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1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning
Inbjuden gäst:
Elena Grgic, Enhetschef Överförmyndarenheten, Överförmyndarnämnden i Norrort, 
informerar om överförmyndarnämndens verksamhet. 

4. Rehabilitering och statistik över långtidssjukskrivna 2021 (KS 
2021.249)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har tidigare gett kommundirektören i uppdrag att årligen
informera om kommunens arbete med rehabiliteringsprocessen och redovisa antal 
rehabiliteringsärenden. Utöver det informeras vilka rehabiliteringsärenden som under senaste 
året avslutats och där personer återgått delvis eller helt till arbete eller avslutat sin anställning.

HR-avdelningen arbetar med att styra rehabiliteringsprocessen och i den stödja kommunens 
chefer i olika rehabiliteringsärenden och rehabiliteringssamtal, vilket närmaste chef ansvarar 
för att genomföra med medarbetare som behöver. Syftet med rehabiliteringsarbetet är att 
förebygga sjukfrånvaro och underlätta återgång till arbetet. Det är av stor vikt att 
medarbetaren medverkar till sin egen rehabilitering. Målet är att den anställde återgår i arbete 
och arbetskapaciteten behålls så långt det
är möjligt.

HR-stöd som ges kan till exempel vara att medverka till att upprätta skriftliga 
rehabiliteringsplaner med åtgärder för medarbetare vars arbetsförmåga varit
nedsatt i 30 dagar, eller om medarbetare har en upprepad korttidsfrånvaro. 
Rehabiliteringsutredning ska även göras om eller när en medarbetare visar tecken på att må 
dåligt, eller inte klarar av att utföra arbetsuppgifter som medarbetaren tidigare klarat av. 
Aktiva anpassningar som tidsbestäms följs upp och utvärderas, vilket är en omfattande del i 
rehabiliteringen.

Bilagt finns kommunens rutin för arbete med rehabilitering och arbetsanpassning
(utdrag från intranätet).

Under bakgrund nedan redovisas statistik över antal långtidssjukskrivna personer, hel- eller 
deltid som varit sjukskrivna i 30 dagar eller mer per den 31 augusti 2021.

Handlingar
 §125 KS AU Rehabilitering och statistik över långtidssjukskrivna 2021
 Rehabilitering och statistik över långtidssjukskrivna 2021-08-31
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 Rutin för arbete med rehabilitering och anpassningar

5. Rapport om ”heltid som norm” (KS 2021.263)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen

Ärendebeskrivning
Inom ramen för 2016 års avtalsrörelse träffade centrala parter en överenskommelse som band 
samtliga arbetsgivare inom kommun/landstingssektorn till att skapa en plan för att öka 
andelen heltidsarbetande fram till 2021. Målet med arbetet sedan dess har varit att 
nyanställningar på heltid ska vara norm vid utgången av perioden.

Utifrån centrala parters avtalsreglering har Vallentuna kommun och Kommunal formulerat en 
plan för detta över tidsperioden 2016-2021. I huvudsak riktades projektplanen mot 
utföraravdelningens särskilda boenden Korallen och Väsbygården. Vallentuna har varit 
relativt framgångsrika i detta arbete, men en del arbete kvarstår för att heltid ska vara norm 
vid nyanställningar. I nuläget kan sysselsättningsgrad om minst 85 % erbjudas till de som 
önskar. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för de olika boendena är mellan 82-85% 
inkluderat de som önskar arbetar mindre än 85 %. De som önskar arbeta mindre anger att det 
är svårt att förena familjeliv med arbetet som orsak.

Det finns inte längre något avtalsmässigt krav för arbetsgivaren att fortsätta det praktiska 
arbetet för heltid som norm. Heltidsresan fortsätter dock inom ramen för avtalen, men då 
enbart mellan de centrala parterna. SKR och Kommunal konstaterar att det finns en del 
kvarvarande svårigheter att införa heltid i landets kommuner och regioner. Det är inte enbart 
organisatoriska eller ekonomiska hinder utan även hinder som relaterar till familjestrukturer, 
traditioner och normer. Av den anledningen behöver centrala parter arbeta vidare med 
”normbegreppet” innefattande skälen till att många kvinnor väljer/tvingas välja att arbeta 
deltid. Utifrån detta finns det alltså inte några formella krav på att fortsätta det lokala arbetet, 
men arbetsgivare förväntas ändå fortsätta att ha frågan högt på agendan. Av den anledningen 
har kommunens ledningsgrupp fattat beslut om att ett kommunövergripande och 
förvaltningsspecifikt arbete ska fortsätta att bedrivas för att möjliggöra så hög andel 
heltidsanställningar som möjligt.

Handlingar
 §126 KS AU Rapport om ”heltid som norm”
 Rapport om projekt "Heltid som norm"
 Rapport efter avslutat pilotprojekt

6. Uppföljning av tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning (KS 2021.164)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.
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Ärendebeskrivning
Myndigheten för delaktighet (MFD) har i uppdrag att följa upp kommunernas arbete med 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. För att följa upp hur kommuner arbetar 
systematiskt och övergripande med funktionshindersfrågor skickar MFD årligen ut en enkät 
till alla kommuner. I enlighet med Kommunala funktionshinderrådets önskemål redovisas 
Vallentunas resultat i undersökningen för 2020. I ärendet är bilagt en sammanställning av 
Vallentunas svar i jämförelse med övriga kommuner, MFD:s utvärdering av Vallentunas svar, 
samt MFD:s samlade rapport om uppföljningen.

Kommunen erhöll vid rapporteringen en automatiskt genererad utvärdering från MFD. 
Utvärderingen pekar på att Vallentuna kommun på ett bra sätt arbetar med tillgänglighet i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, i rekrytering samt på kommunens externa webb. 
Utvärderingen ger vidare råd till kommunen om förbättringar som bland annat adresserar: 
kunskap om det funktionshinderspolitiska målet och om FN:s konvention om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning; funktionshinderspolitisk strategi och 
funktionshindersfrågor i styrande dokument; ansvar för funktionshindersfrågor; metoder för 
dialog; krav på tillgänglighet i upphandling; samt tillgänglighetsaspekter i lokalförsörjning, 
befintliga verksamhetslokaler och i utveckling av allmänna platser.

Målet för funktionshinderspolitiken är jämlikhet i levnadsvillkor och delaktighet i samhället 
med samhällets mångfald som grund. Kommunens arbete med tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning kopplar därmed till flera av kommunplanens mål, inte minst målet 
”Vallentuna kommun ska erbjuda god service och möjligheter till inflytande”. MFD:s 
förbättringsförslag kan beaktas i nämndernas verksamhetsplaner, i förvaltningarnas planering 
och i kommunens löpande kvalitetsarbete.

Handlingar
 §127 KS AU Uppföljning av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
 Information om Vallentunas redovisning till Myndigheten för delaktighet
 Vallentunas resultat och jämförelse andra kn
 report Vallentuna utvärdering från MfD 201022
 MFD rapport 2021-1-uppfoljning-av-kommuner-2020

7. Internkontroll, halvårsuppföljning 2021, kommunstyrelsen 
(KS 2021.020)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollen.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen antog § 9 2021-02-08 internkontrollplan 2021 för kommunstyrelsen. 
Utifrån internkontrollplanen har granskning genomförts under det första halvåret. Resultatet 
av granskningen redovisas i en halvårsrapport och lämnas till kommunstyrelsen för 
godkännande.

Handlingar
 §128 KS AU Internkontroll, halvårsuppföljning 2021, kommunstyrelsen
 Tjänsteskrivelse 2021-07-08, Internkontroll, halvårsuppföljning 2021, kommunstyrelsen
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 Internkontroll  halvårsuppföljning 2021 för Kommunstyrelsen
 Rapport, uppföljning av verkställighet daterad 2021-09-07
 Internkontrollplan 2021 kommunstyrelsen

8. Delårsrapport januari-augusti 2021, kommunstyrelsen (KS 
2021.017)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner Delårsrapporten januari-augusti 2021.

Ärendebeskrivning
Den samlade helårsprognosen för kommunstyrelsens verksamheter är en positiv avvikelse om 
26,6 miljoner kronor i förhållande till budgeterat resultat. Det prognostiserade överskottet 
redovisas dels inom kommunledningskontoret med 0,5 miljoner kronor och resterande 26,1 
miljoner kronor inom samhällsbyggnadsförvaltningen. Det prognostiserade överskottet inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen förklaras av att det inkommit exploateringsintäkter samt 
markförsäljning som inte ingår i budgeten. Redovisningen har förändrats i enlighet med den 
nya lagen om kommunal bokföring och redovisning. Exempelvis redovisas nu planintäkter 
och plankostnader inom driftredovisningen istället för att som tidigare bokföras inom 
exploatering i balansräkningen. Årsprognosen är därmed ett överskott om 28,6 miljoner 
kronor. Därutöver finns ett prognostiserat underskott med 2,5 miljoner kronor inom både 
mark- och exploatering samt planavdelningen på grund av minskning av debiterbara timmar 
för tidsdebitering i projekt.

Handlingar
 §129 KS AU Delårsrapport januari-augusti 2021, kommunstyrelsen
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-14, Delårsrapport januari-augusti 2021, kommunstyrelsen
 Delårsrapport januari-augusti 2021 Kommunstyrelsen
 Delårsrapport januari-augusti 2021 Kommunstyrelsen

9. Delårsrapport jan-aug 2021, Vallentuna kommun (KS 
2021.222)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommuns bokförda resultat för perioden januari till augusti uppgår till 220,8 
miljoner kronor (220,4 miljoner kronor enligt balanskravsresultatet).

Resultatprognosen för helåret är 164,7 miljoner. Budget är 69,8 miljoner kronor. Nämnderna 
prognosticerar med en positiv avvikelse mot budget med 53,6 miljoner.

Investeringar under perioden januari-augusti uppgår till 61,5 miljoner kronor. Helårsprognos 
för investeringar är 215,5 miljoner kronor.
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Alla sex kommungemensamma mål ligger i fas med planen för perioden. Alla mål 
prognosticeras att uppnås under året.

Handlingar
 §130 KS AU Delårsrapport jan-aug 2021, Vallentuna kommun
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-15, Delårsrapport, jan-aug 2021, Vallentuna kommun
 Delårsrapport januari-augusti 2021, Vallentuna kommun

10. Revisionsrapporter slutet av 2020 samt första halvåret 2021 
(KS 2021.063)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.

Ärendebeskrivning
Kommunens författningssamling anger hur revisionens granskningsrapporter ska behandlas 
av nämnderna och hur nämnderna ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av det som framförs av revisionens granskningsrapporter. Syftet är att revisionens 
granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten till känna, och dels 
att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.

Handlingar
 §131 KS AU Revisionsrapporter slutet av 2020 samt första halvåret 2021
 Revisionsrapporter första halvåret 2021
 Kommunstyrelsens yttrande, revisionsrapport granskning av Informations- och 

cybersäkerhet
 Kommunstyrelsens yttrande, Revisionsrapport - förstudie rörande Sverigeförhandlingen
 Kommunstyrelsens yttrande på revisionsrapport, granskning av personal- och 

kompetensförsörjning
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande på revisionsrapport: granskning av rätten till 

utbildning
 Revisionsrapport, Förstudie rörande privata utförare
 Revisionsrapport, Förstudie rörande Sverigeförhandlingen

11. Hemställan om investeringsmedel för anläggande av 
elljusspår i Kårsta (KS 2021.244)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 6 500 000 kronor i 
investeringsanslag för anläggande av elljusspår i Kårsta.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden fattade 2021-09-23 beslut om att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer hemställan av investeringsanslag om 6 500 000 kronor i 
investeringsanslag för anläggande av elljusspår i Kårsta.
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I kommunplanens investeringsplan för 2022 – 2024 finns totalt 6 500 000 kronor reserverade 
fördelade på 2 000 000 kronor för 2021 samt 4 500 000 kronor för 2022.

Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då den är förenlig med kommunplan 2022 – 
2024.

Handlingar
 §132 KS AU Hemställan om investeringsmedel för anläggande av elljusspår i Kårsta
 Hemställan om investeringsmedel för anläggande av motionsspår i Kårsta
 Fritidsnämnden, Hemställan om investeringsmedel för anläggande av elljusspår i Kårsta

12. Revidering av taxa för bygglovsverksamhet (KS 2021.210)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna taxan och föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer revidering av bygglovsverksamhetens taxa att gälla från och 
med den 1 januari 2022.

Ärendebeskrivning
Översyn av taxan ska ske årligen. Bygglovsavdelningen har nu genomfört denna översyn och 
bedömt att mindre revideringar behöver göras avseende justering av den genomsnittliga 
handläggningstypen för en- och tvåbostadshus.

Förslaget består av en liten ökning av antalet timmar för den genomsnittliga
handläggningstypen för en- och tvåbostadshus med 1-3 timmar.
Bygglovsavdelningen har tagit fram en ny ”prisreducering” för de
ärenden som avser nybyggnad av flera en-och tvåbostadhus utöver det första vid
ett och samma tillfälle (gruppbebyggelse på samma fastighet). Reduktionen omfattar
50 % av den totala kostnaden för den första byggnaden.
Översynen visade på nödvändigheten att ändra storleksintervallerna för ny- och
tillbyggnad av byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnad. Justeringen innebär en mer rättvis fördelning av
avgiften samt ger en lägre avgift för den enskilde. Tidigare var avgiften betydligt högre
och intervallerna färre. Utöver det finns ett förslag på två helt nya avgifter avseende
uppförande av radio/telemast eller torn som tidigare saknats.
Förslaget innehåller även några få ändringar i texten till följd av förändrad
lagstiftning. Avser Attefallsåtgärder där storleken ändrats från max 25
kvadratmeter till max 30 kvadratmeter.

Nuvarande taxa beslutades av fullmäktige 2020-11-09 § 111.
Därefter har endast få och små redaktionella justeringar gjorts.

Handlingar
 §133 KS AU Revidering av taxa för bygglovsverksamhet
 Revidering av bygglovsverksamhetens taxa
 Bygg- och miljötillsynsnämnden, Revidering av bygglovsverksamhetens taxa
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13. Hemställan om ändring i Käppalaförbundets förbundsordning 
(KS 2021.242)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
– godkänna förändringarna i Käppalaförbundets förbundsordning i enlighet med bilagt 
förslag.
– godkänna anslutningsavtal mellan Käppalaförbundet och Knivsta kommun i enlighet med 
bilagt förslag.
– godkänna överlåtelseavtal Sigtunatunneln i enlighet med bilagt förslag.

Ärendebeskrivning
I Käppalaförbundets Förbundsordning stadgas att samtliga medlemskommuner ska ge sitt 
godkännande för att ändra Förbundsordningens paragraf 1 Medlemmar, namn och säte.

Knivsta kommun har 2017-05-29 i en skrivelse anmält intresse av ett medlemskap i 
Käppalaförbundet.

Ansökan har i samråd med Käppalaförbundets nuvarande medlemskommuner utretts 
avseende tekniska, miljömässiga, juridiska och ekonomiska utgångspunkter.

Utredningen visar att en anslutning av Knivsta till Käppalaförbundet medför att förbundet 
tillförs fler medlemmar att dela på de i huvudsak fasta kostnader som reningsåtgärderna 
genererar. Nettokostnaden per ansluten abonnent minskar således ju fler som delar på 
kostnaden så länge som kapaciteten i anläggningarna kopplade till verksamhetstillståndet så 
medger. Den tidigareläggning av kapacitetshöjande investeringar och därmed förenliga 
investeringsutgifter som erfordras genom tillskottet av abonnenter från Knivsta kommun 
kompenseras av anslutningsavgiften som Knivsta kommun erlägger vid anslutningen. Den 
beräknas som en andel av Käppalaförbundets bokförda värde av anläggningstillgångar vid 
anslutningstidpunkten.

Samtidigt som nuvarande medlemskommuner får lägre avgifter genom anslutningen kommer 
dessutom vattenkvaliteten i Mälaren, där medlemskommunerna hämtar sitt dricksvatten, att 
förbättras då en potentiell föroreningskälla elimineras.

Anslutningen förutsätter att Knivsta kommun genomför samtliga åtgärder för anslutning till 
Käppalaförbundets tunnelsystem med egna medel.

Handlingar
 §136 KS AU Hemställan om ändring i Käppalaförbundets förbundsordning
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-01, Hemställan om ändring i Käppalaförbundets 

förbundsordning
 Hemställan om att ändra § 1 medlemmar, namn och säte i Käppalaförbundets 

förbundsförordning

14. Svar på motion (S) om attraktiv arbetsgivare (KS 2020.377)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
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Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har väckt en motion om målsättningar gällande tjänstgöringsgrad och 
tillsvidareanställningar. Förslaget är att fullmäktige beslutar:
(1) att Vallentuna kommun inför ett mål om minst 90% tillsvidaretjänster (sommarjobb och 
arbetsmarknadspolitiska åtgärder undantagna) och att detta mål följs upp och redovisas 
regelbundet. Målet ska gälla för respektive yrkeskategori och vara vägledande även i 
upphandlad verksamhet.
(2) att Vallentuna kommun inför ett mål om minst 90 % heltidstjänster och att detta mål följs 
upp och redovisas regelbundet. Målet ska gälla för respektive yrkeskategori och vara 
vägledande även i upphandlad verksamhet.
Vallentuna har arbetat aktivt med ”Heltid som norm” (heltidsresan) utifrån 
överenskommelsen mellan SKR och Kommunal.
Kommunen tillämpar tillsvidareanställningar som norm. De personalgrupper som lyfts fram i 
motionen – ”de som tar hand om våra barn, äldre och sjuka, fixar och städar” – återfinns inom 
socialförvaltningen, städenheten samt barn- och ungdomsförvaltningen. Andelen 
tillsvidareanställningar inom de berörda områdena är högre än 90 %. Utifrån arbetet med 
heltidsresan och heltid som norm, finns sedan tidigare ett pågående arbete. Målsättningen är 
att så hög andel som möjligt ska vara heltidsanställningar. Förutsättningarna skiljer sig dock 
väsentligt åt mellan kommunens olika verksamheter, såväl som mellan yrkesgrupper. En 
gemensam målnivå för respektive yrkeskategori såväl som användning inom upphandlad 
verksamhet kan medföra negativa ekonomiska konsekvenser.

Handlingar
 §137 KS AU Svar på motion (S) om attraktiv arbetsgivare
 Svar på motion (S) om attraktiv arbetsgivare
 Motion (S) om så blir Vallentuna kommun en attraktiv arbetsgivare som tar ansvar för sin 

personal

15. Svar på motion (S) om införande av 
resultatutjämningsreserv (KS 2020.378)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen.
 

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte i december 2020 en motion om att införa resultatutjämningsreserv. 
Motionären framför att kommunen med en resultatutjämningsreserv kan utjämna normala 
svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln, för att skapa större stabilitet för 
verksamheterna. Kommunledningskontoret utredde frågan 2013 och kan konstatera att de 
bedömningar som tidigare gjordes i huvudsak kvarstår. Begränsat med information kan 
tillföras i ärendet.
Utifrån regeringens direktiv pågår dock utredning av ekonomistyrningen inom kommuner och 
regioner. Detta inkluderar resultatutjämningsreserv (RuR) i dess nuvarande form. Uppdraget 
och utredningen ska presenteras den 24 september 2021.
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Handlingar
 §138 KS AU Svar på motion (S) om införande av resultatutjämningsreserv
 Svar på motion (S) om resultatutjämningsreserv
 §154 KF Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning
 Motion (S) om att införa resultatutjämningsreserv i Vallentuna kommun

16. Svar på motion (MP) nudging om fimpar (KS 2020.284)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2020-10-12 föreslagit att kommunen ska göra 
en analys och plan för hur en kampanj i syfte att minska antalet på marken slängda fimpar 
skulle kunna genomföras i Vallentuna.

BEDÖMNING
Nedskräpning med cigarettfimpar och även snusprillor är ett angeläget problem. 
Kommunledningskontoret bedömer i samråd med teknik- och fastighetsförvaltningen att 
motionens förslag är i linje kommunens arbete med Avfallsplan 2021-2032. I samarbete med 
SÖRAB bör särskilt fokus på att minska tobaksskräp ges i det planerade arbetet mot 
nedskräpning, samt nationella initiativ och insatser från tobaksproducenter till följd av EU:s 
engångsplastdirektiv nyttjas.

Handlingar
 §139 KS AU Svar på motion (MP) nudging om fimpar
 Svar på motion (MP) nudging om fimpar
 Motion (MP) om nudging om fimpar

17. Svar på motion (V) om städdagar (KS 2020.283)
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionens första sats och bifaller motionens 
andra att-sats.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar 
och föreningar och enskilda i området organisera städdag i Karby/Brottby och
• att, eftersom behovet i högsta grad är stort också i centrala Vallentuna och förmodligen även 
andra delar av kommunen, ge kommunstyrelsen i uppdrag att organisera större städdagar, 
exempelvis i samarbetet med organisationen Håll Sverige Rent eller på annat sätt.

BEDÖMNING
Nedskräpning är ett angeläget problem för såväl miljön som invånarnas upplevda trygghet. 
Kommunledningskontoret bedömer i samråd med teknik- och fastighetsförvaltningen att 
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motionens förslag är i linje med det pågående arbetet med Avfallsplan 2021-2032, 
kommunens åtaganden som Håll Sverige Rent-kommun samt kommunstyrelsens satsning på 
trygghetsfrämjande åtgärder. Ett systematiskt arbete bör etableras och behöver förutom 
kommunal drift av papperskorgar och markskötsel inkludera flera förvaltningar, såsom 
kommunikation samt utbildningsinsatser i förskolor och skolor. Motionens förslag att 
organisera städdagar som involverar olika parter kan med ledning av Avfallsplanen 
omhändertas i nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplanering inför kommande år.

Ärenden om nedskräpning via kommunens felanmälan brukar enligt handläggarnas 
bedömning vanligtvis åtgärdas inom 5 arbetsdagar och dumpning på allmänna platser och 
kommunal mark städas omgående. Ärenden om nedskräpning fördelas från kommunen till 
ansvarig part, förutom den egna verksamheten främst till SL och Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen.

Akuta insatser för att åtgärda nedskräpning är viktigt men också kostsamt och förvaltningarna 
måste löpande göra prioriteringar mellan olika behov som uppstår. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen har ingen särskild budget för nedskräpning, kostnaderna bokförs till 
stor del inom Gata-park. Kostnaderna för nedskräpning till och med augusti månad 2021 har 
ökat med ca 25 procent jämfört med år 2020.

Handlingar
 §140 KS AU Svar på motion (V) om städdagar
 Svar på motion (V) om städdagar
 Tryggt och snyggt? - Motion (V) om städdagar

18. Anmälningar för kännedom
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan med anmälningar från 2021-01-01 fram tills 
2021-10-04 och lägger dem till handlingarna.

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-30
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2021-09-21
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2021-09-29

Anmälda handlingar
     Cirkulär 21:33, Tekniksprångsavtalet
     Cirkulär 21:32, Riktlinjer för distansarbete
     Protokoll Käppala 2021-08-26
     Cirkulär 21:36, Premie för TGL-KL 2022
     Cirkulär 21:35, Budgetförutsättningar för åren 2021–2024

19. Redovisning av delegationsbeslut
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten från 2020-01-01 fram tills 2021-10-04 och 
lägger dem till handlingarna.

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

Delegationsbeslut
 KS 2015.497-4    Planavtal, detaljplan för Össeby-Hacksta
 KS 2021.008-13    Delegationsbeslut enligt 5.12, Tillförordnad förvaltningschef - 

Samhällsbyggnadsförvaltningen
 KS 2021.008-14    Delegationsbeslut enligt 5.12, Tillförordnad förvaltningschef - 

Kulturförvaltningen och Fritidsförvaltningen
 KS 2019.255-19    Lokalt krislägesavtal - LOK krislägesavtal med Svenska 

Kommunalarbetareförbundet
 AVT 2021.047-7    Delegationsbeslut enligt 3.7, Beställning av konsultuppdrag byggledare 

infrastruktur enligt FKU
 KS 2020.053-5    Delegationsbeslut enligt 3.4, Förfrågningsunderlag driftentreprenad park- och 

tomtmark Vallentuna
 KS 2021.232-1    Delegationsbeslut enligt 3.1, Fullmakt Upphandling inkontinensartiklar SLL520 

2022
 KS 2021.232-2    Delegationsbeslut enligt 3.1, Fullmakt Upphandling inkontinensartiklar SLL520 

2022
 AVT 2018.036-20    Delegationsbeslut enligt 3.7, beställning vid förnyad konkurrensutsättning, 

ytskiktsrenovering av förskolorna Norrgården, Smultronet, Kragstalund samt Zetterlund
 KS 2021.266-2    Delegationsbeslut enligt 1.27, Yttrande ansökan om förhandsbesked för 

nybyggnad av enbostadshus Sursta 1:8
 KS 2021.189-5    Fullmakt att föra Vallentuna kommuns talan avseende ansökan om handräckning 

hos Kronofogden
 KS 2021.258-2    Delegationsbeslut enligt 1.27, Yttrande ansökan om bygglov för nybyggnad av 

aktivitetspark
 KS 2021.123-4    Delegationsbeslut enligt 2.1, Attesträtt inom IT-avdelningen
 KS 2021.123-5    Delegationsbeslut enligt 2.1, Attesträtt inom kommunikation
 KS 2021.123-6    Delegationsbeslut enligt 2.1, Attesträtt inom näringsliv
 KS 2021.186-7    Ordförandebeslut, delegationsbeslut enligt 1.1, Arlandaregionens yttrande 

kollektivtrafikplan 2050
 KS 2021.070-9    Ordförandebeslut, delegationsbeslut enligt 1.1, Stockholm Nordost yttrande om 

Sjötrafikutredningen del 1
 KS 2021.192-3    Delegationsbeslut enligt 1.22, Remiss av Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad
 KS 2021.198-2    Delegationsbeslut enligt 1.22, för granskning av översiktsplan för Sollentuna 

kommun
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