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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
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.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner halvårsuppföljningen av internkontrollen.

Sammanfattning av ärendet
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.

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

Marie Wallin Anette Jonsson
Tf ekonomichef Controller

Expedieras till:
Akten
Kommunstyrelsen



 

 

 
 
 
 
2021 
Kommunstyrelsen 

Internkontroll: halvårsupp-
följning 2021 
 
  



Kommunstyrelsen, Internkontroll: halvårsuppföljning 2021 2(12) 

Innehållsförteckning 

Uppföljning internkontroll ....................................................................... 3 

Process/rutin: Verkställighet av beslut .................................................................. 3 

Process/rutin: Hållbar konsumtion och upphandling ................................................ 3 

Process/rutin: Hantera personuppgifter enligt GDPR. .............................................. 3 

Process/rutin: Administrera leverantörsreskontra ................................................... 5 

Process/rutin: Administrera frånvaro och ledighet .................................................. 5 

Process/rutin: Utföra löneutbetalning ................................................................... 8 

Process/rutin: Upphandla .................................................................................... 8 

Process/rutin: Avropa/köpa in och beställa ............................................................ 8 

Process/rutin: Lämna planbesked ......................................................................... 9 

Process/rutin: Ta fram detaljplan med standardförfarande ...................................... 9 

Process/rutin: Hantera markförfrågningar i arbetsplatsområden............................. 10 

Process/rutin: Bygga hus .................................................................................. 10 

Process/rutin: Drift/underhåll enligt avtal ............................................................ 10 

Process/rutin: Förvaltning lokaler ....................................................................... 10 

Process/rutin: Trafik ......................................................................................... 11 

Process/rutin: Bevakning/utryckning .................................................................. 11 

Process/rutin: Schakttillstånd ............................................................................ 12 

 

  



Kommunstyrelsen, Internkontroll: halvårsuppföljning 2021 3(12) 

Uppföljning internkontroll 
Internkontrollen syftar till att verksamheten ska bedrivas effektivt och säkert. En kommuns verk-
samhet består av processer och rutiner och målet med internkontrollen är att ha ordning och reda 
på alla processer och rutiner. 
 
Den här rapporten visar de processer/rutiner och dess tillhörande kontrollmoment som har grans-
kats inom nämnden samt granskningens genomförande och granskningens utfall. 

Process/rutin: Verkställighet av beslut 

Uppföljning av alla beslut som fattas av KS/KF. 

Granskningens genomförande 

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

Granskningens utfall 

Granskning 1 2021-05-04 

Av sammanlagt 101 beslut är 18 verkställda (klart grönt), 76 pågående (orange) och 7 vilande/ej på-
börjat (rött). Rapporten i sin helhet har redovisats för kommunstyrelsen. 

Granskning 2 2021-09-07 

Av sammanlagt 92 beslut är 12 verkställda (klart grönt), 71 pågående (orange) och 9 vilande/ej på-
börjat (rött). Rapporten i sin helhet redovisas för kommunstyrelsen. 

Process/rutin: Hållbar konsumtion och upphandling 

Brister i uppföljning av miljö- och hållbarhetskrav i avtal (beställarens 
ansvar). 

Granskningens genomförande 

För att få en robust, långsiktig metod för såväl uppföljning av avtalskrav, inklusive miljökrav, som 
granskning av brister i arbetet att ske med hjälp av avtalsuppföljningssystemet CLM. Systemet im-
plementeras för närvarande och granskning är möjlig först under hösten 2021. Utvärdering av arbe-
tet med miljökrav i upphandlingar kommer även göras av den interna CEUpp-gruppen samt i intern 
miljörevision under hösten. I syfte att etablera likvärdig och löpande granskning bör annan metodik 
inte användas innan CLM är implementerat. 

Granskningens utfall 

Granskning kan ske först hösten 2021. 

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

2). En högre behörighetsgrupp väljs ut för kontroll. Bedömning: Överensstämmer tilldelning med 
aktuell behörighetsgrupp? 

Granskningens utfall 

Granskning 1, våren 2021 

Behörighetstilldelning KIA 
2021-05-21 skickades begäran om behörighetsdokumentation till systemförvaltare på KIA. Doku-
menten visar på tydliga rollfördelningar av behörigheter. 

Behörighetsgruppen ”chefer” valdes ut till stickprov där systemets användare filtrerades på chefer 
för att sedan granska tio av dessa mot kommunens intranät för att säkerställa att tilldelad roll fortfa-
rande är aktuell. Granskningen visar att samtliga tio chefer stämmer överens med deras nuvarande 
roll på kommunen. 

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

Granskningens genomförande 

En enkät bestående av fyra frågor kopplade till rutiner för hantering av personuppgiftsincidenter 
skickades till medarbetare på ekonomiavdelningen 2021-06-04. 

Granskningens utfall 

Granskning 1, 2021-06-17 

13 personer på ekonomiavdelningen fick besvara enkäten och av dessa besvarade tio personer enkä-
ten (svarsfrekvens 77%) 

Fråga 1, ”Känner du till begreppet personuppgiftincident?” 
- 100% svarade: Ja, ange ett exempel: 
- 0 % svarade: Nej. 
Frågan kompletterades med att svarande skulle ange ett exempel på en personuppgiftsincident och 
samtliga angav exempel på händelser som kan klassas som personuppgiftsincidenter. 

Fråga 2, ”När ska en personuppgiftsincident rapporteras?” 
- 90 % svarade: Alltid, oavsett allvarlighetsgrad 
- 10 % svarade: Endast om den påverkar den registrerades fri- och rättigheter 
- 0 % svarade: I samband med tertialrapport 

Fråga 3, ”Under våren 2021 mejlas en länk till kommunens GDPR-utbildning i syfte att utbilda 
personalen i dataskyddsfrågor och informationssäkerhet. Har du tagit del av dessa utbildnings-
mejl och genomfört dem?” 
- 100 % svarade: Ja. 
- 0% svarade: Nej. 

Fråga 4, ”Som stöd för dig i arbetet med personuppgiftsincidenter och dataskyddsfrågor finns ett 
dataskyddsombud. Känner du till vem som är dataskyddsombud för Vallentuna kommuns nämn-
der och helägda bolag?” 
- 30 % svarade: Nej. 
- 70 % svarade: Ja, ange vem. 
Av de som svarat Ja har fem personer angett Angelica Rosander som dataskyddsombud, vilket är 
korrekt svar. En kände till strukturen av dataskyddsombud och dataskyddsamordnare och en att 
man via intranätet kan ta reda på informationen vid behov. 
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Process/rutin: Administrera leverantörsreskontra  

Leverantörsfakturor bokförs korrekt genom automatkorrigering (TFF) 

Granskningens genomförande 

Sökning i Qlikview på definitivbokade fakturor (från E.on, Ellevio, Svensk Energiförsäljning) på 
kontonivå och kontrollerar 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 

Kontroller genomförda på 5 st fakturor på varje ansvar (som har fakturor med automatkontering)  
dvs 5 st på ansvar 269, 5 st på 282 o 5 st på 249. En konteringsmall för bostad var felaktig. Brutto-
kontering (ingen moms kontering) var inte iklickad på en mall för bostad. Det är nu åtgärdat. 

Betalning till rätt leverantör 

Granskningens genomförande 

30 granskningar har genomförts under perioden. Leverantörsfakturornas uppgifter stäms av mot 
leverantörsreskontran och leverantörsregistret i Visma Control. Vid märklig eller avvikande inform-
ation kontrolleras uppgifterna på webbsidorna Alla Bolag, Bankgirocentralen och Plusgirocentralen. 

Granskningens utfall 

Resultatet av genomförda stickprovskontroller har inte påvisat några felaktigheter. 

Process/rutin: Administrera frånvaro och ledighet  

Rutiner för avvikelserapportering i eCompanion webb, Besched 
(schema-bemanning och manuellt i eCompanion)  

Granskningens genomförande 

Syftet är att göra en internkontroll av våra rutiner för avvikelserapportering, för att säkerställa att 
HR-support och chefer gör de kontroller som ska genomföras i samband med lönekörningar. Vi 
kommer att välja ut ett antal chefer för intervju våren 2021 och ett antal chefer under hösten 2021.  
Cheferna intervjuas under ca en halvtimme var och utifrån följande frågor: 

1. Känner du till anställnings- och löneprocessen? 

2. Använder ni Schema/bemanning (BeSched) eller eCompanionwebb? 

3. Hur ser rutinerna ut hos er för avvikelserapportering? 

4. Är det den anställde som rapporterar frånvaron eller är det chef/administratör? 

5. Hur ofta går du som chef/adm in och beviljar avvikelser? 

6. Kontrollerar du att den anställde har rapporterat rätt innan du verkställer? 

7. Följer du upp att frånvaron har blivit rapporterad/verkställd? 
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8. Följer du upp i analyslistan att anställda som varit frånvarande får löneavdrag? 

9. Vad gör du om du upptäcker att frånvaro inte är rapporterad? 

10. Hur säkerställer du att avvikelser blir rapporterade/verkställda om du är frånvarande från arbe-
tet, t ex vid semester? 

11. Hur kan vi lönekonsulter stötta dig i ditt arbete inför lönekörningen? 

Granskningens utfall 

1. Känner du till anställnings – och löneprocessen? 

Tre svarade ja, två svarade delvis. 

  

2 .Använder ni BeSched eller eCompanion? 

Två använder schema/bemanning, tre använder eCompanion. 

  

3. Hur ser rutinerna ut hos er för avvikelserapportering? 

1 säger att personalen frågar först, sedan lägger in. 

1 svarar att det görs ofta med hjälp av HR-support 

1 säger att det är bra med stöd och påminnelser från HR-support 

1 svarar att de har bra rutiner 

1 säger att de tar upp det vid möten. 

  

4. Är det den anställde som rapporterar frånvaron eller är det chef/adm? 

4 av 5 svarar att det är den anställde. 

1 säger att på en enhet är det arbetsledare som gör det. 

  

5. Hur ofta går du som chef/adm in och verkställer? 

2 svarar att de gör det ca 2 ggr/vecka 

1 svarar ja vid påminnelse 

1 svarar ja och jämför med inkommande mejlfrågor 

1 svarar oftast. 

  

6. Kontrollerar du att den anställde har rapporterat rätt innan du verkställer? 

3 svarar ja 

1 svarar inte i detalj 

1 svarar ja men det blir fel ändå 

  

7. Följer du upp att frånvaro blivit rapporterad/verkställd? 
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2 svarar ja 

1 svarar ja vid påminnelse 

1 svarar ja och jämför med mejlfrågan 

1 svarar oftast 

  

8. Följer du upp i analyslistan att anställda som varit frånvarande får löneavdrag? 

4 svarar nej 

1 svarar att man började med det i februari 

  

9. Vad gör du om du upptäcker att frånvaro inte är rapporterad? 

Alla svarar att de då tar kontakt med den anställde och en lägger till att det är inget problem. 

  

10. Hur säkerställer du att avvikelser blir rapporterade/verkställda om du är frånvarande från arbe-
tet, ex under semester? 

3 svarar att de gör det ändå 

1 delar med andra chefer 

1 delar med annan chef/adm 

  

11. Hur kan vi som lönekonsulter stötta dig i ditt arbete inför lönekörningen? 

Alla svarar att påminnelser från mig/oss är jättebra. 

Bra att vi finns som stöd vid frågor. 

Att vi på HR-support är en trygghet. 
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Process/rutin: Utföra löneutbetalning  

Rätt personer på lönelistan, dvs löneutbetalning sker till rätt personer  

Granskningens genomförande 

Granskning av inkomna underlag för avvikelserapportering och ärenden till HR-support under vå-
ren 2021 och hösten 2021 i syfte att upptäcka om någon medarbetare fått lön trots att de slutat sin 
anställning eller är frånvarande / tjänstledig av någon anledning. 

Granskningens utfall 

Under våren har HR-support hanterat två fall där lön utbetalats felaktigt: 

I ett fall kom det ett anställningsavtal som importerades i lönesystemet men där det sedan visade sig 
att avtalet innehöll felaktiga uppgifter. I anställningsavtalet stod rätt namn, men fel personnummer 
vilket ledde till att lön felaktigt utbetalades till personen som hade detta personnummer. Detta har 
korrigerats genom att HR-support har rättat lönen för de båda berörda personerna. Båda två är an-
ställda i kommunen. För personen som fick den felaktiga lönen uppstod en löneskuld som regleras 
via faktura. 

Det andra fallet gäller en anställning som inte blev förlängt i lönesystemet, eftersom  anställningsav-
talet med förlängningen inte skickades till HR-support från ansvarig chef. Anställningen skulle för-
längas från och med 1 januari 2021 men HR-support uppmärksammades inte på felet förrän i mars 
då personen själv upptäckte att lön för januari- mars uteblivit.  Lön för perioden jan-april betalades 
ut i april. 

Process/rutin: Upphandla  

Information om miljökrav i upphandlingsbeställning 

Granskningens genomförande 

Blankett för upphandlingsbeställning har omarbetats och lathund för att ställa miljökrav har tagits 
fram och delas ut av upphandlare vid startmötet för upphandlingen. Målet är att det ska vara lättare 
att ställa miljökrav. Internkontrollen genomförs genom att gå igenom alla ifyllda lathundar som ska 
lämnas till upphandlare före annonseringstillfället. Genom denna granskning fås statistik över om 
det nya arbetssättet nått ut till alla beställare. 

Granskningens utfall 

Granskning 1, 2021-05-31 

I de upphandlingar miljökrav ställts har det i en (1) upphandling skett enligt den nya rutinen. Vid 
nästa internkontroll bör resultatet vara annorlunda då det nya arbetssättet har etablerat sig. 

Process/rutin: Avropa/köpa in och beställa  

Avtalsuppföljning, att leverantörer följer avtalet 

Granskningens genomförande 

Stickprovskontroll av de tre största leverantörernas fakturor. 

Granskningens utfall 

Granskning 1, 2021-05-31 

Kontrollerat fakturor från Svevia, Attendo Sverige och Norrlandia Care. Samtliga fakturor hade kor-
rekta priser enligt avtal. 
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Process/rutin: Lämna planbesked  

Fakturering enligt taxa  

Granskningens genomförande 

Granskning sker genom att kontrollera de planbesked som kommunstyrelsens plan- och miljöut-
skott (PlanMU) beslutat om. Vid granskningen säkerställs att besluten fakturerats korrekt utifrån 
det belopp som återfinns i beslutet. I tjänsteskrivelsen finns beslut om planbesked samt beloppet. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 - 2021-06-07 

Inga ärenden. 

Process/rutin: Ta fram detaljplan med standardförfarande  

Starta planarbete  

Granskningens genomförande 

Granskningen sker genom att ta fram och gå igenom de planarbeten som startats under inneva-
rande år samt kontrollera att detta skett i enlighet med rutin. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 - 2021-06-21 

Inga planarbeten har än så länge startat under innevarande år. 

Hantera överklaganden samt för sent inkomna överklaganden  

Granskningens genomförande 

Granskning sker genom att kontrollera samtliga protokoll från kommunfullmäktiges sammanträden 
under innevarande år för att säkerställa att besvärshänvisning är skickad för samtliga antagna de-
taljplaner. Därefter görs en kontroll av alla eventuellt inkomna överklagande i kommunens diariesy-
stem. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 - 2021-06-07 

Kontrollen visar att detaljplan (Gamla Polishuset) har antagits och att inget överklagande inkommit 
under besvärstiden. Granskningen har således utförts utan anmärkning. 
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Process/rutin: Hantera markförfrågningar i arbetsplatsområ-
den 

Fastställande av köpvillkor  

Granskningens genomförande 

Köpevillkor för samtliga försäljningars som genomförts efter en inkommen markförfrågning i ar-
betsplatsområde granskas. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 - 2021-06-07 

Det har fram till granskningsdatumet enbart skett en försäljning som motsvarar kriterierna i kon-
trollpunkten och det är försäljningen av Vallentuna-Åby 1:179 (Returparken). 

En oberoende värderingsman anlitades för att säkerställa att prissättningen av marken var korrekt. 
Granskningen har således genomförts utan anmärkning. 

Process/rutin: Bygga hus  

Avslut enligt rutin 

Granskningens genomförande 

Granskning avser att kontrollera att projekt följer upprättad rutin avseende avslut. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 2021-07-02 

Inga projekt har avslutats under perioden. 

Process/rutin: Drift/underhåll enligt avtal  

Kontroll efter utförande  

Granskningens genomförande 

Granskningen kommer att genomföras november- december 2021. 

Process/rutin: Förvaltning lokaler  

Internt hyresavtal  

Granskningens genomförande 

Två hyresavtal från olika förvaltningar kontrolleras avseende korrekthet i avtal, samt uppgifter i Fa-
ciliate 

Granskningens utfall 

Granskning 1 2021-07-02 

Valda objekt 0026 BUF, 0030 FTF. Granskningen har genomförts utan anmärkning. 



Kommunstyrelsen, Internkontroll: halvårsuppföljning 2021 11(12) 

Externt hyresavtal  

Granskningens genomförande 

Två hyresavtal kontrolleras avseende korrekthet i avtal, samt uppgifter i Faciliate 

Granskningens utfall 

Granskning 1 2021-07-02 

Valda objekt 0065, 0083. Granskningen har genomförts utan anmärkning. 

Process/rutin: Trafik  

Trafiksäkerhetsåtgärder, byggnation 

Granskningens genomförande 

Granskning av att projekt håller tidplaner, budget samt där det krävs, beslut genom Teknik- och fas-
tighetsutskottet. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 2021-06-18 

Cirkulationsplats Lindholmsvägen/Lingsbergsvägen är i slutfas och skall besiktas i slutet av juni. 
Projektet har följt uppsatt tidplan, kostnaderna är inom budget samt den politiska beredningen har 
efterföljts. 

Gång- och cykelbanor, byggnation  

Granskningens genomförande 

Granskning av tidplan och budget för gång- och cykelprojekt 

Granskningens utfall 

Granskning 1 2021-06-15 

Gång- och cykelväg Brottby är den som pågår. Tidplanen har blivit förskjuten på grund av frågor rö-
rande marklösen och avtal med Trafikverket där Vallentuna kommun ej kunnat på verkat tidsför-
skjutningen. Projektet är igång och håller budgeten i dagsläget. 

Process/rutin: Bevakning/utryckning  

Uppföljning av bevakningsavtal, väktare  

Granskningens genomförande 

Granskning och uppföljning av att bevakningen och fakturering sker enligt avtal. Arbetet sker lö-
pande med månadsavstämningar ihop med entreprenören och en sammanfattning av granskningen 
vid halvår. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 2021-07-02 

Halvårsavstämning, en felfakturering har upptäckts och det ärendet är utrett. 
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Process/rutin: Schakttillstånd  

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

Granskningens genomförande 

Granskning av det nya sättet att ansöka om schakttillstånd och TA-planer digitalt fungerar samt att 
inbetalning av avgifterna kommer in för respektive ansökning. 

Granskningens utfall 

Granskning 1 2021-06-15 

Granskningen av projektet är positivt då ansökningar digitalt fungerar samt att avgifterna för re-
spektive ansökan betalas och betalas in i tid 



Utskriftsdatum: Rensad på klara uppdrag:

2021-09-07 2021-07-12

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 i uppdragen görs i samband 
med arbete/uppdrag FÖP Västra 
Vallentuna. Konkretisering av 
uppdrag/projekt till hösten 2021. Fredrik Skeppström 2021-08-24

2012-09-12 TefaU § 67 GC-väg norr om Lindholmen KS 2012.370 Bygga 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 
hösten 2021 Ewa Boo 2021-09-03

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

En kontakt är tagen med Täby kommun  
som  bygger ut inom sin kommun. En 
första del  inom Vallentuna kommun är 
under upprustning och under  2021 
utreds förutsättningar för fortsättning 
inom Vallentuna kommun. Frida Krantz Röhne, konsult 2021-09-03

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. 
Intressenter finns. Måste få långsiktig 
VA-lösning 2021-09-07

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. 
Föreslagen utformning ses nu över 
utifrån inkomna synpunkter under 
samrådet samt tillkommen information 
från utredningar. Är beroende av 
framdrift för etapp 2 där förhandling 
mellan markägare pågår. Annina Stadius 2021-09-07

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 2021-10-31 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 2020/21. 
Återrapportering av uppdraget sker 
under hösten 2021. En ersättare för 
Olle Nordberg kommer att utses som 
avslutat sin tjänst i Vallentuna kommun Vakant/Johan Carselind 2021-09-03

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

Utbyggnad av återstående infrastruktur 
är på gång och 2 tomter har gått till 
mäklare för försäljning Gunborg Hedman 2021-08-27/KU

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. 2022-07-15 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, En återuppstart av projektet 
med en ny projektgrupp har 
genomförts som nu jobbar för en 
byggstart vintern 2022  

Christian Sjöborg extern 
konsult 2021-09-03

VALLENTUNA KOMMUN
Uppföljning av  kommunstyrelsens och fullmäktiges beslut



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

Kommer då att samordnas med arbete 
med fördjupad översiktsplan. 
Förseningar beror främst på 
personalförändringar inom gatu- och 
parkverksamheten samt svåråtkomliga 
markägarförhållanden. Arbetet 
kommer att  Intensifieras  slutet 2021 Anna Schmitz 2021-09-03

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

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

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår Inventering pågår Gunborg Hedman 2021-08-27/KU

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 Klart Antagen, laga kraft Aina Larsson/ Elin Ericsson 2021-09-07

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

Kommunstyrelsen har 14 juni 2021 
beslutat att samlokalisera centrala 
förvaltningskontoren med Vallentuna 
gymnasium. Beslutet baseras på 
utredning om samlokalisering. Tidigare 
har även andra alternativ utretts såsom 
byggnation av helt nytt kommunhus.  Magnus Sjögren 2021-08-25

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 2021-12-31 Planavdelningen Vilande

Ej aktuell längre då kontoren föreslås 
flyttas till gymnasiet Christer Åber/Jesper Kramers 2021-09-07

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 Översyn pågår inom Tellusområdet. Christer Åberg/Jesper Kramer 2021-09-07

2017-06-13 Näplu §55
Detaljplan för Bällsta 2:158 (Gamla 
Karlbergsvägen) KS 2017.215 1. att upprätta förslag till detaljplan för Bällsta 2:158. Planavdelningen Pågår

Har varit på samråd och inväntar 
granskning 2021-09-07

2017-06-13 Näplu §57
Detaljplan för Vallentuna-Åby 1:99 
(Tellus) - Planuppdrag KS 2017.216 1. att upprätta förslag till detaljplan för Vallentuna- Åby 1:99 Planavdelningen Pågår Planarbete pågår. Christer Åberg/Jesper Kramer 2021-09-07

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 Klart Antagen, laga kraft Christer Åberg 2021-09-07

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 avvaktar övrig utveckling i 
centrum Annina 2021-09-07

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

Merparten av åtgärdsplaner beställda, 
kontakt har tagits med Karby 
vägföreningen. Dialog förs med BUF 
ang. åtgärder. Matilde Österholm 2021-09-03

2017-10-24 Näplu § 105

Planbesked för fastighet Vallentuna-
Ekeby 2:243 (del av Rosendals 
industriområde) KS 2017.294

Teckna planavtal med fastighetsägaren till Vallentuna-Ekeby 
2:243 Planavdelningen Ej påbörjad

Utredning av planförutsättningarna 
pågår. Ej utsedd 2021-08-27

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 Pågår Avvaktar exploatören. 2021-09-07

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 2021-08-27



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. Anna Schmitz 2021-09-03

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

Planavtalsförhandling pågår. 
Planarbetet påbörjas efter avtal.
Beräknat kunna antas 2024 Annina 2021-09-07

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 2021-08-27

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

Kommundirektör och förvaltningschef 
för fritid och kultur har pågående 
diskussioner med föreningen om att 
hitta en gemensam lösning för hur vi 
ska gå vidare. 2021-08-25

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. 2021-11-30 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Planering återupptas hösten  2021. 
Uppdraget från tidigare anställd och 
gammalt TeFaU-beslut. Stor 
vattenledning under markytan som 
måste beaktas. Loredana Lundmark 2021-09-03

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 2021-09-07

2018-03-20 Näplu § 31
Planbesked för fastighet Söderhall 
5:7 KS 2017.307 Teckna planavtal inklusive föravtal exploatering med sökande

Mark- och 
exploateringsavdelningen Vilande Inväntar fastighetsägare. 2021-08-27

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. Även 
möjligheten att dra kortare sträckning 
utanför vägområdet undersöks. Josefin Bohlin 2021-09-03

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 påbörjas våren 2022 Matilde Österholm 2021-09-03



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.  
Löpande förbättringsarbete och 
övningar enligt plan ska genomföras 
2021. Jessica Nyström 2021-09-03//Emelie Hallin

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 2021-08-24

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 i princip 
klart till hösten 2021. Beslut ev. i 
PlanMU november 2021 Fredrik Skeppström 2021-08-24

2019-03-12 PlanMU § 20 Revidering av VA-plan KS 2019.072 Revidera VA-planen 2021-12-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Ett arbeta har startats upp under 
vintern och en projektgrupp utsedd och 
arbetet pågår med revideringen.  2021 Ewa Boo 2021-09-03

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. 2021-12-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

På grund av bemanningsrelaterade 
orsaker har projektet inte kommit i 
gång. Trolig tidplan vintern 2021/22 Matilde Österholm 2021-09-03

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

Inväntar helhetslösning och 
överenskommelse med fastighetsägare Annina 2021-09-07

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 2021-09-03//Emelie Hallin

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. 
Utredningsarbete kring biogas pågår, 
kommunen har köpt in ett antal 
biogashybrider till fordonsflottan. Ann Wahlström 2021-09-03//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

Klimataktiviteter genomfördes digitalt 
under temavecka i november 2020. 
Etablering av en särskild klimatdag för 
Vallentuna kommun sker tidigast 2022, 
då kommunikationsavdelningen för 
närvarande arbetar med att etablera 
kommungemensamma, tematiska 
arbetssätt. Miljöstrateg arbetar 
tillsammans med förvaltningarnas 
miljösamordnare och 
kommunikationsavdelningen med en 
kommunikationsplan för miljö och 
klimat, som syftar till att etablera 
gemensamt, tematiskt arbetssätt och ett 
långsiktigt årshjul där prioriterade 
frågor uppmärksammas i 
kommunikation och evenemang. Ann Wahlström 2021-09-03//Emelie Hallin

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 Vilande

Påbörjat men prioriterar redan kända 
åtgärdsbehov under 2021 som har 
beviljats statliga bidrag. Däribland 
tvåstegsdike och damm Snapptunaån. 
Program återupptas enligt pågående 
arbetsplanering 2022. Frida Hellblom 2021-08-24

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

Underteckna ett markanvisningsavtal i ungefärlig 
överensstämmelse med förslaget.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår

Inväntar Vattenfalls ställningstagande 
kring markområdetsstorlek Gustav Dexner 2021-08-27

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

Upprätta en detaljplan för del av fastigheten Vallentuna-
Mörby 1:297. Planavdelningen Pågår På väg upp till samråd Jesper Kramers 2021-09-07

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. KLK-staben 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 
och 2021. Systematiskt 
förbättringsarbete kring åtgärder ska 
ske löpande. Säkerhetsstrateg 2021-09-03//Emelie Hallin

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, arbetet pågår. Matilde Österholm 2021-09-03

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 Johan Carselind 2021-09-03

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. 1 
marköverlåtelseavtal genomfört. 
Inväntar sista uppfyllelse av sista 
reservationsavtalets villkor för att 
teckna marköverlåtelseavtalet 2021-09-02

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 Inväntar samråd Annina 2021-09-07

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. 2021-06-30 Gatu- och parkavdelningen pågår

Arbetet pågår i takt med Åby Ängars 
utbyggnad, skyltning kommer upp 
under sommar /höst då gatorna blir 
klara Anna Schmitz 2021-09-03



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 och kommunen 
lämnar förslag på summa för inlösen av 
markytan. Loredana Lundmark 2021-09-03

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 Pågår

Alla platser klara men skyltning 
avvaktas på grund av att det är allmänt 
rörigt med alla byggnationer Anna Schmitz 2021-09-03

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 Inväntar samråd Annina 2021-09-07

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

Inväntar villkoren i reservationsavtalen 
innan marköverlåtelser tecknas 2021-08-27

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

Se över skyltningen i närheten av Vallentunasjön genomförs i 
samband med stora projetet "gångstråk runt Vallentunasjön" 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 2021-09-03

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, påskrivs 
efter revidering av avtalet(MEX) och 
detaljplanen vunnit laga kraft . Maria Hansson 2021-09-03



2020-09-21 KS § 125 Rapport om Leader KS 2020.158
Fortsätta undersöka förutsättningarna och förbereda 
kommunen att delta i Leader

Avdelningen för 
översiktsplanering Pågår

Hanteras av 
samhällsbyggnadsförvaltningen och 
kopplas ihop med framtagande av 
landsbygdsstrategi. Vallentuna har 
adjungerad plats i styrelsen och är med 
och påvarkar pågående arbete med 
kommande strategi som preliminärt 
startar 2023 Mimmi Skarelius Lille 2021-08-24

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. 2021-06-30 Gatu- och parkavdelningen Klart

Upphandlingen klar och entreprenör 
utsedd. Byggstart våren 2021 efter 
Roslagsbanans avstägning. 
Cirkulationsplatsen färdigbyggd. Matilde Österholm 2021-09-03

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”

Kommunikation- och 
marknadsavdelningen Pågår

Beaktas inför arbetet med 
genomförandeplaner kopplade till 
verksamhetsplan. Behöver inkluderas i 
kommunikation och översyn av 
webben. 2021-09-01

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. SAGA klar, 
marknadsföring ska ske. Föräldrastöd 
och suicidplan pågående. Barn - och 
ungdomsförvaltningen utreder 
införande av YAM. Samtliga punkter 
inkluderat i Tryggare Vallentunas 
handlingsplan. Therese Eriksson 2021-09-03//Emelie Hallin

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 Inväntar fastighetsbilding Maria Hansson 2021-09-02

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. 2021-12-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Förberedelser för GC 
Skoga/Bällstaberg längs Roslagsbanan 
pågår, genomförs höst/vinter 2021 Matilde Österholm 2021-09-03

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

Värdering är utförd, kompletterande 
uppgifter har lämnats av ägaren. 
Avstämning genomförd med 
Socialförvaltningen som ska lämna 
besked om fortsatt process, besked 
inväntas senast 2021-09-10  Talat Gundogan 2021-09-03

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. 2022-11-15 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Arbetet med projektering och 
upphandling pågår, breddning 
beräknas påbörjas under våren 2022. Ewa Boo 2021-09-03

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

Fritidsnämnden ändrat. 
Socialnämnden: information utskickad 
till föreningar. Vid ansökningar under 
våren även kontrollerat deras underlag 
så att de efterlever kraven i riktlinjen. 
Riktlinjen inlagd i SF:s 
kvalitetsledningssystem tillsammans 
med socialnämndens egen riktlinje på 
området. Cecilia Lindelöf 2021-09-03//Emelie Hallin



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

Reservationsavtalen tecknade avvaktar 
villkoren i reservationsavtalen innan 
marköverlåtelser tecknas 2021-09-02

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 Snart klar 2021-09-07

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 Klart

Kommunstyrelsen har 14 juni 2021 
beslutat att samlokalisera centrala 
förvaltningskontoren med Vallentuna 
gymnasium. Utredningen om 
samlokalisering är slutförd och det 
gäller även tidigare 
kommunhusutredning som påbörjades 
2016. Magnus Sjögren 2021-08-25

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 Klart

Utredning pågår, delredovisning tefau 
2021-01-20, klart. Åsa Allestam 2021-09-07

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. 2021-12-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Uppdraget har påbörjats och kommer 
redovisas för TeFaU under hösten. Anna Schmitz 2021-09-03

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 Pågår

Uppdraget är mottaget. 
Sponsringsuppdrag är genomfört 
tillsammans med KLK. 
Byggprogrammet är redo att utöra 
arbetet under våren 2022 förutsatt att 
beslut fattas. Diskussioner pågår med 
utskottet. Åsa Allestam 2021-09-07

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 Klart Arbetet görs klart i september Anders Dagsberg 2021-09-03

2020-12-14 KS § 246 Återrapport: nuläge arbetsmarknad KS 2020.203
1. uppdra till kommundirektören att arbeta vidare med de 
utvecklingsområden som identifierats. KLK-staben Pågår

Utkast till förändring av reglementen 
framtaget. Remissförfarande till 
socialnämnden, svar väntas under 
hösten. Arbetet med framtagande av 
modell för "öppet hus" pågående med 
start under september. Cecilia Lindelöf 2021-09-03//Emelie Hallin

2020-12-07 KF § 148
Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel i Vallentuna kommun KS 2020.310

Uppdrar åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram 
rutiner för bokning av dessa

Mark- och 
exploateringsavdelningen Klart Rutiner är klara 2021-09-07

2021-02-09 PlanMU § 8 Landsbygdsstrategi KS 2020.384

Plan- och miljöutskottet uppdrar åt 
samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram ett förslag på
en landsbygdsstrategi.

Avdelningen för 
översiktsplanering Pågår

Landsbygdsstrategi pågår. Kommunen 
har fört dialog om framför allt 
förutsättningar med olika målgrupper 
via enkäter och digitala möten samt via 
de kommunala råden. Möte med 
kommunledning 5 maj 2021 om mål, 
inriktningar och vilja. Under hösten 
2021 kommer kommunen föra dialog 
om de olika inriktningarna. Mimmi Skarelius Lille 2021-08-24



2021-02-08 KS § 16 
Koncept för samverkan om 
hållbarhet  KS 2020.355

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningskontoret att 
utforma förslag till koncept för
hållbarhetslöften som en grund för samverkan mellan lokala 
företag och med kommunen. KLK-staben Pågår

Arbetet med framtagande pågående. 
Idén om hållbarhetslöften 
presenterades för Näringslivsrådet vid 
dess första möte 14 april. 
Näringslivsrådet tillstyrkte att 
kommunen arbetar vidare med frågan 
och presenterar förslag till koncept vid 
rådsmöte i höst. En första konceptskiss 
har presenterats för Näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskottet och ska 
diskuteras vid rådets nästa möte 
(november). Ann Wahlström/Magnus Isber2021-09-03//Emelie Hallin

2021-02-08 KS § 18 
Energi- och klimatrådgivning från 
2021 KS 2020.217

uppdrar åt kommundirektören att ingå
samarbetsavtal samt söka medlemskap i Stockholmsregionens 
EKR-samverkan. KLK-staben Klart

Efter godkännande av 
kommunstyrelsen i februari 2021 har 
Vallentuna kommun slutit 
samarbetsavtal med Täby, 
Österåker m.fl. kommuner om energi- 
och klimatrådgivning (EKR). 
Vallentuna har som part i EKR-
samarbetet beviljats bidrag från 
Energimyndigheten. Kommunikation 
och rådgivningsverksamhet pågår och i 
augusti rekryterades en andra 
rådgivare. Avtal med 
Stockholmsregionens EKR-samverkan 
går upp för beslut i kommunstyrelsen 
vid kommande sammanträde och om 
avtalet godkänns inträder Vallentuna i 
den regionala EKR-samverkan vid 
årsskiftet. Ann Wahlström 2021-09-03//Emelie Hallin

2021-02-08 KS § 19 Tryggare Vallentuna 2021-2022 KS 2020.365

Uppdrar kommundirektören att i nästa uppdatering av 
Handlingsplan för Tryggare Vallentuna inkludera skolans 
förebyggande och trygghetsfrämjande arbete som
bl.a. inkluderar samverkan mellan socialtjänst och skola och 
den framtida strategin för det våldsförebyggande arbetet, 
samt i högre grad involvera invånare och civilsamhället i det 
förebyggande och trygghetsfrämjande arbetet, inklusive 
religiösa samfund och föreningslivet. KLK-staben Pågår

Dialog pågående inom Tryggare 
Vallentunas strateggrupp. Therese Eriksson 2021-09-03//Emelie Hallin

2021-02-22 KF § 32
Hemställan om investeringsmedel 
för ny lekplats i Kårsta KS 2020.318 2022-08-31 Gatu- och parkavdelningen Pågår

Planering för lekplatsen pågår. En 
geoteknisk undersökning är utförd och 
nästa steg är en medborgardialog om 
utformning och utrustning. Nicole Sundin 2021-09-03

2021-03-15 KS § 33
Information om naturcentrum 
Angarnssjöängen och naturum KS 2020.359

Kommunstyrelsen uppdrar åt teknik- och 
fastighetsförvaltningen att driva frågan om naturum. 2021-11-15 Gatu- och parkavdelningen pågår

En planering för ett naturrum vid 
Angarnsjöängen pågår och statligt 
bidrag har beviljats. Anders Dagsberg 2021-09-03

2021-03-18 NAmU § 17 Revidering av Näringslivspolicyn KS 2021.089

Kommunstyrelsens Näringslivs- och arbetsmarknadsutskott 
ger näringslivsstrategen i uppdrag att ta fram ett underlag till 
kommunstyrelsens kommunplaneberedningen i syfte att 
säkra
finansiering i arbetet med uppdatering av 
näringslivslivspolicyn

Kommunikation- och 
marknadsavdelningen Pågår

Marknads- och kommunikationschefen 
äskade pengar på kommunplanedagen. 
Arbetet fortskrider med att hitta en 
extern konsult i syfte att vara en typ av 
samtalsledare och bollplank i 
processen. Magnus Isberg 2021-09-01 / Henrik och Magnus

2021-03-29 KF § 57

Uppdrag till styrelsen att meddela 
föreskrifter om förbud i samband 
med smittspridning KS 2021.091

Att vid behov utfärda föreskrifter om förbud utifrån 
förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att 
förhindra spridning av sjukdomen covid-19.
Förbuden får högst sträcka sig en månad i taget på områden 
så som parkytor, badplatser, lekplatser eller annan liknande 
särskild plats. KLK-staben Klart

Planering inför sommaren skedde 
lokalt såväl som regionalt. Kommunen 
deltar aktivt inom samverkan 
stockholmsregionen. Förordningen och 
möjligheten upphörde att gälla 2021-07-
15. Jessica Nyström 2021-09-03//Emelie Hallin



2021-04-29 PlanMU § 45 Markförsäljning, del av Karby 3:92 KS 2021.108

Kommunstyrelsens Plan- och Miljöutskott  uppdrar åt Mark- 
och Exploateringschef att underteckna avtalet för kommunens 
räkning

Mark- och 
exploateringsavdelningen Klart Marförsäljning genomförd 2021-09-02

2021-05-06 NAmU § 26

Uppdrag att förbättra kommunens 
servicenivå inom Miljö- och 
hälsoskydd

Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet ger 
näringslivsstrateg i uppdrag att tillsammans med berörda 
tjänstemän och näringslivet utreda vad som kan göras för att 
förbättra kommunens servicenivå inom Miljö- och 
hälsoskydd. 2021-09-02

Kommunikation- och 
marknadsavdelningen Pågår Ärende går upp till NaMU 1 september. Magnus Isberg 2021-09-01 / Henrik och Magnus

2021-05-03 KF § 83
Exploateringsavtal Vallentuna- 
Rickeby 1:149 KS 2021.068

Mark- och Exploateringschef uppdras att underteckna avtalet 
i huvudsaklig överensstämmelse med förslaget för 
kommunens räkning. Mark- och Exploateringschef uppdras 
att teckna nytt Exploateringsavtal under motsvarande villkor 
om fastigheten säljs.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår 2021-09-07

2021-05-17 KS § 101 Reservationsavtal Åbyholm SMÅA KS 2021.104

Uppdrar åt Mark- och Exploateringschef att underteckna 
avtalen i huvudsaklig överensstämmelse med förslagen för 
kommunens räkning.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår 2021-09-07

2021-05-26 KF § 83
Insamling av returpapper/tidningar i 
Vallentuna kommun TeFaU § 49

Uppdra åt teknik- och fastighetsförvaltningen att vid behov 
upprätta markupplåtelse- och skötselavtal för insamling av 
returpapper från ”singel” tidningscontainrar uppställda på 
mark som ägs av Vallentuna kommun. Gatu- och parkavdelningen Pågår Beri Fajic 2021-09-03

2021-06-14 KS § 127

Slutrapport – Utredning 
samlokalisering centrala 
förvaltningskontor med
Vallentuna gymnasium KS 2021.135

Ge kommundirektören i uppdrag att göra förändringar i såväl 
verksamhet som arbetssätt för att möjliggöra 
samlokaliseringen enligt utredningens inriktning Kommundirektör Pågår

2021-06-14 KS § 132
Reservationsavtal Sveaviken Gamla 
Polishuset KS 2021.143

Uppdrag åt Mark- och Exploateringschef att underteckna 
avtalen i huvudsaklig överensstämmelse med förslagen för 
kommunens räkning.

Mark- och 
exploateringsavdelningen Pågår 2021-09-07

2021-08-24 PlanMU § 77

Uppdrag att ta fram projekterings-
förslag på tvåstegsdike i 
Snapptunaån
och sedimentationsdamm i delflöde 
från Västanberga KS 2021.216

ger vattensamordnaren i uppdrag att ta fram ett
projekteringsförslag på tvåstegsdike i Snapptunaåns nedre del 
och en sedimentationsdamm i
ett delflöde från Västanberga.

Avdelningen för 
översiktsplanering Pågår Uppstartat augusti 2021. Frida Hellblom 2021-08-24

2021-09-01 TeFaU § 56

Uppdrag att utreda om det inom 
befintlig investeringsbudget finns 
möjlighet att finansiera Lindholmens 
återvinningsstation KS 2021.233

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott ger 
förvaltningen i uppdrag att undersöka om
det inom befintlig investeringsbudget finns en möjlighet att 
finansiera mark/plats
i Lindholmen. Detta ska återredovisas med ett 
beslutsunderlag på nästa teknik- och
fastighetsutskott den 29 september 2021 2021-09-29 Gatu- och parkavdelningen Pågår Beri Fajic 2021-09-03

2021-09-01 TeFaU § 56
Ansökan om statlig medfinansiering 
2022 KS 2021.140

Söka statlig medfinansiering för tillgänglighetsanpassning av 
busshållplatsen Stora Karby, nytt högersvängande körfält på 
Okvistavägen, gång- och cykelväg längs Bällstabergsvägen 
samt gång- och cykelvägsbelysning mellan Teknikvägen och 
Rosendalsskolan södra
Att uppdra till Gatu- och parkchefen att skriva på 
ansökningarna om statligmedfinansiering för år 2022 2021-09-29 Gatu- och parkavdelningen Klart Ansökan inskickad Matilde Österholm 2021-09-03

2021-09-01 NAmU § 35 Koncept för hållbarhetslöften KS 2020.355

uppdrar åt kommunledningskontoret att arbeta
vidare med koncept för hållbarhetslöften för vidare beredning 
med Näringslivsrådet 2021-11-11 KLK-staben Pågår

Se kommentar ursprungsbeslut. 
Fortsatt dialog kring koncept ska ske 
med Näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskottet under 
november. Ann Wahlström 2021-09-03//Emelie Hallin
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Process/rutinProcess/rutin  KontrollmomentKontrollmoment 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 2020 3. Möjlig 3. Kännbar 9

Hållbar konsumtion och
upphandling

Brister i uppföljning av miljö- och hållbarhetskrav i avtal (beställarens
ansvar).

Linda
Jansson

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

Hantera personuppgifter enligt
GDPR.

Kontrollera att behörighetstilldelning sker korrekt utifrån
dokumenterade behörighetsgrupper

Mikael
Carlgren

Stickprov 2 ggr/år 2020 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Kontrollera att rutiner för personuppgiftsincidenter är kända hos
medarbetarna.

Mikael
Carlgren

Stickprov 2 ggr/år 2020 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Administrera
leverantörsreskontra

Leverantörsfakturor bokförs korrekt genom automatkorrigering (TFF) Mi
Karnstedt

Linda
Söderberg

Stickprov 2 ggr/år 2020 2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8

Betalning till rätt leverantör Tommy
Borell

Ann-Helen
Burman

Stickprov 2 ggr/år 2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6

Administrera frånvaro och
ledighet

Rutiner för avvikelserapportering i eCompanion webb, Besched
(schema-bemanning och manuellt i eCompanion)

Annika
Colding

Hélène
Ryttinger

Stickprov 2 ggr/år 2018 4. Sannolik 3. Kännbar 12

Utföra löneutbetalning Rätt personer på lönelistan, dvs löneutbetalning sker till rätt personer Annika
Colding

Maria Sundberg Stickprov 2 ggr/år 2014 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Upphandla Information om miljökrav i upphandlingsbeställning Linda
Jansson

Johan Lundin Total
granskning

2 ggr/år 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Avropa/köpa in och beställa Avtalsuppföljning, att leverantörer följer avtalet Linda
Jansson

Robin Karlsson Stickprov 2 ggr/år 2017 3. Möjlig 4. Allvarlig 12

Lämna planbesked Fakturering enligt taxa Annina
Stadius

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

Ta fram detaljplan med
standardförfarande

Starta planarbete Annina
Stadius

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

Hantera överklaganden samt för sent inkomna överklaganden Annina
Stadius

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

Hantera markförfrågningar i
arbetsplatsområden

Fastställande av köpvillkor Kristofer
Uddén

Maria Hansson Stickprov 2 ggr/år 2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8

Bygga hus Avslut enligt rutin Hans
Eklund

Anne
Söderman

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 2. Lindrig 6

Drift/underhåll enligt avtal Kontroll efter utförande Åsa
Allestam

Lennart
Wincrantz

Stickprov 1 ggr/år 2020 2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8

Förvaltning lokaler Internt hyresavtal Hans
Eklund

Talat
Gundogan

Stickprov 2 ggr/år 2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6

Externt hyresavtal Hans
Eklund

Talat
Gundogan

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

Trafik Trafiksäkerhetsåtgärder, byggnation Johan
Carselind

Matilde
Österholm

Stickprov 2 ggr/år 2. Mindre sannolik 4. Allvarlig 8

Gång- och cykelbanor, byggnation Johan
Carselind

Loredana
Lundmark

Stickprov 2 ggr/år 3. Möjlig 3. Kännbar 9
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Process/rutinProcess/rutin  KontrollmomentKontrollmoment Ansvarig
chef

Ansvarig för
kontroll

Metod Frekvens Senaste
kontroll

Sannolikhet/risk Konsekvens Riskvärde  

Bevakning/utryckning Uppföljning av bevakningsavtal, väktare Åsa
Allestam

John Wikmans Stickprov 2 ggr/år 2. Mindre sannolik 3. Kännbar 6

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

Johan
Carselind

Niklas
Steenberg

Stickprov 2 ggr/år 2020 1. Osannolik 4. Allvarlig 4
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