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Svar på interpellation (MP) om att rusta sig för att klara översvämningar Hemställan 
om godkännande av ändring i förbundsordningen för Käppalaförbundet Revidering 
av reglemente för internkontroll
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§ 1
Upprop

Beslut
Upprop genomfördes. (Se närvarolista).
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§ 2
Val av justerare

Beslut
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Ylva Mozis (L) och Jaana Tilles (S).
Protokollet justeras på kommunledningskontoret, kommunalhuset den 6 februari klockan 
13.00.
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§ 3
Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning

Beslut
Kungörelsen om sammanträdet har varit anslagen på kommunens anslagstavla och har 
publicerats på dess hemsida och har annonserats under "Kommunen informerar" i den lokala 
tidningen Vallentuna Nya Tidning samt skickats ut till fullmäktiges ledamöter och ersättare 
inom föreskriven tid.
Kommunfullmäktige godkände sammanträdets laga tillkomst och förklarade därmed 
sammanträdets laga utlyst. Kommunfullmäktige godkände dagordningen.
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§ 4
Inlämnande av motioner

Beslut
Ing-Marie Elfström och Jaana Tilles, båda (S), lämnar in en motion (S) om statsbidrag (Se 
protokollsbilaga 1).
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
___________________________________________________________________________

Ing-Marie Elfström och Jaana Tilles, båda (S), lämnar in en motion (S) om konsekvenser av 
alkoholtillstånd i Vallentuna (Se protokollsbilaga 2).
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
___________________________________________________________________________

Johan Fagerhem (V), lämnar in en motion (V) om personal i träffpunkten (Se protokollsbilaga 
3).
Beslut
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
___________________________________________________________________________
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§ 5
Inlämnande av interpellationer

Beslut
Inga interpellationer lämnades in för behandling.
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§ 6
Frågor

En fråga har inkommit från Jaana Tilles (S) till kommunstyrelsens ordförande, Parisa 
Liljestrand (M), avseende översyn av färdtjänstväntplatserna.

Efter att fullmäktige godkänt att frågan får ställas besvaras den av Parisa Liljestrand (M).
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§ 7
Allmänhetens frågestund 2020 (KS 2020.008)

Ärendebeskrivning
Ett par frågor har inkommit från Henrik Abelin till allmänhetens frågestund. 

"På skolsamrådet i Gustav Vasaskolan (GVS) den 28:e november informerades de närvarande 
om att barn- och ungdomsförvaltningen planerar att lägga fram ett förslag till barn-och 
ungdomsnämndens sammanträde den 17:e december om att låta GVS fr om hösten 2020 bli 
en F-5 skola istället för som nu en F-6 skola.
Skälet skulle vara att antalet förskoleelever väntas öka med 20 elever till nästa läsår och att 
kapaciteten i matsal, kök och idrottshall inte skulle räcka till. Vidare anför man diverse 
utmaningar med att antalet elever i åk 6 varierat från år till år (för närvarande är de 22st och 
förutsättningarna för en kommande sjätteklass med drygt 30 elever i femte klass är bättre än 
någonsin).
Att ändra Gustav Vasaskolan till en F-5 skola anser vi vara fel väg framåt – skolan skall 
utvecklas; inte avvecklas!

Vi undrar därför:
1. Vilka alternativ till ovanstående förslag har utretts och hur har man värderat dessa
(använda gamla Bukettens lokaler, idrott för de äldre barnen i annan skola än GVS,
komplettera med fler temporära moduler etc)?
2. Enligt lokalresursplanen planeras en ny skola och förskola i Lindholmen till 2025. Hur

konkreta är dessa planer och vilka förberedande arbeten har skett hittills?
3. Hur rimmar denna satsning med att nu minska utbudet till F-5?
4. Det finns en uppenbar risk att föräldrar som vill att deras barn skall gå hela mellanstadiet

i samma skola flyttar sina barn redan inför 4:an och att GVS blir en lågstadieskola. Är detta 
kommunens plan?
5. Vad är bakgrunden till att GVS beslutats tillhöra Hjälmstaskolan istället för Hagaskolan

som ligger närmast och skulle ge den säkraste cykelvägen?
6. Hur har den förestående ombyggnaden av Hjälmstaskolans kök inverkat på ovanstående

beslut?"
7. Kommer föräldrarna ges möjlighet att välja skola även inför sjätte klass i om förslaget

blir verklighet?"

Efter att kommunfullmäktige godkänt att frågan får ställas besvaras den av barn- och 
ungdomsnämndens ordförande Johan Skog (M).

Se skriftligt svar i bilaga 4.
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gB
Avsägelser och fyllnadsval2O2O (KS 2020.001)

Ärendebeskrivning
Meddelande
Länsstyrelsen utser ny ersättare, Vivi-Anne Harryson (SD) i kommunfullmäktige, ÍÌir perioden l4 januari 2020 -
14 oktober 2022

Länsstyrelsen utser ny ledamot, Jennie Bergenholtz (MP) i kommunfullmäktige, ftir perioden l4 januari 2020 -
14 oktober 2022

Länsstyrelsen utser ny ersättare, Gunnar Lundgren (MP) i kommunfullmäktige, ftir perioden l4 januari 2020 -
14 oktober 2022

lnkomna avsägelser
o Avsägelse - Agneta Westerberg (S)

¡ Ledamot i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelse och överlämnar ärendet till Länsstyrelsen fÌir omräkning.

o Avsägelse - Gunnar Lundgren (MP)

r Ersättare i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelse och överlämnar ärendet till Länsstyrelsen fÌir omräkning.

¡ Avsägelse -- Dersim Esmaelzadeh (S)

' E#Mí;ikommuntullmäktige
Beslut L--Cd.c^ty, O ó
Kommunfullmäktige godkänner avsägelse och överlämnar

''( n-lrto
ärendet till Länsstyrelsen ftir omräkning.

¡ Avsägelse - Dersim Esmaelzadeh (S)

. Ersättare i fritidsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.

Valärenden
Val av ersättare till fritidsnämnden (S)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Justerandes sign Justerandes sign Utd ragsbestyrkande
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____________________________________________________________________

Kvarstående valärenden
Val av ersättare till barn- och ungdomsnämnden (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
____________________________________________________________________

Val av ersättare till utbildningsnämnden (C)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
____________________________________________________________________

Val av ersättare till utbildningsnämnden (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
____________________________________________________________________

Val av ledamot till bygg- och miljötillsynsnämnden (MP)

Beslut
Kommunfullmäktige väljer Peter Bergmiller (MP) till ledamot i bygg- och miljötillsynsnämnden. 
____________________________________________________________________

Val av ersättare till valnämnden (MP)
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Jennifer Giri (MP) till ersättare i valnämnden. 
____________________________________________________________________
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§ 9
Förlängning av förordnande som vigselförrättare

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att föreslå Länsstyrelsen att förlänga Parisa Liljestrands (M) 
förordnande som vigselförrättare till 2022-12-31.

Ärendebeskrivning
Parisa Liljestrand (M) förordnande som vigselförrättare har gått ut.

Yrkanden
Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar att kommunfullmäktige beslutar att 
föreslå Länsstyrelsen att förlänga Parisa Liljestrands (M) förordnande som vigselförrättare till 
2022-12-31.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.
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§ 10
Svar på interpellation (MP) om att rusta sig för att klara översvämningar 
(KS 2019.397)

Beslut
Kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) svarar på interpellation om att rusta sig 
för att klara översvämningar.

Ärendebeskrivning
Jenny Thörnberg (MP) lämnade in en motion vid kommunfullmäktige den 16 december 2019 
ställd till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) om att rusta sig för att klara 
översvämningar.

I debatten yttrar sig även:
- Jenny Thörnberg (MP)
- Gustav Elfström (S)
- Jaana Tilles (S)

Beslutsunderlag
• Interpellation (MP) om att rusta sig för att klara översvämningar
• Svar på interpellation(MP)  om att rusta sig för att klara översvämningar
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§ 11
Hemställan om godkännande av ändring i förbundsordningen för 
Käppalaförbundet (KS 2019.347)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag
1. att godkänna förslaget till ny förbundsordning 2020-04-01
2. att den nya förbundsordningen träder i kraft 2020-04-01

Ärendebeskrivning
Förbundsfullmäktige har vid sammanträde 2019-10-22 föreslagit en omfattande 
förbundsordningsändring. I bifogat förslag till ny förbundsordning har den nya 
förbundsordningen redovisats vid sidan av nu gällande förbundsordning från 2007. 
Kommentarer till det nya förbundsordningsförslaget redovisas i samma bilaga. För att 
förbundsordningsändringarna ska börja gälla krävs att samtliga medlemskommuners 
kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny förbundsordning innan föreslaget 
ikraftträdande den 1 april 2020.

Yrkanden
Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §5 KS Hemställan om godkännande av ändring i förbundsordningen för Käppalaförbundet
 §172  Hemställan om godkännande av ändring i förbundsordningen för Käppalaförbundet
 Tjänsteskrivelse, Hemställan om godkännande av ändring i förbundsordningen för

Käppalaförbundet
 Hemställan om godkännande av ändring i förbundsordningen för Käppalaförbundet

Expedieras till 
Akten Käppalaförbundet
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§ 12
Revidering av reglemente för internkontroll (KS 2019.372)

Beslut
Kommunfullmäktige antar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, revidering av 
reglemente för internkontroll.

Anteckning
Staffan Modig (L), revisor, redovisade revisionens syn på förslaget.

Ärendebeskrivning
Bifogat förslag till revidering av reglemente för internkontroll 1.2.1.1 ersätter det tidigare 
reglementet för internkontroll 1.1.06 som fastställdes av kommunfullmäktige 2014-09-29. 
Kommunens arbete med internkontroll har utvecklats vilket medfört ett behov av att revidera 
reglementet. Det nya reglementet innebär bland annat att nämnderna årligen ska uppdatera en 
förteckning över nämndens samtliga processer, en så kallad bruttolista. Bruttolistan ska 
bifogas ärendet då förslag till internkontrollplan behandlas av nämnd. Det nya reglementet 
innebär också att samtliga granskningsområden som har ett högt riskvärde, 12 eller mer, ska 
väljas ut för granskning. Undantag kan göras men ska då motiveras.

Yrkanden
Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §7 KS Revidering av reglemente för internkontroll
 §174  Revidering av reglemente för internkontroll
 Revidering av reglemente för internkontroll
 Reglemente för internkontroll 1.1.06
 Reglemente för internkontroll, 1.2.1.1

Expedieras till 
Akten Samtliga nämnder Revisorerna
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§ 13
Svar på motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänst (KS 
2019.106)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att motionen avslås.

Reservationer
Jaana Tilles, Kenneth Bylund, Thomas Arctaedius, Ing-Marie Elfström, Gustav Elfström, Jerri 
Bergström, Anette Karlsson, Adam Westerberg, Anna-Maria Boström och Sandra Rudeberg, 
alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för ing-Marie Elfströms (S) yrkande

Nicklas Steorn, Jenny Thörnberg och Rasmus Neideman, alla (MP), reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Ing-Marie Elfströms (S) yrkande.

Johan Fagerhem och Lars Svensson, båda (V), reserverar sig mot beslutet till förmån för Ing-
Marie Elfströms (S) yrkande.

Susanna Kriström, Bo Brandt, Annika Fagerberg, Marie Dycefield-Scott, Joakim Oskarsson, 
Martin Siltanen och Lars Stenling, alla (SD), reserverar sig mot beslutet till förmån för Ing-
Marie Elfströms (S) yrkande.

Ärendebeskrivning
Jaana Tilles (S) och Ing-Marie Elfström (S) väckte 2019-03-11 en motion med följande 
innehåll:
(1) att en redovisning av hur arbetet med att utveckla måltiderna med socialt innehåll och
måltidsstöd inom hemtjänsten Vallentuna kommun utvecklas
(2) att en redovisning av hur många som har denna tjänst specifikt som bistånd idag inom
hemtjänsten presenteras.
Motionen har skickats på remiss till Socialnämnden och Barn- och ungdomsnämnden.
För den som bor i ordinarie bostad, har bistånd i form hemtjänst och i det uppdraget beviljad
hjälp med mathållningen finns utifrån kundens behov möjlighet att få matlåda, tillagad i
kommunens egenregi, levererad eller hjälp med matlagning i hemmet. Något uppdrag till
verksamheterna i LOV-systemet att utveckla arbetet med måltider med socialt innehåll och
måltidsstöd för hemtjänstkunder finns idag inte. Fullmäktige antog i september 2019 en
måltidspolicy. Det är utifrån denna arbetet med måltiden framöver ska utgå; planering ska ske
i verksamheternas handlingsplaner och i samband med nämndernas och förvaltningarnas
årliga budget- och verksamhetsplanering. Vad gäller motionens andra att-sats om redovisning
av antalet som har tjänsten krävs omfattande manuell administrativ hantering. Socialnämnden
föreslår att motionen avslås.
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Yrkanden
Björn Furugren Beselin (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Martin Siltanen, Johan Fagerhem och Rasmus 
Neideman (MP), att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Björn Furugren Beselins (C) yrkande och Ing-Marie 
Elfström (S) med fleras yrkande mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Björn Furugren Beselin (C) med fleras yrkande.

Beslutsunderlag
 §12 KS Svar på motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänst
 §179  Svar på motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänst
 Svar på motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänst
 Motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, Motion (S) om måltiderna i Vallentuna kommun

hemtjänsten
 Socialnämndens yttrande, Motion om måltiderna i Vallentuna kommun hemtjänsten

Expedieras till 
Akten Socialnämnden Barn- och ungdomsnämnden
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§ 14
Svar på motion (S) om regelbunden redovisning av resultat av VAC (KS 
2018.407)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att anse motionens 
första att-sats om skriftlig redovisning av arbetet besvarad och avslår motionens andra att-sats 
om särskild löpande redovisning från Vallentuna Arbetscoachning.

Reservationer
Johan Fagerhem och Lars Svensson, båda (V), reserverar sig mot besluten gällande både 
första och andra att-satsen till förmån för Johan Fagerhems (V) yrkande.

Jaana Tilles, Kenneth Bylund, Thomas Arctaedius, Ing-Marie Elfström, Gustav Elfström, Jerri 
Bergström, Anette Karlsson, Adam Westerberg, Anna-Maria Boström och Sandra Rudeberg, 
alla (S), reserverar sig mot beslutet gällande andra att-satsen till förmån för Johan Fagerhems 
(V) yrkande.

Nicklas Steorn, Jenny Thörnberg och Rasmus Neideman, alla (MP), reserverar sig mot 
beslutet gällande andra att-satsen till förmån för Johan Fagerhems (V) yrkande.

Susanna Kriström, Bo Brandt, Annika Fagerberg, Marie Dycefield-Scott, Joakim Oskarsson, 
Martin Siltanen och Lars Stenling, alla (SD), reserverar sig mot beslutet gällande andra att-
satsen till förmån för Johan Fagerhems (V) yrkande.

Ärendebeskrivning
Jaana Tilles (S) väckte 2018-12-10 en motion om
- att fullmäktige ska få en skriftlig redovisning om hur arbetet kring sommarjobb, praktik,
arbetsträningsplatser, uppsökande arbete inriktat på ungdomar utanför arbete och studier,
anställningar av extratjänster, ansvar för möbelförrådet och det arbete som servicelaget
ansvarade organiseras efter årsskiftet.
- att Vallentuna Arbetscoachning (VAC) regelbundet redovisar till nämnden och till
kommunfullmäktige hur arbetet fortskrider (ex. antalet sysselsatta, i arbete, i studier)
Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet (NaMu) får kontinuerligt rapporter från
VAC/VACIA om resultatet av deras insatser. Uppföljning arbetslösheten sker även i samband
med ordinarie måluppföljning, utifrån kommunstyrelsens målsättning om att arbetslösheten i
Vallentuna kommun ska fortsätta att vara bland de lägsta i landet och behov av
försörjningsstöd ska minska.
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I tjänsteskrivelsen ges en kort redovisning av hur arbetet med sommarjobb, praktik, 
arbetsträningsplatser, uppsökande arbete inriktat på ungdomar utanför arbete och studier, 
anställningar av extratjänster, ansvar för möbelförrådet och det arbete som servicelaget 
ansvarade organiseras efter årsskiftet.

Yrkanden
Bengt-Åke Grip (M) yrkar, med bifall från Ylva Mozis (L), bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

Johan Fagerhem (V) yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

Jaana Tilles (S) yrkar, med bifall från Nicklas Steorn (MP), Martin Siltanen (SD), att 
kommunfullmäktige anser motionens första att-sats om skriftlig redovisning av arbetet 
besvarad och bifaller motionens andra att-sats om särskild löpande redovisning från 
Vallentuna Arbetscoachning.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), meddelar att han först kommer att behandla den första att-
satsen i motionen och sedan den andra att-satsen i motionen.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Bengt-Åke Grip (M) med fleras yrkande mot Johan 
Fagerhems (V) yrkande om första att-satsen mot varandra. Ordförande, Ray Idermark (M), 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Bengt-Åke Grip (M) med fleras yrkande.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Bengt-Åke Grip (M) med fleras yrkande mot Johan 
Fagerhems (V) yrkande om andra att-satsen mot varandra. Ordförande, Ray Idermark (M), 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Bengt-Åke Grip (M) med fleras yrkande.

Beslutsunderlag
 §13 KS Svar på motion (S) om regelbunden redovisning av resultat av VAC
 §41 Namu Svar på motion (S) om regelbunden redovisning av resultat av VAC
 Svar på motion (S) om redovisning av resultat av VAC
 Motion (S) om regelbunden redovisning av resultat av Vallentuna arbetscoaching

Expedieras till 
Akt
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§ 15
Svar på motion (V) om konsekvenser av nedläggningen av 
arbetsmarknadsavdelningen (KS 2018.406)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsen, att avslå motionen.

Reservationer
Johan Fagerhem och Lars Svensson, båda (V), reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Johan Fagerhems (V) yrkande.

Jaana Tilles, Kenneth Bylund, Thomas Arctaedius, Ing-Marie Elfström, Gustav Elfström, Jerri 
Bergström, Anette Karlsson, Adam Westerberg, Anna-Maria Boström och Sandra Rudeberg, 
alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för Johan Fagerhems (V) yrkande

Nicklas Steorn, Jenny Thörnberg och Rasmus Neideman, alla (MP), reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Johan Fagerhems (V) yrkande.

Susanna Kriström, Bo Brandt, Annika Fagerberg, Marie Dycefield-Scott, Joakim Oskarsson, 
Martin Siltanen och Lars Stenling, alla (SD), reserverar sig mot beslutet till förmån för Johan 
Fagerhems (V) yrkande.

Ärendebeskrivning
Gunnar Bergström (V) och Johan Fagerhem (V) väckte 2018-12-10 en motion om att 
fullmäktige ska uppdra åt kommunstyrelsen efter årsskiftet 2019-2020 genomföra en 
fullständig konsekvensbeskrivning och analys av nedläggningen av 
Arbetsmarknadsavdelningen innefattande utfall, konsekvenser för dem som var inskrivna vid 
nedläggningen, hur andra verksamheter har påverkats och de ekonomiska konsekvenserna. 
Motionären skriver att det i samband med beslutet saknades en konsekvensanalys, både för 
hur individer påverkas och för kommunens ekonomi och resursfördelning. 
Kommunledningskontoret framhåller att man utifrån det politiska beslut som fattades genom 
beslutet om kommunplan, gjorde en risk- och konsekvensbedömning.

Yrkanden
Bengt-Åke Grip (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Johan Fagerhem (V) yrkar, med bifall från Adam Westerberg (S), Nicklas Steorn (MP) och 
Martin Siltanen (SD), att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.
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Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Bengt-Åke Grips (M) yrkande och Johan Fagerhem 
(V) med fleras yrkande mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar
enligt Bengt-Åke Grips (M) yrkande.

Beslutsunderlag
 §14 KS Svar på motion (V) om konsekvenser av nedläggningen av arbetsmarknadsavdelningen
 §42 Namu Svar på motion (V) om konsekvenser av nedläggningen av

arbetsmarknadsavdelningen
 Svar på motion (V) om konsekvenser av nedläggningen av arbetsmarknadsavdelningen
 Motion (V) gällande konsekvenser av nedläggningen av Arbetsmarknadsavdelningen (AMA)

Expedieras till 
Akt
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Vallentuna 2020 0L27

Motion om de 1i148 tkr ( en miljon tre hundra förtÍoåtta tusen kronor) som Vallentuna
kommun får i statsbidrag 2A2A.

I budgetpropositionen för 2020 genomför regeringen ett antal satsningar för att stärka kommuners
och enskildas ekonomi.
En del av dessa satsningar fördelas på kommuner och landsting. Under 2020 delar staten ut 6Lû

miljoner till kommuner för att ge dem möjlighet att att genomföra insatser ffi brittre vård och
omsorg om personer med demens samt rÍktade Ínsatser mot oftivìllìg ensomhetbtand äIdre.

summan är 1348 tkr som vallentuna kommun får i statsbidrag zazL.

Socialdemokraterna är måna om att dessa pengar inte försvinner in i Vallentuna kommuns stora
slukhål utan verkligen riktas till de våra ätdre och sköraste i kommunen till vilka pengarna är
avsedda. Vi har nu haft många och långa stormiga diskussioner om den sociala Träffpunkten på
Allevtigen i Vallentuna centrum. Det har framkommit mycket oro för de äldres sociala liv och
möjligheter att komma ut och träffa andra och gå på exempelvis fikastunder, musik, gympa med
mera. Alla är nog överens om att pengar bör riktas mot ofrivillig ensamhet, ensamhet vilket vi vet
leder till psykisk ohälsa, för tidigt åldrand,edemens och instabilitet i kroppen om den äldre blir
hemma och stillasittande. Depression kan uppstå och den äldre kan vlilja att sitta inne och hemma
utan sociala kontakter. Manga sjukdomar uppstår när personer blir uppåt B0 år och det är fler åildre
män som faktiskt väljer att avsluta sina liv, hellre åin att kanske tvingas leva i isolering och med
påtvingad ensamhet.

Socialdemokraterna yrkar d¿irför

Att: de 1348 tkr som tillkommer Vallentuna kommun, under år 2020,används fråimst till riktade
insatser mot ofrivillig ensamhet bland de äldre.

För socialdemokraterna i Vallentuna kommun 2020 0L 2T

Ing-Marie Elfström

tJul\L
çJæarw ¡il( ec
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Motion om konsekvenser av alkoholtillstånd i Vallentuna. Kommunfullmäktige 2020 01. 27

Den hlir motionen skrivs på förekommen anledning av attAlliansen under december 2019 har gett alkoholtillstånd till
både gymnasiet och Kulturhuset , tvärt emot våra av oss politiker beslutade regler och policys i Vallentuna.
Alkoholtillstånden ska gälla på KuÌturhuset vid engagemang via kulturkalendern. I gymnasiet är det sedan seprember
2019 tom sista december 2019 minst 25 tillfällen med bio för barn samt konsefter. Det finns ingen åldersgräns och de
riktar sig till alla , också Funkisfestivalen. Kulturhusets kalender är fylld av massor av roliga arrangemang för olika
åldrar.

Vad vi Socialdemokrater hãnvisar till i den här den frågan är den policy vi politiker har tagit i kommunfullmäktige
och som har fastslagits i den här församlingen det vill säga vår högsta instans i kommunen.

Vad är syftet med policyn och socialtjänstlagen: Att skydda barn och unga från att vistas i miljöer där det förekommer
alkohol. Att barn och unga ska kunna fredas på platser där det inte förekommer alkohol och droger. Socialtjänstlagen är
en skyddslag och ska arbeta främjande och förebyggande för att minska skadorna av alkohol, droger och tobak bland
Vallentunaborna. Barn och vuxna som är utsatta för alkohoÌism behöver stöd i att finna platser där det inte förekommer
alkohol, där det inte vistas berusade människor. Där man kan tänka sig att komma hemifrån, från föräldrar som dricker.
Nyktra alkoholister kan behöva en offentlig plats att gå till där det inte förekommer alkohol.
Personal ska enligt vår policy ha en arbetsmiljö fri från droger och alkohol; hur blir det för bibliotekarierna, ljussänarna,
socionomerna i kontaktcentret? Ä.r sþddsombudet involverat?

Om jag går till kontaktcentret som Vallentuna kommun nu har inrättat i Kulturhuset, ska det då finnas alkohol där?
Om jag går till biblioteket ; ska det finnas alkohol i entén till Kulturhuset?
Om jag går till utställningarna ; ska det då finnas alkohol i Kulturhuset?
Kan jag som förälder låta mina större bam vara själva på Kulturhuset? Kommer de mötas av alkohol?
Kommer barnen som spelar i kulturskolan på Vallentuna teater mötas av alkohol i pausen?
Kommer barnen som dansar på Flex på gymnasiet aü möta alkohol i Traversen?
Kommer det att serveras alkohol på matinéer? Det vet vi inte idag och vi kan inte styra det heller.

Att ge ett tillstånd ¿h lätt, men att ta tillbaka ett tillstand är mycket svårt.

Socialdemokraterna yrkar därför:

Att: det ska göras en konsekvensanalys av beslutet att servera alkohol på Kulturhuset och gymnasiet.

Att: utreda om Vallentuna kommun har följt de regler och policys som är beslutade.

Att: uûeda om besluten att införa alkohol på kulturhuset och gymnasiet medför några kosûrader/ konsekvenser
för Vallentuna kommuns skattebetalare.

För socialdemokraterna i Vallentuna Arbetarkommun 2020 01 27

Ing-Marie Elfström Jaana Tilles

þkA--
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Motion om personal iträffpunkten

Träffpunkten i Vallentuna är en verksamhet med många förtjänster, såväl livskvalitetshöjande och
socialt främjande som förebyggande. De volontärer som hjälper till i verksamheten ger ett mervärde i

denna verksamhet.

Dessvärre har verksamhetens anställda personal dragits ned så att det idag inte går att hålla öppet
utan hjälp av dessa volontärer. Det är problematiskt att kommunens verksamheter inte kan fungera
på egen hand, det är inte hållbart.

Volontärernas roll på träffpunkten är värdefull, men möjligheten att över huvud taget bedriva
verksamheten ska inte hänga på volontärnärvaro.

Därför yrkar vi att

Bemanningen med avlönad personal på träffpunkten dimensioneras så att verksamhetens
öppethållande inte beror av volontär bemanning.

.!- Llh 2oLo

Çnu^
Fagerhem (v)
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Svar på frågor angående Gustavvasaskolans 

organisation vid allmänhetens frågestund 

Svar på frågor angående Gustavvasaskolans organisation vid 
allmänhetens frågestund 

Henrik Abelin har till kommunfullmäktiges sammanträde den 27 januari 
2020 inkommit med ett antal frågor gällande Gustavvasaskolans 
organisering vilka redovisas nedan. 

1. Vilka alternativ till ovanstående förslag har utretts och hur har
man värderat dessa (använda gamla Bukettens lokaler, idrott
för de äldre barnen i annan skola än GVS, komplettera med fler
temporära moduler etc)?

2. Enligt lokalresursplanen planeras en ny skola och förskola i
Lindholmen till 2025. Hur konkreta är dessa planer och vilka
förberedande arbeten har skett hittills?

3. Hur rimmar denna satsning med att nu minska utbudet till F-5?

4. Det finns en uppenbar risk att föräldrar som vill att deras barn
skall gå hela mellanstadiet i samma skola flyttar sina barn
redan inför 4:an och att GVS blir en lågstadieskola. Är detta
kommunens plan?

5. Vad är bakgrunden till att GVS beslutats tillhöra
Hjälmstaskolan istället för Hagaskolan som ligger närmast och
skulle ge den säkraste cykelvägen?

6. Hur har den förestående ombyggnaden av Hjälmstaskolans kök
inverkat på ovanstående beslut?

7. Kommer föräldrarna ges möjlighet att välja skola även inför
sjätte klass i om förslaget blir verklighet?

Bilaga 4
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Bakgrund 

Barn- och ungdomsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att se över 
hur skolorna organiseras och nyttjar sina lokaler på bästa sätt för att 
säkerställa att resurser används på bästa sätt. 

Idag är Vallentuna kommuns skolenheter indelade i F-9 och F-6 enheter. 
De kommunala skolor som är F-6 enheter är Karlbergsskolan, Gustav 
Vasaskolan och Kårstaskolan. Elevunderlaget i årskurs 6 har växlat 
kraftigt under ett antal år, främst på ovan nämnda skolenheter men även 
på Karbyskolan. Växlande elevunderlag medför både administrativa, 
organisatoriska och pedagogiska utmaningar. Anledningen till att elever 
väljer andra skolor till årskurs 6, istället för till år 7 beror bland annat på 
att friskolor inom och utanför kommunen har 6-9 indelning. 

Elevunderlaget i årskurs 6 har växlat kraftigt under ett antal år, främst 
på ovan nämnda skolenheter men även på Karbyskolan. Växlande 
elevunderlag medför både administrativa, organisatoriska och 
pedagogiska utmaningar. 

Mot bakgrund av ovanstående fick Barn- och ungdomsnämnden 
förslaget om F-5 organisation presenterat för sig och har haft att ta 
ställning till huruvida förslaget skall genomföras eller ej. 

Förslaget om F-5 organisation 

Vid Barn- och ungdomsnämndens sammanträde den 17 december 2019 
presenterades ett förslag om F-5 organisation där ett antal fördelar 
respektive nackdelar presenterades för nämnden. 

Nackdelarna med förslaget om F-5 organisation var bland annat att det 
inte ställdes mot några alternativa lösningar och det förföll otydligt vart 
eleverna i årskurs 6 skulle komma att hänvisas vid ett genomförande. 
Vidare saknades även en analys av förslagets effekt gällande säker 
skolväg för de berörda eleverna. 

Mot bakgrund av ovanstående beslutade nämnden att återremittera 
ärendet till förvaltningen med motiveringen att det behöver tas ett större 
grepp om hur skolorna ska organiseras för framtiden och att det förslaget 
behöver presenteras i god tid innan dess genomförande. 
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Barn- och ungdomsförvaltningen har nu fått i uppdrag att utreda frågan 
under våren och redovisa ett förslag vid nämndes sammanträde i april 
2020. 

Det kommande förslaget ska ha en bred ansats med ett långsiktigt 
perspektiv där olika alternativ till organisation för samtliga skolor i 
kommunen ska kunna ställas mot varandra med dess fördelar respektive 
nackdelar. 

Det finns ingen plan från nämndens sida att göra Gustavvasaskolan till 
en lågstadieskola. Nämnden noterar snarare att elevunderlaget i skolans 
upptagningsområde kommer att öka på lång sikt. Vilket snarare kommer 
innebära motsatsen. Det är därmed inte uteslutet att elevunderlaget i 
vissa årskurser tillfälligt kommer att minska, vilket såväl skolan som 
Barn- och ungdomsnämnden behöver arbeta fram en plan för att 
hantera. 

Planerna för en ny skola i området befinner sig i ett tidigt stadium och 
kommer att konkretiseras och utredas under de kommande åren. Det 
tidigare förslaget om F-5 organisation var inte avhängt de 
investeringarna som gjorts och kommer att göras i Hjälmstaskolans kök. 

Johan Skog (M) 
Ordförande Barn- och ungdomsnämnden 
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