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§ 143
Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott utser Jerri Bergström (S) att justera protokollet jämte 
ordförande.
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§ 144
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs enligt utskick.
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§ 145
Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning
Kommundirektör, Annika Hellberg, informerar om:
Kommunstyrelsens ordförande, Parisa Liljestrand, har fått ett nytt uppdrag som statsråd. Hon 
har avsagt sig uppdraget som KSO samt ersättningar från Vallentuna kommun fr.o.m den 18 
oktober 2022.
Kommunstyrelsens vice ordförande, Ylva Mozis, har istället inträtt som tjänstgörande fram 
tills dess att kommunfullmäktige utser nya kommunstyrelsen och ny KSO den 14 november 
2022. 
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§ 146
Utredning om energibesparande åtgärder (KS 2022.269)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och ger kommundirektören i uppdrag 
att genomföra de mest kostnadseffektiva föreslagna åtgärderna på kort och medellång sikt i 
syfte att reducera elförbrukningen samt att vidare utreda de föreslagna åtgärderna på lång sikt.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 1 september 2022 kommundirektören i uppdrag att 
tillsätta en utredning om energibesparande åtgärder i av kommunen ägda fastigheter. 
Representanter från kommunledningskontoret samt teknik- och fastighetsförvaltningen har 
därefter arbetat fram en bruttolista med åtgärder som syftar i första hand till att spara el, men 
kan i vissa fall syfta till att spara även fjärrvärme.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar:
- att kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen och ger kommundirektören i 
uppdrag att genomföra de mest kostnadseffektiva föreslagna åtgärderna på kort och 
medellång sikt i syfte att reducera elförbrukningen samt att vidare utreda de föreslagna 
åtgärderna på lång sikt.
- att följande meningar i utredningen ändras till:
Kort sikt:
Se över samordning av verksamhet till ett fåtal sporthallar på kvällar och helger för att kunna 
stänga av ventilationen
 
1.2. Medellång sikt 
Se över takten på elektrifieringen av bilflottan
 
Beslutsgång
Vice ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Utredning om energibesparande åtgärder
 Bilaga Utredning om energibesparande åtgärder
 Bilaga 1 Förslag till temperaturgränser för kommunala lokaler (Fastighetsnämnden 

1987-12-17)
 Bilaga 2 Så sparar du el på jobbet
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§ 147
Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2022 (KS 
2022.214)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

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

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

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

SoL
Socialförvaltningen har tre (3) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2022. Det gäller tre (3) beslut gällande 
barn och unga i form av kontaktfamilj.

LSS
Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2022. Ett beslut gäller 
Bostad med särskild service för vuxna och de tre andra besluten daglig verksamhet.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2022-09-27, Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS 

kvartal 2 2022
 Socialnämnden, Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2022
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§ 148
Rapport från inspektion under år 2021 av Överförmyndarnämnden i 
Norrort (KS 2022.225)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige noterar informationen.

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 22 september 2021 genom ett platsbesök på nämndens kansli i Sollentuna. 
Länsstyrelsen valde ut 42 akter för granskning. Länsstyrelsens kommentarer redovisas i sin 
helhet i bifogad rapport. Rapporten inkom till kommunen 2022-06-15. Då länsstyrelsen 
ändrade sin bedömning gällande ett ärende inkom en rättad version 2022-07-08. Rapport och 
åtgärder har sedan redovisats för överförmyndarnämnden 2022-09-22.

Enligt rapporten har Länsstyrelsen valt att rikta kritik mot nämnden i ett ärende gällande 
passivitet vid inhämtning av en årsräkning avseende år 2019. Länsstyrelsen riktade även 
allvarlig kritik mot nämnden avseende bristfällig handläggning gällande samtycke till 
arvskifte. Länsstyrelsen har däremot efter ny granskning av handlingarna bedömt att 
handläggningen förtjänar kritik; den allvarliga kritik som tidigare riktats mot handläggningen 
har därmed återtagits.

Efter granskningen av de 42 akterna har Länsstyrelsen haft ytterligare kommentarer som lyfts 
utan att rikta formell kritik. Det gäller följande områden:
- Särskild förvaltning
- Diarieföring av årsräkning och granskning med anmärkning
- Handlingar i verksamhetssystem vid avslut av akt

Rapporten avslutas med övriga frågor gällande diarieföring av e-post och beslut i redigerbart 
format.

Överförmyndarnämndens kansli har gått igenom alla punkter i protokollet och har följande 
kommentarer:
- När det gäller arvskiften finns det en rutin men alla skiften är olika så det är svårt att få med 
allt som kan hända. I det här fallet berodde det inte på att det inte fanns någon rutin utan det 
var den mänskliga faktorn som spelade in. Dock måste vi vara mycket noga med underlag, 
yttranden och att ansökan kommer från rätt person, dvs ställföreträdaren.
- Gällande försent anmodade redovisningar mm har vi under hösten -22 planerat in dagar för 
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aktvård där vi går igenom alla våra akter och kontrollerar att alla uppgifter är rätt inlagda. 
Denna rutin kommer att vara återkommande under verksamhetsåret.

Beslutsunderlag
 Rapport från inspektion under år 2021 av Överförmyndarnämnden i Norrort, 

tjänsteskrivelse 2022-10-07
 Rättelse av rapport från inspektion under år 2021 av Överförmyndarnämnden i 

Norrort
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§ 149
Teknik- och fastighetsförvaltningens översyn av styrdokument 
mandatperiod 2019-2022 (KS 2022.296)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen noterarar informationen.

Ärendebeskrivning
En översyn av samtliga styrdokument i den kommunala författningssamlingen (KFS) ska ske 
minst en gång per mandatperiod i enlighet med beslut i kommunfullmäktige. Översynen syftar 
till att pröva dokumentets aktualitet och kan antingen leda till att ett dokument behöver 
revideras eller till ett konstaterande att dokumentet fortfarande är aktuellt och således inte är i 
behov av någon revidering.

Kommunstyrelsens kansli har genomfört en övergripande kontroll över samtliga dokument i 
den kommunala författningssamlingen som inte har reviderats under den nuvarande 
mandatperioden. Teknik- och fastighetsförvaltningen har därefter granskat och 
aktualitetsprövat de dokument som ännu inte har reviderats under den nuvarande 
mandatperioden. De styrdokument som fortfarande bedöms vara aktuella redovisas i bifogat 
dokument ”Uppföljning av styrdokument, mandatperiod 2018-2022 teknik- och 
fastighetsförvaltningen”. De styrdokument som ska revideras hanteras i separata ärenden.

Beslutsunderlag
 Teknik- och fastighetsförvaltningens översyn av styrdokument mandatperiod 2019-

2022, tjänsteskrivelse 2022-09-26
 Uppföljning av styrdokument, mandatperiod 2019-2022 teknik- och 

fastighetsförvaltningen
 2.11.6 Skötselplan bebyggelsenära natur
 3.3.2 Belysningsprogram
 3.4.1 Felparkeringsavgifter
 3.11.1 Lekplatsplan
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§ 150
Skolpeng fr.o.m 1 januari 2023 (KS 2022.324)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer skolpengen per år från och med 
1 januari 2023:
Förskola 1-2: 118 800 kr
Förskola 3-5: 118 800 kr
Familjedaghem 1-2: 117 300 kr
Familjedaghem 3-5: 102 500 kr
Förskoleklass: 75 250 kr
Grundskola 1-5: 75 250 kr
Grundskola 6-9: 88 700 kr
Fritidshem: 38 000 kr.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.
 
Anteckning
Jenny Thörnberg (MP) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och 
ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott beslutade 2022-10-25 § 56 att 
föreslå barn- och ungdomsnämnden att besluta föreslå för kommunfullmäktige att fastställa 
skolpeng enligt förslag från och med 1 januari 2023.
Skolpengen anges i kronor per elev och år. Uppräkningen är avrundad
till närmaste heltal. Vid utbetalning tillkommer momskompensation med 6 procent
till fristående aktörer.

Kommunledningskontoret noterar att när förslaget om skolpeng 2023 togs fram hade barn- 
och ungdomsnämnden inte en fastställd budget för 2023.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att fastställa belopp för skolpeng enligt Socialdemokraternas 
yrkande i ärendet kommunplan 2023-2025 (kommunfullmäktige den 14 november 2022). Se 
bilaga 1.
 
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
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Beslutsgång
Vice ordförande, Ylva Mozis (L), ställer Jerri Bergströms (S) yrkande mot sitt eget yrkande. 
Vice ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt hennes eget 
yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2023
 Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskotts förslag på beslut,  Skolpeng fr.o.m 1 

januari 2023
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§ 151
Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2023 (KS 2022.322)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen fastställer tidplan 2023 för planeringsprocessen styrning och uppföljning.

Bokslutsgenomgång inkl. måluppfyllelse torsdag 23 mars kl. 09:00-12:00 (digitalt).
Kommunplanedag torsdag 20 april kl. 09:00-12:00 (digitalt).
Budgetberedning (KSAU) i samband med ordinarie KSAU torsdag 4 maj.
Förslag till kommunplan behandlas av kommunstyrelsen måndag 15 maj.
Kommunplanen fastställs av kommunfullmäktige måndag 12 juni.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Kommunallagen 11 kap. Ekonomisk förvaltning anger att budgeten fastställs av fullmäktige 
före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska 
budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Kommunallagen anger även att förslag till budget 
ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.

Vallentuna kommuns regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i 
Vallentuna kommun anger hur planeringsprocessen genomförs i Vallentuna kommun. 
Kommunens planeringsprocess innebär att kommunfullmäktige under juni månad fastställer 
kommunplanen, KP, för efterföljande tre år. Dock under valår fastställer kommunfullmäktige 
KP senast på kommunfullmäktiges sammanträde i december månad. Med utgångspunkt från 
kommunallagen och Vallentuna kommuns regler för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamheter föreslår kommunledningskontoret att tidplan för planeringsprocessen styrning 
och uppföljning fastställs. Tidplanen innehåller bland annat datum för bokslutsgenomgång 
och kommunplanedag.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar att kommunplanen fastställs av kommunfullmäktige i november 
samt att datumen i övrigt justeras i enlighet med det.
 
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Vice ordförande, Ylva Mozis (L), ställer Jerri Bergströms (S) yrkande mot sitt eget yrkande. 
Vice ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt hennes eget 
yrkande.
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Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2022-10-12 Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2023
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§ 152
Hemställan om ny VA-taxa (KS 2022.323)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
- att fastställa upprättat förslag till ny VA-taxa,
- att höja brukningstaxan med 5 procent,
- att ingress samt § 3, 5.4, 5.8, 5.9,11.2, 12.2 och 15 i VA-taxan ändras enligt 
Vallentunavatten AB:s bifogade förslag,
- att ändringarna i VA-taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt
- att kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till 
Vallentunavattens AB:s styrelse.

Ärendebeskrivning
Roslagsvatten hemställer på uppdrag av styrelsen i Vallentunavatten AB att 
kommunfullmäktige ska besluta om ny VA-taxa. Vallentunavatten AB:s styrelse tog beslut 
2022-06-14. Förslaget innebär att brukningstaxan höjs med 5 procent. Anläggningstaxan 
lämnas oförändrad. En rad justeringar i §3, 5.4, 5.8, 5.9,11.2, 12.2 och 15 föreslås till följd av 
bland annat rättsfall och harmonisering av prislistor.

Verksamheten gick med underskott 2021 och en tidig prognos under våren visade att även 
2022 skulle gå med underskott. Styrelsen beslutade därför i juni att föreslå en höjning av 
brukningstaxan med 5 procent från 1 januari 2023. Efter det har det blivit stora 
kostnadsökningar och en prognos visar att underskottet 2023 blir ca 13 miljoner. Styrelsen har 
beslutat att inte föreslå några ytterligare taxehöjningar 2023 utan att underskottet får täckas av 
tidigare gjorda överavskrivningar. Styrelsen kommer att följa kostnadsutvecklingen noga och 
återkommer i god tid med eventuella förslag till ändring av taxor för 2024.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Vice ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Vice ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, Hemställan om ny VA-taxa 2022-10-12
 Hemställan med förslag till ändring av VA-taxan i Vallentuna kommun
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§ 153
Lokal lägesbild inför ny handlingsplan (Tryggare Vallentuna) (KS 
2022.304)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att arbeta vidare med att utveckla 
samverkan mellan verksamheterna, för att stärka det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommuns lägesbild är framtagen under augusti/september i samverkan med 
lokalpolisområde Södra Roslagen och grundar sig i brottsstatistik, statistik från kommunens 
verksamheter, undersökningar, medborgardialoger, medarbetarperspektiv samt underrättelser 
och uppgifter till polis och kommun. Gällande delen om psykisk ohälsa hämtas även resultat 
från studien ”Varför unga mår som unga gör” från 2021. Lägesbilden 2019 till 2022 ska skapa 
grunden för de fyra kommande årens fokusområden och prioriteringar för Tryggare 
Vallentuna, vilka sammanställs i samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte med polis 
samt i en handlingsplan för Tryggare Vallentuna.
Under 2022 gick Vallentuna från grönt läge till gult läge i polisens stadiemodell gällande 
narkotika. Detta beror främst på en ökning av stora beslag av narkotika, vilket kan ge 
indikationer på att det finns en etablerad narkotikamarknad i kommunen. Narkotikahandel och 
berusade personer som stör ordningen uppgav något fler invånare i Vallentuna som problem i 
polisens trygghetsundersökning 2021 jämfört med 2020.
För att i ett tidigare skede förebygga och förhindra att ungdomar hamnar i ett negativt 
beteende och/ eller livsstil har utveckling av samverkansformer diskuterats mellan 
förvaltningarna. Modellen ”SSPF” övervägs - en samverkansform mellan skola, socialtjänst, 
polis och fritid. Barn och ungdomar som på något sätt väckt oro i sin omgivning – hos familj, 
skola, polis eller fritidsverksamhet – behöver tidigt lyftas i samverkan.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Vice ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Vice ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2022-10-10, Lokal lägesbild inför ny handlingsplan
 Gemensam lokal lägesbild 2019-2022
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§ 154
Översyn av flaggpolicy: förslag till regler för flaggning (KS 2022.283)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen fastställer regler för flaggning samt föreslår att fullmäktige beslutar att 
flaggpolicyn ska utgå.

Ärendebeskrivning
Flaggpolicyn togs fram under 2018 och antogs av fullmäktige 2018-08-27. Kommunens 
styrdokument ses regelbundet över, vilket medför möjlighet till ställningstagande kring 
revideringsbehovet. Innehållet i styrdokumentet är av karaktären regler snarare än policy. 
Regeldokument kan fastställas av kommunstyrelsen.
De allmänna flaggdagarna kan framgent komma att ändras, utifrån ett beslut i riksdagen 2022-
06-15. Riksdagen har till exempel beslutat om att dag för val till EU-parlamentet ska 
inkluderas som allmän flaggdag; regeringens förordning har dock ej uppdaterats per 2022-10-
13.
Flaggningen på dagen för prideparaden har inte fungerat ändamålsenligt; att i likhet med 
andra verksamheter flagga under hela prideveckan kan vara att överväga.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Vice ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Vice ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2022-10-13, Översyn av flaggpolicy: förslag till regler
 Regler för flaggning
 Befintlig flaggpolicy
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§ 155
Revidering av Ersättares inträdesordning och närvarorätt m.m. (KS 
2022.315)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att
- Fastställa Ersättares inträdesordning och närvarorätt m.m. i enlighet med valberedningens 
reviderade förslag för perioden 2023-2026.
- Styrelsens och nämndernas reglementen ändras så att de i avsnittet ”Ersättarnas 
tjänstgöring” enbart hänvisar till styrdokumentet Ersättares inträdesordning och närvarorätt 
m.m.

Ärendebeskrivning
Kommunens styrelse och nämnder använder sig av styrdokumentet Ersättares inträdesordning 
och närvarorätt m.m. i de fall en ledamot är frånvarande från ett sammanträde och en ersättare 
ska tjänstgöra i dennes ställe. Inträdesordningen används även av utskott under förutsättning 
att nämnden har beslutat det. Nämnden kan också besluta att ledamöter i utskotten ska ha 
personliga ersättare och i de fallen gäller inte detta styrdokument.

I styrelsens och nämndernas reglementen finns idag ett avsnitt som reglerar ersättarnas 
tjänstgöring. Detta harmonierar inte helt med det befintliga styrdokumentet Ersättares 
inträdesordning och närvarorätt m.m. För att åtgärda detta förslår valberedningen att avsnittet 
i reglementena ska hänvisa till styrdokumentet Ersättares inträdesordning och närvarorätt 
m.m. och att övrig text tas bort. Det är valberedningens bedömning att både reglementena och 
det enskilda styrdokumentet vinner på en sådan åtgärd. Risken för variationer mellan 
reglementen minskar och kännedomen om styrdokumentet Ersättares inträdesordning och 
närvarorätt m.m. kan dessutom öka.

Yrkanden
Jenny Thörnberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag med ändringen att Miljöpartiets 
ledamöter ersätts i andra hand av ersättare från annat parti enligt följande ordning: MP: V, L, 
S, M
 
Beslutsgång
Vice ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Vice ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Revidering av ersättares inträdesordning, närvarorätt m.m., Valberedningens förslag
 Ersättares inträdesordning, närvarorätt m.m.,

18 / 22

Comfact Signature Referensnummer: 51986SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-25

Referensnummer för signaturer:

§ 156
Redovisning av obesvarade motioner 2022 (KS 2022.327)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen av obesvarade motioner till fullmäktige för 
godkännande.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen till fullmäktiges ordinarie 
sammanträde i december årligen redovisa de motioner som ännu inte har beretts färdigt. 
Motioner bör enligt kommunallagen beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 
från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och 
vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige. Fullmäktige får då enligt 
kommunallagen avskriva motionen från vidare handläggning.
Vid tillfället för sammanställningen, den 13 oktober, fanns 7 obesvarade motioner. I vilken 
beslutsinstans dessa är i, samt när ett beslut kan komma att fattas framgår i kommentarsfält.
Två av motionerna på listan, kommer att ha längre beredningstid än ett år. Beslut i ett av 
motionsärendena kan ske vid fullmäktiges möte under november.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Vice ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Vice ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2022-10-13 - Redovisning av obesvarade motioner
 Lista obesvarade motioner 2022, 2022-10-13
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§ 157
Svar på motion (S) om samarbete med polisen vid sexköp (KS 2022.180)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte 2022-05-02 en motion med nedanstående förslag:
att socialnämnden uppdras att kontakta polismyndigheten för ett samarbete för att säkerställa 
att orosanmälningar görs i samband med att personer ertappats eller döms för sexbrott och har 
barn under 18 år.
Motionen har remitterats till berörd nämnd för yttrande; socialnämnden föreslår att motionen 
anses besvarad. Av nämndens svar framgår att polisen bedöms ha god kunskap om att det 
ingår i anmälningsskyldigheten att göra orosanmälningar om personer ertappas eller döms för 
sexualbrott eller sexköp då det finns barn med i bilden, och att detta också görs. Vidare 
konstaterar nämnden även att polisen redan informeras/påminns om skyldigheten, inom ramen 
för en väl upparbetad samverkan med polisen i olika samverkansforum.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar bifall till hela motionen.

Ylva Mozis (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Vice ordförande, Ylva Mozis (L), ställer Jerri Bergströms (S) bifallsyrkande mot sitt eget 
yrkande. Vice ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt hennes 
eget yrkande.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse 2022-10-11: Svar på motion (S) Samarbete med polisen vid sexköp
 Motion (S) om samarbete med polisen om orosanmälan vid sexköp
 Socialnämndens yttrande, Motion (S) Samarbete med polisen om orosanmälan vid 

sexköp
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§ 158
Svar på motion (SD) om åtgärder kopplat till Europaväg 18 (KS 2022.218)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna (SD) har väckt en motion där de föreslår att kommunfullmäktige ska 
besluta om att Vallentuna kommun initierar samtal med Trafikverket och andra aktörer om att 
öka kapaciteten och driftsäkerheten av E18 genom att bygga ytterligare körfält så att sträckan 
mellan trafikplats Rosenkälla norr om Ullnasjön och Roslagsstoppet-Söderhall blir fyrfältsväg 
och därmed uppnår motorvägsstandard.

Kommunen arbetar ständigt för att påtala förbättringar i infrastruktursystemet, både till 
Trafikverket och till Region Stockholm. Kommunen har, via Stockholm Nordost senaste 
yttrande om nationell plan lyft behovet av kapacitetsförstärkning av E18. Under 2021 
skickades dessutom en lista in på brister i vägsystemet där Stockholm Nordost betonat vikten 
av E18, vilket både innefattar E18 Rosenkälla- Järva samt, E18 Rosenkälla- Söderhall. Det 
förslag på åtgärd som kommunen genom Stockholm Nordost föreslår är en ombyggnad från 2 
+1 till motorvägsstandrad vägsträckan mellan Rosenkälla och Söderhall vilket således ligger i 
linje med motionens viljeinriktning.

För att en åtgärd ska prioriteras av Trafikverket behöver objektet genomgå en åtgärdvalstudie 
där den så kallade fyrstegsprincipen använts. Enligt den information som kommunen fått från 
Trafikverket finns en åtgärdsvalstudie för E18 i Trafikverkets utredningsplan, denna 
prioriterades dock inte under 2022. Den exakta avgränsning och tidplan för åtgärdsvalstudien 
är ännu inte satt men kommunen har med detta i den kontinuerliga dialogen som förs med 
Trafikverket.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Vice ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Vice ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2022-07-04, motionssvar om åtgärder kopplat till E18
 Motion (SD) om att Vallentuna kommun genomför åtgärder kopplat till Europaväg 18
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§ 159
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning (KS 2022.331)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat förslag till 
kommunfullmäktiges arbetsordning.

Ärendebeskrivning
Enligt 5 kap. 72 § första stycket kommunallagen (2017:725) ska kommunfullmäktiges 
arbetsordning bland annat reglera handläggningen av motioner. För att underlätta hanteringen 
föreslår kommunstyrelsens kansli ett par tillägg i avsnittet ”Motioner” i kommunfullmäktiges 
arbetsordning. Det gäller följande tre tillägg:
– Det första tillägget handlar om att i samband med att en motion väckts vid 
kommunfullmäktiges sammanträde har motionären/motionärerna möjlighet att under ett 
kortare anförande presentera sin motion. Någon överläggning får däremot inte förekomma 
med anledning av presentationen av motionen.
– Det andra tillägget handlar om att när ett motionssvar behandlas ska en ledamot från den 
styrande majoriteten först föredra kommunstyrelsens förslag. Därefter följer överläggning 
gällande motionssvaret där samtliga ledamöter och eventuellt tjänstgörande ersättare får delta.
– Det tredje tillägget handlar om att tydliggöra de tre olika sätt som en motion eller en att-sats 
i en motion ska besvaras på samt vad de olika sätten innebär. En motion eller en att-sats i en 
motion ska besvaras på något av följande tre sätt: motionen eller att-satsen i en motion 
bifalles, avslås eller anses besvarad.
Förslaget till reviderad arbetsordning är bifogad som bilaga till ärendet.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Vice ordförande, Ylva Mozis (L), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Vice ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt 
det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2022-10-17, Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
 Bilaga - Förslag till revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning 2022
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-10-25 

Ärende 8. Skolpeng från och med 1 januari 2023 

Socialdemokraterna yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå att kommunstyrelsen 
föreslår kommunfullmäktige att fastställa belopp för skolpeng enligt Socialdemokraternas yrkande 
i ärendet kommunplan 2023-2025 (kommunfullmäktige den 14 november 2022). 

Förskola 1-2 120 200 
Förskola 3-5 120 200 
Familjedaghem 1-2 118 700 
Familjedaghem 3-5 104 000 
Förskoleklass 76 800 
Grundskola 1-5 77 300 
Grundskola 6-9 90 800 
Fritidshem 40 500 

För Socialdemokraterna 

Jerri Bergström 

Bilaga 1
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