sommaren 
2021. Matilde Österholm 2020-12-16  Johan Carselind

2020-11-11 TeFau § 73 Köp av fastighet Libby 1:8 KS 2020.294

ta in värdering och inleda diskussion
med fastighetsägare om att komma överens om pris inför att 
kunna förvärva fastigheten Libby
1:8. Beslut för förvärv tas av Tefau efter att prisuppgift 
lämnats. 2020-12-09 Projekt och fastighetsutveckling Pågår

Diskussion med fastighetsägare inledd. 
Värdering ska göras på fastighet och 
verksamhet. Byt avdelning till projekt 
och fastighetsutveckling Talat Gundogan 2020-12-11

2020-11-09 KF § 113

Hemställan om investeringsanslag 
Lindholmsvägen för del som ägs av 
Vallentuna kommun KS 2020.145

Genomföra en breddning av del av Lindholmsvägen, del som 
Vallentuna Kommun äger, samt förbättrade 
korsningspunkter. Gatu- och parkavdelningen Ej påbörjad

Arbetet beräknas påbörjas under våren 
2021 Ewa Boo 2020-12-16  Johan Carselind

2020-11-09 KF § 119
Kommunövergripande gemensamma 
riktlinjer för föreningsbidrag KS 2020.240

Arbeta in riktlinjer för föreningsstöd i enlighet med 
Gemensamma riktlinjer för bidrag till föreningar inom 
Vallentuna kommun. KLK-staben Pågår Pågående. Cecilia Lindelöf 2020-12-11/Emelie Hallin

2020-11-23 KS § 216
Tillägg till avtalspaket för 
Gärdesvägen KS 2019.280

uppdra åt Mark- och exploateringschef att underteckna ovan 
avtal för Kommunens räkning,
och

Mark- och 
exploateringsavdelningen Ej påbörjad Inte genomfört än 2020-12-11

2020-11-23 KS § 217
Godkännande av avtalspaket, 
Kristineberg etapp 1 KS 2020.303

uppdrar åt Mark- och exploateringschef att underteckna 
Reservationsavtalen för kommunens räkning. 
Kommunstyrelsen uppdrar åt Mark- och exploateringschef att 
underteckna Marköverlåtelseavtalen för kommunens räkning 
när
respektive Reservationsavtals villkor

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår 2020-12-11

2020-11-23 KS § 218
Borgensöverlåtelse, tilläggsavtal Åby 
ängar, MEX 2019-000405 KS 2019.287

uppdrar åt Mark- och Exploateringschef att underteckna en 
Borgensöverlåtelse i linje med
bilaga för kommunens räkning

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår 2020-12-11

2020-11-23 KS § 220

Uppdrag att utreda samlokalisering 
av centrala förvaltningskontor och
Vallentuna gymnasium KS 2016.373

Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att 
utreda möjligheten att samlokalisera
kommunens centrala förvaltningskontor med Vallentuna 
gymnasium i gymnasiets fastighet.
Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen under 
våren 2021. Kommundirektör Pågår

Utredningen pågår och bygger vidare 
på den kommunhusutredning som 
påbörjades 2016 men är nu inriktad på 
den nya specifika samlokaliseringen i 
Gymnasiebyggnaden. Förankring av 
utredningens förutsättning, upplägg 
och olika delar har gjorts i 
Ledningsgruppen. Samtliga delar i 
utredningen där medarbetare och 
chefer involveras för olika aspekter och 
fokusområden har startats upp och 
pågår. Likaså uppstart med extern 
projektkonsult som ska stötta i 
utredning av teknisk byggnation, 
ekonomisk kalkyl samt arkitektoniska 
förslag.  Magnus Sjögren 2020-12-10

2020-12-09 TeFaU § 84 Gamla vattentornet i Karlberg KS 2020.385

TeFaU uppdrar åt teknik- och fastighetsförvaltningen att 
redovisa hur de har jobbat med frågan i Karlberg till nästa 
sammanträde (2021-01-20) 2020-01-20 Förvaltaravdelningen Pågår

Utredning pågår, delredovisning tefau 
2021-01-20 Åsa Allestam 2020-12-18

2020-12-09 TeFaU § 88
Ordförandeförslag: Parkering på 
kommunens gator KS 2020.369

1. Utreda datumzoner gällande parkering på gatorna i 
Vallentuna tätort – samma typ av system som Täby kommun 
har. 2. Informera om parkeringsregler på kommunens 
hemsida med hänvisning dit invånare kan vända sig då bilar 
står felparkerade. Gatu- och parkavdelningen Ej påbörjad 2020-12-18



2020-12-09 TeFaU § 89
Ordförandeförslag: Renovering av 
Mejeriet KS 2020.368

Uppdrag att utreda möjligheterna att renovera byggnaden 
”Mejeriet” i Brottby i form av ett projekt med sponsring och 
ideelt arbete på liknande sätt som ”kvarnen” i Vallentuna. 
Renoveringen ska primärt bara omfatta ytterväggar och tak 
som räddar byggnaden för framtiden. Förvaltaravdelningen Ej påbörjad

Uppdraget är mottaget. 
Sponsringsuppdrag genomförs 
tillsammans med KLK 2020-12-18

2020-12-09 TeFaU § 90
Ordförandeförslag, Promenadstig 
längs Brottbyån KS 2020.370

 1. Utreda möjligheterna att anlägga en promenadstig längs 
brottbyån till Kvarnstugan, med start vid den historiska 
platsen Garns-bro. 2. Göra en kostnadsuträkning för arbetet. Gatu- och parkavdelningen Pågår Utredning är uppstartad 2020-12-18



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
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