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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2023-03-13 

Referensnummer för signaturer: 

§ 32
Val av justerare 
Beslut 
Kommunstyrelsen väljer Jerri Bergström (S) att justera protokollet jämte ordförande. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2023-03-13 

Referensnummer för signaturer: 

§ 33
Fastställande av dagordning 
Beslut 
Dagordningen fastställs enligt utskick. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2023-03-13 

Referensnummer för signaturer: 

§ 34
Kommundirektören informerar 
Ärendebeskrivning 

 Kommundirektör, Annika Hellberg, informerar om: 

Vallentuna kommun har uppmärksammat Ukraina i samband med årsdagen av Rysslands 
invasion den 24 februari. 

Aktuell information om avtal och pågående utredningar om utbyggnation av Roslagsbanan 
till city, inom ramen för Sverigeförhandlingen. 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2023-03-13 

Referensnummer för signaturer: 

§ 35
2023.031) Statistik Kontaktcenter 2022 (KS 

Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Ärendebeskrivning 
Totalt inkomna ärenden, via våra fyra kanaler, telefon, mejl, besök och chatt under 2022 är 
30618 stycken ärenden, en ökning på 35 % jämfört med år 2021. Total lösningsgrad, att 
ärendet inkommer, stannar och hanteras i Kontaktcenter är 70 %. (Föregående år var 
lösningsgraden 57 %) 
Fördelningen inkomna ärenden per förvaltning i vårt ärendehanteringssystem är följande: 
Samhällsbyggnadsförvaltningen: 5876 stycken ärenden, lösningsgrad 44 %. 
Teknik – och fastighetsförvaltningen: 3260 stycken ärenden, lösningsgrad 84 % 
Barn- och ungdomsförvaltningen: 4094 stycken ärenden, lösningsgrad 80 % 
Kommunledningskontoret: 2761 stycken ärenden, lösningsgrad 61 % 
Socialförvaltningen: 7948 stycken ärenden, lösningsgrad 63 % 
Kulturförvaltningen: 707 stycken ärenden, lösningsgrad 82 % 
Fritidsförvaltningen: 2256 stycken ärenden, lösningsgrad 90 % 

Infracontrol, kommunens system för felanmälan och synpunkter har registrerat 5545 stycken 
ärenden 2022, det är också en stor ökning, en ökning med 30 % jämfört med år 2021. 
Ökningen kan vara en effekt av förtydligande av hemsidan, den marknadsföring man har gjort 
av appen, t.ex. vid event så som trygghetsdagen och seniordagen. 

Kontaktcenter har fått in 201 stycken chattar under året med en lösningsgrad på 88 %. 
Beslutsunderlag 

• §31 KS AU Statistik Kontaktcenter 2022
• Tjänsteskrivelse 2023-01-17
• Statistik Kontaktcenter 2022
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2023-03-13 

Referensnummer för signaturer: 

§ 36
Verksamhetsplaner 2023-2025, samtliga nämnder (KS 2023.003) 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen om nämndernas 
verksamhetsplaner. 

Anteckning 
Gunnar Bergström (V) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning 
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2023-2025 som grund har 
nämnderna beslutat om verksamhetsplaner för samma period. Kommunplan och 
styrdokument Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna 
kommun (1.2.6.1 Kommunal författningssamling), reglerar innehållet i nämndernas 
verksamhetsplaner, vilka ska innehålla:  
- Kommungemensamma mål
- Nämndspecifika mål med mätbara indikatorer/nyckeltal
- Övergripande fördelning av driftbudget
- Övergripande fördelning av investeringsbudget per projekt

Kommunledningskontoret bedömer att samtliga verksamhetsplaner visar god kvalitet och 
följer de mål och den budget som beslutats i kommunplan 2023-2025. 
Beslutsunderlag 

• §32 KS AU Verksamhetsplaner 2023-2025, samtliga nämnder
• Verksamhetsplaner 2023-2025, samtliga nämnder
• Kommunstyrelsens, Verksamhetsplan 2023-2025
• Barn- och Ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2023-2025
• Utbildningsnämnden, Verksamhetsplan 2023-2025
• Socialnämnden, Verksamhetsplan 2023-2025
• Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2023 – 2025
• Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2023 – 2025
• Bygg- och miljötillsynsnämndens, Verksamhetsplan 2023-2025
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2023-03-13 

Referensnummer för signaturer: 

§ 37
Rapport från inspektion under år 2022 av Överförmyndarnämnden i 
Norrort (KS 2022.404) 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen. 

Anteckning 
Jerri Bergström (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
Socialdemokraterna ser allvarligt på den kritik som länsstyrelsen riktar mot 
överförmyndarnämnden samt att vi ser med oro på de många avvikelser från regler och 
rutiner som länsstyrelsen rapporterar om i sin inspektion. 

Ärendebeskrivning 
Alla kommuner har en överförmyndare eller överförmyndarnämnd som har tillsyn över 
förmyndare, gode män och förvaltare. Länsstyrelsen i sin tur har tillsyn över 
överförmyndarna och genomför regelbundna inspektioner hos dem för att granska att 
handläggningen följer lagar och förordningar och att handläggningen i övrigt sker på ett 
rättssäkert och lämpligt sätt. 

Vallentuna kommun ingår i samarbetet Överförmyndarnämnden Norrort som 
granskats den 28 september 2022 genom ett platsbesök på nämndens kansli i Sollentuna. 
Inspektionen genomfördes genom att Länsstyrelsen inledningsvis granskade nämndens 
register över ställföreträdarskap. Vid tillsynsbesöket granskades därefter 34 akter. 
Länsstyrelsens kommentarer redovisas i sin helhet i bifogad rapport. 

Enligt rapporten har Länsstyrelsen valt att rikta kritik mot nämnden på tre punkter. Kritiken 
avser:  
- Ingen överlämning av redovisningshandlingar
- Bristfällig bevakning av

redovisningshandling
- Makulering av arvodesbeslut
Efter granskningen av de 34 akterna har Länsstyrelsen haft ytterligare kommentarer som
lyfts utan att rikta formell kritik. Det gäller följande områden:
- God man enligt 11 kap. 2 § FB
- God man för ensamkommande barn
- Dokumentation angående befrielse från redovisning
- Underteckna å någon annans vägnar
- Diarieföring av e-post
- Inkonsekvent diarieföring
- Granskning av nämndens register
- Otydligt vilket år årsräkningar avser
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2023-03-13 

Referensnummer för signaturer: 

Rapporten avslutas med övriga frågor gällande upprättade handlingar i redigerbart format 
samt granskning av årsräkningar. 
Överförmyndarkontoret i Sollentunas kommentarer och åtgärder: 
Verksamheten har kartlagt och analyserat de tre ärenden som varit föremål för kritik. 
Orsaken till att felen uppstod berodde i de två första fallen på brister i rutinefterlevnad och i 
det sistnämnda fallet berodde misstaget på avsaknad av rutin inom just detta område. 
Åtgärdsplanen går dels ut på ett arbete med fokus på ökad rutinefterlevnad, dels genom en 
kompetenshöjande insats kopplad till dokumentationskrav enligt Förvaltningslagen. 

Yrkanden 
Ordförande, Johan Skog (M), yrkar att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. 

Beslutsunderlag 
• §33 KS AU Rapport från inspektion under år 2022 av Överförmyndarnämnden i

Norrort
• Rapport från inspektion under år 2022 av Överförmyndarnämnden i Norrort,

Tjänsteskrivelse 2022-12-20
• Rapport från inspektion den 28 september 2022 av Överförmyndarnämnden i

Norrort, 47707-2022
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2023-03-13 

§ 38
Samhällsbetalda resor i egen regi (KS 2022.293) 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att införa Samhällsbetalda resor i 
egen regi senast 1 januari 2025. Uppdraget att införa och ansvara för Samhällsbetalda resor i 
egen regi ges till kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Vallentuna kommun har sedan tidigare upphandlat tjänsten för samhällsbetalda resor. 
Exempel på samhällsbetalda resor som bekostas av kommunen är skolskjutsar, turbundna 
resor (LSS), mattransporter mm. I samband med godkännandet av upphandlingsdokument 
inför en ny upphandling gav kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag till 
kommundirektören att tillsätta en utredning om samhällsbetalda resor i egen regi för att 
säkerställa en effektiv verksamhet och god kvalitet i tjänsterna mot kommuninvånarna.  

Idag råder missnöje med hur leverantörerna sköter de samhällsbetalda resorna. Vallentuna är 
inte unik i detta utan runtom i Sverige brottas flera kommuner med samma problem. Genom 
ett arbete med benchmarking, datainsamling, möten och samtal med andra kommuner har det 
framkommit att ombesörja samhällsbetalda resor i egen regi skulle vara möjligt för 
Vallentuna kommun. De främsta vinsterna är kvalitetsmässiga då kundnöjdheten hos 
resenärer och vårdnadshavare har ökat bland kommuner som har infört resor i egen regi utan 
att kostnaderna har ökat. Det viktigaste motivet för införandet är att resenärerna kan känna sig 
trygga i att planerade resor blir av och att dessa sker i rätt tid. 

Den 24 november 2022 gav kommunstyrelsens arbetsutskott (KS 2022.293 §165) 
kommundirektören i uppdrag att utredningen om samhällsbetalda resor i egen regi skulle 
fortsätta med syfte att arbeta fram ett beslutsunderlag inför ett införande av samhällsbetalda 
resor i egen regi innehållande organisatoriska förutsättningar och finansiering.  

Utredningen föreslår att samhällsbetalda resor i egen regi införs senast 1 januari 2025. 
Utredningen föreslår vidare att uppdraget ges till kommunstyrelsen. Förslaget behöver 
beaktas i kommande kommunplan. 

Yrkanden 
Ordförande, Johan Skog (M), yrkar att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. 

Referensnummer för signaturer: 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2023-03-13 

Referensnummer för signaturer: 

Beslutsunderlag 
• §34 KS AU Samhällsbetalda resor i egen regi
• Utredning om samhällsbetalda resor i egen regi
• Protokoll MBL§11 2023-02-21 (samhällsbetalda resor i egen regi)_Bortredigerad
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2023-03-13 

§ 39
SÖRABs erbjudande om förpackningsinsamling från återvinningsstationer i 
Vallentuna from 1 januari 2024 (KS 2022.367) 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 

1. att ge SÖRAB i uppdrag att ansvara för insamling och omlastning av förpackningar från
kommunens återvinningsstationer from 1 januari 2024.

2. att anta bolagets erbjudande servicealternativ 2 vilket omfattar insamlingen, drift- och
skötsel av behållare samt kundtjänst för kommuninvånare.

3. att köpa in de behållare för insamling av förpackningar och tidningar och det material
som behövs för insamlingen.

Ärendebeskrivning 
Den 1 januari 2024 kommer insamlingsansvaret för förpackningsavfall övergå från 
producenterna till kommunerna. Det innebär att kommunen bland annat får ansvaret att 
samla in förpackningar på lättillgängliga insamlingsplatser, det vill säga 
återvinningsstationerna som idag hanteras av Svenska Förpackningsinsamlingen AB (FTI). 
SÖRABs styrelse har uppdragit till bolaget att presentera förslag till ägarkommunerna om 
erbjudande att vara behjälplig vid insamlandet av förpackningsavfall.  

SÖRAB erbjuder ägarkommunerna att samla in förpackningsavfall från befintliga 
återvinningsstationer från 1 januari 2024. SÖRAB kommer att ombesörja kommunens 
omhändertagande av förpackningar för vidare överlämning till producenterna. SÖRAB 
erbjuder Vallentuna kommun två valbara servicenivåer. Kostnaden för de olika 
servicenivåerna är för närvarande inte specificerad. Kommunen kommer att erhålla 
ersättning från producentansvarsorganisationen via Naturvårdsverket enligt en särskild 
schablonmodell med fast och rörlig del.  

Teknik- och fastighetsförvaltningen har analyserat förutsättningarna för övertagande av 
ansvaret för insamling av förpackningar och drift av återvinningsstationerna och föreslår att 
kommunen antar SÖRABs erbjudande servicenivå två. Detta omfattar insamling av 
förpackningar från återvinningsstationer, omlastning av materialet, städning och 
snöskottning närmast kring behållarna samt kundtjänst och hantering av inkomna 
felanmälningar från kommuninvånarna. 

Yrkanden 
Ylva Mozis (L) yrkar att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag med tillägget att 
en tredje punkt läggs till, som lyder: 

Referensnummer för signaturer: 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2023-03-13 

Referensnummer för signaturer: 

- att köpa in de behållare för insamling av förpackningar och tidningar och det material som 
behövs för insamlingen.

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på Ylva Mozis (L) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet 
därmed. 

Beslutsunderlag 
• §12 Tefau SÖRABs erbjudande om förpackningsinsamling från återvinningsstationer i

Vallentuna from 1 januari 2024
• SÖRABs erbjudande om förpackningsinsamling från återvinningsstationer i

Vallentuna from 1 januari 2024
• Erbjudande om förpackningsinsamling från återvinningsstationer med anledning av

förändrad lagstiftning för förpackningsavfall
• Förtydligande från SÖRAB avseende "Erbjudande om förpackningsinsamling från

återvinningsstationer med anledning av förändrad lagstiftning för förpackningsavfall
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2023-03-13 

Referensnummer för signaturer: 

§ 40
Exploateringsavtal för del 2 av Rickebyhöjd (KS 2023.065) 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till exploateringsavtal för del 2 av Rickebyhöjd och 
föreslår Kommunfullmäktige att anta exploateringsavtal för del 2 av Rickebyhöjd, 
omfattande fastigheterna Vallentuna-Rickeby 1:48, del av Vallentuna-Mörby 1:310, del av 
Vallentuna-Mörby 1:297 samt del av Vallentuna-Rickeby 1:436. 

Ärendebeskrivning 
Exploateringsavtalet säkerställer genomförande av detaljplanen för del 2 av Rickebyhöjd 
samt delfinansieringen av Mörbyvägens upprustning och utbyggnad av ny GC-bana. 

Delar av påverkade fastigheter ska byta ägare för att få en 
ändamålsenlig fastighetsindelning. All allmän plats på privat mark överförs till kommunen 
utan ersättning och den mark som överförs från kommunen till exploatören sker på 
marknadsmässiga villkor. 

Yrkanden 
Ordförande, Johan Skog (M), yrkar att kommunstyrelsen bifaller plan- och miljöutskottets 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. 

Beslutsunderlag 
• §12 Planmu Exploateringsavtal för del 2 av Rickebyhöjd
• Tjänsteskrivelse, 2023-02-07, Exploateringsavtal
• Exploateringsavtal för del 2 av Rickebyhöjd
• Bilaga 1. Planområdet
• Bilaga 2a. Överenskommelse om fastighetsreglering Titania
• Bilaga 2b. Överenskommelse om fastighetsreglering Össebyhus
• Bilaga 3. Allmänna anläggningar
• Bilaga 4. Kostnadsbedömning allmänna anläggningar
• Bilaga 5. Definition av ljus BTA
• Bilaga 6. Exploateringsavtal, Exploatören och Vallentunavatten
• Bilaga 6_Bilaga 1 Plankarta_Rickebyhöjd del 2_Granskning_20220419
• Bilaga 6_Bilaga 2 Planbeskrivning_Rickebyhöjd del 2_Granskning_20220419
• Bilaga 7. Preliminär tidplan
• Bilaga 8. Mobilitets-PM
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2023-03-13 
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§ 41
Detaljplan för del 2 av Rickebyhöjd – beslut om antagande (KS 2020.322) 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till detaljplan för del 2 av Rickebyhöjd och föreslår 
Kommunfullmäktige att anta detaljplan för del 2 av Rickebyhöjd, omfattande fastigheterna 
Vallentuna-Rickeby 1:48, del av Vallentuna-Mörby 1:310, del av Vallentuna-Mörby 1:297 
samt del av Vallentuna-Rickeby 1:436. enligt 5 kap 27 § plan- och bygglagen 2010:900, PBL. 

Ärendebeskrivning 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförandet av ett flerbostadshus med ca 60 
smålägenheter i korsningen Mörbyvägen/Fornminnesvägen. Detaljplanen innebär förtätning i 
ett redan bebyggt område och på en begränsad yta vilket ställer krav på att ny bebyggelse 
anpassas utefter platsens förutsättningar. Detaljplanen reglerar bebyggelsens höjd, placering 
och avstånd till befintlig bebyggelse för att säkerställa goda dagsljusförhållanden och att den 
nya bebyggelsen står i proportion till befintlig.  

Kommunen har efter undersökningssamråd med Länsstyrelsen beslutat att detaljplanen inte 
kan antas medföra sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i 4 kap 34§ PBL eller 6 kap 
11§ Miljöbalken. Planarbetet har bedrivits med standardförfarande. 

Detaljplanen var på samråd under perioden 8 juli – 26 augusti 2021 och granskning 26 maj - 
16 juni 2022. Synpunkter som inkommit från privatpersoner och bostadsrättsföreningar har 
främst rört tillgänglighet, befintlig vegetation samt lämpligheten i att förtäta på en så 
begränsad plats i nära anslutning till befintlig bebyggelse. Remissinstanser har yttrat sig kring 
dagvatten- och skyfallshantering, miljökvalitetsnormer för vatten, brandutrymning samt 
kulturmiljö. Planförslaget har anpassats i dialog med exploatören för att tillgodose inkomna 
synpunkter. 

Yrkanden 
Ordförande, Johan Skog (M), yrkar att kommunstyrelsen bifaller plan- och miljöutskottets 
förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. 

Beslutsunderlag 
• §13 Planmu Detaljplan för del 2 av Rickebyhöjd – beslut om antagande
• Tjänsteskrivelse, 2023-02-07 Detaljplan för del 2 av Rickebyhöjd, beslut om

antagande
• Plankarta_Rickebyhöjd del 2_Antagande
• Planbeskrivning_Rickebyhöjd del 2_Antagande
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• Granskningsutlåtande_Rickebyhöjd del 2_Antagande

16 / 22

Comfact Signature Referensnummer: 68625SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunstyrelsen 2023-03-13 

Referensnummer för signaturer: 

§ 42
Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2023-2024 (KS 2022.304) 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslag till handlingsplan för Tryggare Vallentuna 2023-2024. 

Ärendebeskrivning 
Tryggare Vallentuna är en samverkansplattform med syfte att skapa samordning kring det 
övergripande preventionsarbetet i kommunen. Handlingsplanen Tryggare Vallentuna 
2023-2024 är utformad med fokusområden och aktiviteter för att kunna utveckla, samordna 
och stärka det förebyggande arbetet mot ANDTS, brott och våld samt det främjande arbetet 
med psykisk hälsa och trygga miljöer. Handlingsplanen är även en av den 
samverkansöverenskommelse som finns mellan kommunen och Lokalpolisområde Södra 
Roslagen med syfte att minska brottslighet och öka tryggheten i Vallentuna.  

Fokusområden för 2023-2024 är: 
• Verka för en trygg, säker och attraktiv miljö
• Främja goda och trygga uppväxtvillkor för barn och ungdomar
• Främja goda förutsättningar som stärker invånarnas psykiska hälsa
• Förebygga användandet av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel
• Förebygga uppkomsten av brott och våld

Aktiviteterna inom de olika fokusområdena är framtagna för att möte de behov som 
identifieras genom Tryggare Vallentunas lägesbilder, polisens underrättelser, inkomna 
synpunkter från invånare och dialog med verksamheter som deltar i Tryggare Vallentunas 
samverkansplattform.  

Yrkanden 
Ordförande, Johan Skog (M), yrkar att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. 

Beslutsunderlag 
• §30 KS AU Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2023-2024
• Handlingsplan Tryggare Vallentuna 2023-2024
• Handlingsplan TRV 2023-2024
• Indikatorer och startvärden
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§ 43
Ansökan om utlandsresa i tjänsten (KS 2023.045) 
Beslut 
Kommunstyrelsen beviljar ansökan om utlandsresa i tjänsten. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunstyrelsens reglemente ska kommunstyrelsen besluta om samtliga utlandsresor i 
tjänsten som kostar mer än två prisbasbelopp.  

Personal från Hagaskolan har ansökt om att få åka till Reus i Spanien. Kostnaden överstiger 
två prisbasbelopp. 

Se bilagd ansökan som heter ”Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresa, Reus, Spanien”. 

Yrkanden 
Ordförande, Johan Skog (M), yrkar att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed. 

Beslutsunderlag 
• §35 KS AU Ansökan om utlandsresa i tjänsten
• Tjänsteskrivelse, 2023-02-03, Ansökan om utlandsresa i tjänsten
• Ansökan till kommunstyrelsen om utlandsresa, Reus, Spanien
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§ 44
Ändrad hantering av utlandsresor i tjänsten (KS 2023.071) 
Beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens reglemente 
och delegationsordning revideras så att de uppgifter som rör utlandsresor i tjänsten tas bort i 
enlighet med bifogat förslag. 

Reservationer 
Martin Siltanen (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 2014-01-20 att uppdra åt kommundirektör att se över rutinerna 
för arbetstagares utlandsresor i tjänsten. Rutinerna finns för närvarande inskrivna i 
kommunstyrelsens reglemente under stycket om personalpolitik. 

Nu föreslås att rutinerna tas bort. Detta görs för att förenkla, effektivisera samt underlätta den 
kommunala administrationen av utlandsresor.  

Kommunen har även en resepolicy vars syfte är att tydliggöra grundprinciperna för resande i 
tjänsten. 

Yrkanden 
Martin Siltanen (SD) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag. 

Ordförande, Johan Skog (M), yrkar att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition på Martin Siltanens (SD) yrkande och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att avslå det. Ordförande, Johan Skog (M), ställer proposition 
på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla detsamma. 

Beslutsunderlag 
• §36 KS AU Ändrad hantering av utlandsresor i tjänsten
• Ändrad hantering av utlandsresor i tjänsten, tjänsteskrivelse 2023-02-13
• Förslag, ändring i reglemente och delegationsordning
• Resepolicy
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§ 45
Anmälningar för kännedom 
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan med anmälningar fram till 2023-02-26 och 
lägger dem till handlingarna. 

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

 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2023-02-23 
 Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2023-02-22 
 Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2023-02-21 
 Kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsmarknadsutskott 2023-02-16 

Yrkanden 
Johan Skog (M) yrkar att kommunstyrelsen tar del av anmälningarna och lägger dem till 
handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det. 

Beslutsunderlag 
• KS2379395  Minnesanteckningar till samrådsgrupp med 

samhällsbyggnadsförvaltningen/teknik- och fastighetsförvaltningen för representanter ur
kommunens funktionshindersråd och pensionär, 2023-01-31

• KS2379353  Minnesanteckningar till samrådsgrupp med
samhällsbyggnadsförvaltningen/teknik- och fastighetsförvaltningen för representanter ur
kommunens funktionshindersråd och pensionärsråd, 2023-01-31

• KS2379252  Protokoll AB Össbyhus 2022-09-05 
• KS2379251  Protokoll AB Össebyhus 2022-12-12 
• KS2379250  Protokoll AB Össebyhus 2023-01-03 
• KS2379249  Protokoll extra bolagsstämma AB Össebyhus 2023-01-03 
• KS2379248  Protokoll AB Össebyhus 2023-01-23 
• KS2379186  Cirkulär: 23:06, Pensionsöverenskommelse född 1958 och senare som 

omfattas av PA-KL
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§ 46
Redovisning av delegationsbeslut 
Beslut 
Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten fram tills 2023-02 -26 och lägger dem till 
handlingarna. 

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

Yrkanden 
Johan Skog (M) yrkar att kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten och lägger dem till 
handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordförande, Johan Skog (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det. 

Beslutsunderlag 
• KS 2023.083-1  Lokalt kollektivavtal om utbyte av personuppgiften facklig tillhörighet 
• KS 2023.011-35  Delegationsbeslut enligt 11.2, bekräftelse om uppehåll i hämtning av 

kommunalt avfall
• KS 2023.012-10  Delegationsbeslut enligt 1.31, Remissyttrande A093.849/2023/MN 

Uteservering, Espresso house, Tuna torg 2-4 
• KS 2023.011-36  Delegationsbeslut enligt 11.2, beslut om utsträckt hämtningsintervall 
• KS 2023.012-11  Delegationsbeslut enligt 1.31, Remissyttrande A088.427/2023/CT 

Utställningstrailer, Itrevex AB,Tuna Torg 
• KS 2023.012-12  Delegationsbeslut enligt 1.31, Remissyttrande A078.933/2023/MN 

Gatupratare och cykel
• KS 2023.091-1  Delegationsbeslut enligt 4.11, Tillförordnad förvaltningschef under 

dennes ledighet
• KS 2022.235-5  Delegationsbeslut enligt 10.6, avtal om lägenhetsarrende, Lövsättra 

1:103
• KS 2023.018-1  Delegationsbeslut enligt 2.1, Attestförteckning 2023 

Kommunledningskontoret
• KS 2023.012-9  Yttrande till Polismyndigheten rörande tillstånd att ta i anspråk en 

offentlig plats för en tid av högst tre år, Första maj-möte, Tuna torg 
• KS 2023.011-34  Delegationsbeslut enligt 11.2, bekräftelse om att dela abonnemang för 

hushållsavfall
• KS 2023.011-33  Delegationsbeslut enligt 11.2, bekräftelse om att dela abonnemang för 

hushållsavfall
• KS 2023.073-2  Delegationsbeslut enligt 1.22, beslut om att lämna synpunkter på 

ansökan om tillstånd för fortsatt bergtäkt m.m. i Norrtälje kommun 
• KS 2023.011-32  Delegationsbeslut enligt 11.2, bekräftelse om uppehåll i hämtning av 

kommunalt avfall
• KS 2023.011-31  Delegationsbeslut enligt 11.2, beslut om undantag från obligatorisk 

utsortering av matavfall i kärl
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• KS 2023.011-30  Delegationsbeslut enligt 11.2, bekräftelse om uppehåll i hämtning av 
kommunalt avfall 

• KS 2023.011-29  Delegationsbeslut enligt 11.2, bekräftelse om uppehåll i hämtning av 
kommunalt avfall 

• KS 2023.011-28  Delegationsbeslut enligt 11.2, bekräftelse om uppehåll i hämtning av 
kommunalt avfall 

• KS 2023.011-27  Delegationsbeslut enligt 11.2, bekräftelse om att dela abonnemang för 
hushållsavfall 

• KS 2023.011-26  Delegationsbeslut enligt 11.2, bekräftelse om att dela abonnemang för 
hushållsavfall 

• KS 2022.316-1  Delegationsbeslut enligt 3.4, godkännande av upphandlingsdokument 
av transport av måltider, internpost och biblioteksböcker. 

• KS 2023.012-7  Delegationsbeslut enligt 1.31, Remissyttrande A062.899/2023/pc 
Jordgubbsförsäljning, Tuna Torg 

• KS 2023.002-1  Delegationsbeslutslista, Anställda under perioden 2023-01-01 - 2023-
01-31. Kommunstyrelsen

• AVT 2022.147-2  Delegationsbeslut enligt 10.7, Ändring av nyttjanderättsavtal, 4H-klubb 
• KS 2023.011-25  Delegationsbeslut enligt 11.2, bekräftelse om att dela abonnemang för 

hushållsavfall - uppdaterad 
• KS 2023.011-24  Delegationsbeslut enligt 11.2, bekräftelse om att dela abonnemang för 

hushållsavfall - uppdaterat 
• KS 2023.012-6  Delegationsbeslut enligt 1.31, Remissyttrande byggetablering, 

Gymnasievägen 4  A705.100/2022 / CT 
• KS 2022.224-3  Delegationsbeslut enligt 3.4, godkännande av upphandlingsdokument 

för upphandling av beläggningsarbeten och  anläggningsarbeten 
• KS 2022.301-5  Delegationsbeslut enligt 3.6, Tilldelningsbeslut – Beklädnad av  gång- 

och cykeltunnel – Kragstalund 
• KS 2019.365-22  Delegationsbeslut enligt 1.2, Fullmakt att föra Vallentuna kommuns 

talan i ärende Gävsjödalen - restaurering av våtmark 
• AVT 2022.141-2  Delegationsbeslut enligt 10.8, Servitutsavtal för GC-väg Brottby 
• KS 2022.134-82  Delegationsbeslut enligt 11.2, Bekräftelse om att dela abonnemang för 

hushållsavfall
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