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§ 22
Upprop

Beslut
Upprop genomfördes. (Se närvarolista).
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§ 23
Val av justerare

Beslut
Kommunfullmäktige utser Thomas Arctaedius (S) och Helena Klange (KD) att jämte 
ordförande justera protokollet.

Protokollet justeras på kommunledningskontoret, kommunalhuset den 17 juni 2020 klockan 
17.00.
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§ 24
Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagording

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. Kungörelsen har skickats ut till fullmäktiges ledamöter 
och ersättare inom föreskriven tid.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets laga tillkomst och förklarar därmed 
sammanträdet som laga utlyst. Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.
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§ 25
Avsägelser och fyllnadsval 2020 (KS 2020.001)

Ärendebeskrivning

Meddelande
Länsstyrelsen utser ny ersättare, Pernilla Grönlund (MP) i kommunfullmäktige, för perioden 
11 februari 2020 – 14 oktober 2022

Länsstyrelsen utser ny ledamot, Sandra Rudeberg (S) i kommunfullmäktige, för perioden 11 
februari 2020 – 14 oktober 2022

Länsstyrelsen utser ny ersättare, Ulf Lundström (S) i kommunfullmäktige, för perioden 11 
februari 2020 – 14 oktober 2022

Länsstyrelsen utser ny ledamot, Gustav Elfström (S) i kommunfullmäktige, för perioden 11 
februari 2020 – 14 oktober 2022

Länsstyrelsen utser ny ersättare, Frida Ekberg (S) i kommunfullmäktige, för perioden 11 
februari 2020 – 14 oktober 2022

Länsstyrelsen beslutar att Bengt Lindahl (M) entledigas från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige på grund av att han inte längre är folkbokförd i Vallentuna kommun. 
Beslutet gäller från och med 5 maj 2020.

Länsstyrelsen utser ny ledamot, Monica Emilsson (M) i kommunfullmäktige, för perioden 6 
maj 2020 – 14 oktober 2022

Länsstyrelsen utser ny ersättare, Maria Östfalk (M) i kommunfullmäktige, för perioden 6 maj 
2020 – 14 oktober 2022

Attunda tingsrätt beslutar att Bengt Lindahl (M) entledigas från sitt uppdrag som nämndeman 
i Attunda tingsrätt från och med 8 maj 2020. Bengt Lindahl (M) är inte längre behörig som 
nämndeman eftersom han inte längre är folkbokförd i en kommun som tillhör tingsrätten.

Attunda tingsrätt beslutar att Cecilia Hautmann (V) entledigas från sitt uppdrag som 
nämndeman i Attunda tingsrätt från och med 2020-06-15. Cecilia Hautmann (V), har visat 
giltigt hinder och vill bli entledigad från sitt uppdrag som nämndeman.
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Inkomna avsägelser
· Avsägelse – Frida Ekberg (S)
o Ersättare i kommunfullmäktige
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelse och överlämnar ärendet till länsstyrelsen för
omräkning.
____________________________________________________________________

· Avsägelse – Jerry Gabrielsson (S)
o Ersättare i utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

· Avsägelse – Maya Mallo (M)
o Ersättare i valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

· Avsägelse – Maya Mallo (M)
o Ersättare i socialnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

· Avsägelse – Fredrik Molin (KD)
o Ersättare i fritidsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

· Avsägelse – Monica Andersson (C)
o Ledamot i utbildningsnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________
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Valärenden
Val av ersättare till utbildningsnämnden (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

Val av ersättare till valnämnden (M)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

Val av ersättare till socialnämnden (M)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

Val av ersättare till fritidsnämnden (KD)
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Michael Sehlstedt (KD) till ersättare i fritidsnämnden.
____________________________________________________________________

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

Val av nämndeman till Attunda tingsrätt (M)
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Katarina Grip (M) till nämndeman i Attunda tingsrätt.
____________________________________________________________________

Val av nämndeman till Attunda tingsrätt (V)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________
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Kvarstående valärenden
Val av ersättare till fritidsnämnden (S)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

Val av ersättare till barn- och ungdomsnämnden (S)
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Maria Klockare (S) till ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
____________________________________________________________________

Val av ersättare till utbildningsnämnden (C)
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Albin Hedenstedt (C) till ersättare i utbildningsnämnden.
____________________________________________________________________

Val av ersättare till utbildningsnämnden (S)
Beslut
Kommunfullmäktige väljer Hans Boström (S) till ersättare i utbildningsnämnden.
____________________________________________________________________
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§ 26
Valärende - fyra stycken nämndemän till Attunda tingsrätt 
mandatperioden 2020-2023 (KS 2019.090)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för perioden 2020-06-17-2023-12-31, välja följande fyra 
personer som ytterligare nämndemän till Attunda tingsrätt:

Mats Hellberg (SD)
Monique Nilsfors (S)
Lars-Elis Ekeberg (C)
Cecilia Brändström (M)

Ärendebeskrivning
Med anledning av den pågående Coronapandemin – och det faktum att tingsrätten under 
pandemin normalt inte kallar in nämndemän som fyllt 70 år – har behov uppkommit av 
ytterligare nämndemän.

Attunda tingsrätt har därför fattat beslut om att öka antalet nämndemän i domsagan med totalt 
60 stycken. De nya nämndemännen ska likt de redan tillsatta tjänstgöra under hela den 
resterande tiden av den nuvarande mandatperioden, det vill säga fram tills 2023-12-31. 

För Vallentuna kommun innebär det att vi ska utse ytterligare fyra stycken nämndemän.

I enlighet med proportionellt valsätt innebär det att Vallentuna kommun ska utse en 
nämndeman från Moderaterna, en nämndeman från Sverigedemokraterna, en nämndeman från 
Socialdemokraterna och en nämndeman från Centerpartiet.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar i enlighet med Valberedningsnämndens förslag att kommunfullmäktige 
beslutar att för perioden 2020-06-17-2023-12-31, välja följande fyra personer som ytterligare 
nämndemän till Attunda tingsrätt:

Mats Hellberg (SD)
Monique Nilsfors (S)
Lars-Elis Ekeberg (C)
Cecilia Brändström (M)
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Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.
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§ 27
Val av ombud och ersättande ombud till bolagen Inera AB, SKL 
Kommentus AB och Stockholmsregionens Försäkring AB (KS 2020.166)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att väljande följande personer till ombud och ersättande ombud 
till bolagen Inera AB, SKL Kommentus AB och Stockholmsregionens Försäkring AB:

Ombud:
Ray Idermark (M)

Ersättande ombud:
Parisa Liljestrand (M).

Ärendebeskrivning
Detta valärende gäller val av ett ombud och en ersättare till ombudet för Vallentuna kommun 
på ägarråd och årsstämmor med bolaget Inera AB, årsstämmor med bolaget SKL Kommentus 
AB och bolagsstämmor med bolaget Stockholmsregionens Försäkring AB. Vallentuna 
kommun är delägare i alla tre bolagen. Detta valärende gäller för hela den resterande tiden av 
den nuvarande mandatperioden.

Yrkanden
Johan Skog (M) yrkar i enlighet med Valberedningsnämndens förslag att kommunfullmäktige 
beslutar att väljande följande personer till ombud och ersättande ombud till bolagen Inera AB, 
SKL Kommentus AB och Stockholmsregionens Försäkring AB:

Ombud:
Ray Idermark (M)

Ersättande ombud:
Parisa Liljestrand (M).

Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.
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§ 28
Nämndernas verksamhetsplaner 2020-2022 (KS 2019.391)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 
att notera informationen om nämndernas verksamhetsplaner.

Anteckning
Jaana Tilles, Thomas Arctaedius, Anna-Maria Boström, Gustav Elfström och Sandra 
Rudeberg, alla (S), deltar ej i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

Nicklas Steorn (MP) deltar ej i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

Johan Fagerhem (V) deltar ej i beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

Fredrik Lindahl, Hans Jedlin, Joakim Oskarsson och Martin Siltanen, alla (SD), deltar ej i 
beslutet med hänvisning till eget budgetförslag.

Ärendebeskrivning
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2020-2022 som grund har 
nämnderna beslutat om verksamhetsplaner (VP) för perioden. Enligt styrdokumentet Policy 
för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun (1.2.6.1 
Kommunal författningssamling) ska nämndernas verksamhetsplaner innehålla:

- de kommungemensamma mål som berör nämnden,
-nämndspecifika mål,
-en övergripande fördelning av nämndens driftsbudget på avdelning, verksamhetsblock eller
liknande,
-en övergripande fördelning av nämndernas investeringsbudget på projekt.

Nämndernas planer bifogas ärendet.

Kommunledningskontoret bedömer att samtliga verksamhetsplaner visar god kvalitet och 
följer de mål och den budget som beslutats i kommunplan 2020-2022.

Yrkanden
Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §40 KS Nämndernas verksamhetsplaner 2020-2022
 §20  Nämndernas verksamhetsplaner 2020-2022
 Nämndernas verksamhetsplaner 2020-2022
 Kommunstyrelsen, verksamhetsplan 2020-2022
 Barn- och ungdomsnämnden, Verksamhetsplan 2020-2022
 Utbildningsnämnden, verksamhetsplan 2020-2022
 Socialnämnden, verksamhetsplan 2020-2022 Socialnämnden
 Fritidsnämnden, Verksamhetsplan 2020 - 2022
 Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2020 - 2022
 Bygg- och miljötillsynsnämnden, verksamhetsplan 2020-2022
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§ 29
Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2019 (KS 
2019.237)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att 
notera 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 fyra (4) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2019.

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
2019.

Yrkanden
Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §65 KS Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2019
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 §35  Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2019
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-04, Rapportering av icke verkställda beslut enligt

socialtjänstlagen kvartal 2 2019
 Socialnämnden, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2019
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§ 30
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3, 2019 (KS 
2019.237)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att 
notera 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 åtta (8) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2019. 2 av dessa 8 beslut gäller barn och 
unga och resterande äldre.

LSS
Socialförvaltningen har sju (7) icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2019.

Yrkanden
Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §22 KS Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3
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 §4  Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3
 Tjänsteskrivelse, Rapportering icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2019,

2020-01-10
 Socialnämnden, 189 Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2019
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§ 31
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4, 2019 (KS 
2019.237)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 
att notera 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 åtta (3) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2019. 1 av dessa 3 beslut 
gäller barn och unga och resterande äldre.

LSS
Socialförvaltningen har två (2) icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för fjärde kvartalet 2019.

Yrkanden
Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §97 KS Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4, 2019
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 §59  Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4, 2019
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-04, Rapportering av icke verkställda beslut enligt

socialtjänstlagen kvartal 4
 Socialnämnden, Rapportering av icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 4 2019
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§ 32
Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga nämnder (KS 2019.019)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 
att godkänna uppföljningen.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunens reglemente för internkontroll ska nämnderna i samband med 
årsredovisningens och delårsrapportens upprättande rapportera resultatet från uppföljningen 
av internkontrollen till kommunstyrelsen. Vid helårsuppföljningen anges vilken process eller 
rutin samt kontrollmoment som har granskats inom nämnden samt granskningens 
genomförande och utfall. Varje nämnds rapport innehåller också en åtgärdsuppföljning. Vid 
helårsuppföljningen för samtliga nämnder tillkommer också en samlad bedömning och 
sammanfattning av hur kommunens interna kontrollsystem fungerar. Helårsrapporten delges 
kommunfullmäktige i anslutning till behandlingen av kommunens årsredovisning. 
Kommunledningskontorets samlade bedömning av kommunens internkontroll är att den 
fungerar väl.

Yrkanden
Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §66 KS Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga nämnder
 §33 Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga nämnder
 Internkontroll, helårsuppföljning 2019, samtliga nämnder
 Barn- och ungdomsnämnden, Internkontroll helårsuppföljning 2019
 Utbildningsnämnden, Internkontroll helårsuppföljning 2019
 Socialnämnden, Internkontroll helårsuppföljning 2019
 Fritidsnämnden. Internkontroll, helårsuppföljning 2019
 Kulturnämnden, Internkontrollplan, Helårsuppföljning 2019
 Bygg- och miljötillsynsnämnden, Internkontroll - helårsuppföljning 2019
 Kommunstyrelsens arbetsutskott, Internkontroll, helårsuppföljning 2019



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2020-06-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 33
Årsredovisning och fråga om ansvarsfrihet för Vallentuna kommun 2019 
(KS 2020.098)

Beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Vallentuna kommun

2019, i enlighet med revisorernas förslag.
2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och de

övriga nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ för 2019 års
förvaltning, i enlighet med revisorernas förslag.

Anteckning
Ulf Nordlinder, ordförande för revisionen i Vallentuna kommun, redovisar och motiverar 
revisionens förslag till beslut.

Revisorerna tillstyrker att
 kommunens årsredovisning godkänns
 kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda ledamöterna i dessa organ

beviljas ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.

Anteckning
Nicklas Steorn (MP) deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommuns årsredovisning för 2019 är anpassad efter den nya lagen om kommunal 
bokföring och redovisning som trädde i kraft 1 januari 2019. Årsredovisningen innehåller 
följande kapitel:

Inledning
Förvaltningsberättelse
Resultaträkning
Balansräkning
Kassaflödesanalys
Driftsredovisning
Investeringsredovisning
Noter

Årsredovisningen ska omfatta kommunen och den kommunala koncernen.
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Yrkanden
Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar att:

1. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning för Vallentuna kommun
2019, i enlighet med revisorernas förslag.

2. Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och de
övriga nämnderna samt de enskilda ledamöterna i dessa organ för 2019 års
förvaltning, i enlighet med revisorernas förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §70 KS Årsredovisning för Vallentuna kommun 2019
 §40  Årsredovisning för Vallentuna kommun 2019
 Årsredovisning för Vallentuna kommun 2019
 Revisionsberättelse 2019
 Signaturer till Revisionsberättelse
 Granskningsrapport kommunrevisor Össebyhus 2019
 Granskningsrapport 2019 Vallentuna förvaltnings AB
 Årsredovisning 2019 Vallentuna kommun_till KF_med red.ändring
 Revisorernas verksamhetsberättelse 2019
 Kommunstyrelsens verksamhetsberättelse
 Barn- och ungdomsnämndens verksamhetsberättelse
 Utbildningsnämndens verksamhetsberättelse
 Socialnämndens verksamhetsberättelse
 Fritidsnämndens verksamhetsberättelse
 Kulturnämndens verksamhetsberättelse
 Bygg- och miljötillsynsnämndens verksamhetsberättelse



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2020-06-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 34
Revisionsrapporter 2019 (KS 2019.092)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, 
att godkänna uppföljningen.

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

Yrkanden
Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §43 KS Revisionsrapporter 2019
 §23  Revisionsrapporter 2019
 Revisionsrapporter 2019
 02 - Granskning av anläggningsredovisning
 03 - KS Svar - Granskning av anläggningsredovisning
 04 - Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner
 05 - KS Svar - Granskning av löpande intern kontroll i redovisningsrutiner
 06 - Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten
 07 - SN Svar - Granskning av styrning och ledning av hemtjänstverksamheten
 08 - Kontroll av handläggningstider och avtalstrohet i barn- och ungdomsärenden
 09 - SN Svar - Kontroll av handläggningstider & avtalstrohet i barn- och

ungdomsärenden
 10 - Likvärdiga förutsättningar inom förskolan



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2020-06-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 35
Hemställan om investeringsanslag för gång- och cykelväg Brottby (KS 
2020.055)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att:

- bevilja hemställan om investeringsanslag om 5,2 miljoner kronor för etappen ”Gång- och
cykelväg Brottby”. Medlen hemställs från projektet 2845 Gång- och cykelväg Vallentuna –
Karby/Brottby.

- fatta genomförandebeslut om en ny gång- och cykelväg i Brottby.

Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsutskottet fattade 2020-02-19 beslut om föreslå att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige om hemställan av investeringsanslag
om fem miljoner två hundra tusen kronor som finns reserverat i investeringsplanen i 
kommunplan 2020 – 2022 och att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att projektera 
och anlägga en ny en ny gång- och cykelväg längs Gamla Norrtäljevägen mellan 
Sundbyvägen och Åkersbergavägen i Brottby.

I kommunplanen investeringsplan för 2018 – 2029 finns totalt 40 miljoner kronor reserverade 
för en gång- och cykelväg mellan Vallentuna och Karby/Brottby, vara 6,5 miljoner kronor år 
2018 – 2020. Av dessa har tidigare hemställts om att få nyttja 0,5 miljoner kronor för en 
förstudie av en cykelväg för hela sträckan och utfallet hittills uppgår till 0,4 miljoner kronor 
(KS 2018.263).

Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då den är förenlig med kommunplan
2020 – 2022.

Yrkanden
Fredrik Lindahl (SD) yrkar, med bifall från Nicklas Steorn (MP) och Björn Furugren Beselin 
(C), bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §73 KS Hemställan om investeringsanslag för gång- och cykelväg Brottby
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 §43  Hemställan om investeringsanslag för gång- och cykelväg Brottby
 Hemställan om investeringsanslag för gång- och cykelväg Brottby
 §5 Tefau Gång- och cykelväg Brottby
 Tjänsteskrivelse, Gång- och cykelväg Brottby, 2020-02-10
 Förstudie gång- och cykelväg Brottby
 Ritning T-31-1-001
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§ 36
Revidering av avfallstaxa (KS 2020.113)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att:
1. Fastställa revidering av avfallstaxan för Vallentuna kommun enligt bilaga, samt att den
reviderade taxan gäller från och med den 1 juli 2020.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott beslutade 2020-04-29 § 24 att föreslå 
kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att fastställa revidering av avfallstaxan enligt bilaga, 
samt att den ska gälla from 1 juli 2020.

En ny statlig förbränningsskatt införs och gäller från april 2020. Till följd av detta har 
SÖRAB höjt sina behandlingsavgifter motsvarande skatten. Under 2020 höjer SÖRAB 
avgifterna med 75 kr/ton för både brännbart hushållsavfall och grovavfall som skickas till 
förbränning. Förbränningsskatten innebär ökade behandlingskostnader på cirka 355 tkr under 
år 2020. Förslaget innebär att den höjda avgiften tas ut per abonnemang i proportion till tömd 
volym.

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget.

Yrkanden
Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §84 KS Revidering av avfallstaxa
 Revidering av avfallstaxa
 §24 Tefau Revidering av avfallstaxa
 Tjänsteskrivelse, 2020-04-17, Revidering av avfallstaxa.
 Förslag till revidering av avfallstaxa för Vallentuna kommun
 Bilaga-beräkningsunderlag förbränningsskatt 2020
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§ 37
Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats (KS 2020.092)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att 
fastställa revidering av taxan för upplåtelse av offentlig plats, i enlighet med bifogat förslag. 
Taxan träder i kraft vid justering av fullmäktiges protokoll och tillämpas för nya upplåtelser 
som inte redan har beviljats vid tiden för ikraftträdande.

Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsutskottet fattade 2020-03-18 beslut om att revidera taxan för upplåtelse 
av offentlig plats samt att komplettera med en skrivning som avser regelbundna 
återkommande event med samma arrangör. Syftet med ändringen är att öka möjligheterna till 
evenemang som bidrar till en levande miljö kring kommunens centrum. Sådana evenemang 
har i de flesta fall fallit under ”övrig oklassificerad upplåtelse” vilket har inneburit onödigt 
merarbete från både arrangörer och kommunen eftersom villkoren för varje upplåtelse måste 
hanteras vid varje evenemang. Genom en möjlighet att teckna avtal ges en möjlighet att skapa 
förutsägbarhet och samtidigt förenkla handläggningen.

I samband med ovanstående revidering föreslås taxan kompletteras avseende upplåtelse för 
s.k. foodtrucks och taxan för vissa upplåtelser höjs för att spegla utvecklingen av taxor i
närliggande kommuner och KPI. Taxan för s.k. foodtrucks föreslås jämställas med
försäljningsplats om max 12 kvm vid upplåtelse kortare än ett år och med kiosk om max 12
kvadratmeter vid upplåtelse på helårsbasis.

Yrkanden
Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §85 KS Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
 §55  Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
 Revidering av taxa för upplåtesle av offentlig plats
 Taxa för upplåtelse av offentlig plats
 §16 Tefau Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
 Revidering av taxa för upplåtelse av offentlig plats
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§ 38
Revidering av kulturskolans avgifter (KS 2020.134)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att fastställa 
kulturskolans avgifter i enlighet med bilaga Kulturskolans avgifter.

Reservationer
Jaana Tilles, Thomas Arctaedius, Anna-Maria Boström, Gustav Elfström och Sandra 
Rudeberg, alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för Jaana Tilles (S) med fleras 
yrkande.

Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jaana Tilles (S) med fleras 
yrkande.

Johan Fagerhem (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jaana Tilles (S) med fleras 
yrkande.

Ärendebeskrivning
Förändrade taxor ska beslutas av kommunfullmäktige.
Kulturnämnden har fattat beslut §15 2020-03-31 om att föreslå kommunfullmäktige att 
fastställa kulturskolans avgifter enligt bilagt förslag, Kulturskolans avgifter 2020-02-21. 
Förslaget innehåller förändrade avgifter för kurserna Kortkurs, Animerad film samt en ny 
avgift för kurser som startas med hjälp av utvecklingsbidrag från Kulturrådet, 
”Kulturskolebidraget”.

Yrkanden
Jaana Tilles (S), yrkar, med bifall från Nicklas Steorn (MP) och Johan Fagerhem (V), att 
kommunfullmäktige beslutar att halvera kulturskolans avgifter, i enlighet med 
protokollsbilaga 1.

Helena Klange (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), föreslår att Jaana Tilles (S) med fleras yrkande ställs mot 
Helena Klanges (KD) yrkande. Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.

Ordförande, Michel Louis (KD), ställer Jaana Tilles (S) med fleras yrkande mot Helena 
Klanges (KD) yrkande. Ordförande konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt Helena 
Klanges (KD) yrkande.
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Beslutsunderlag
 §86 KS Revidering av kulturskolans avgifter
 §54  Revidering av kulturskolans avgifter
 Revidering av kulturskolans avgifter
 Kulturnämnden, Revidering av kulturskolans avgifter
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§ 39
Bostadsbyggnadsprognos 2020-2029 (KS 2019.383)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att godkänna 
Bostadsbyggnadsprognos 2020-2029 daterad mars 2020.

Anteckning
Fredrik Lindahl, Hans Jedlin, Joakim Oskarsson och Martin Siltanen, alla (SD), deltar ej i 
beslutet med hänvisning till egen kommunplan.

Reservationer
Jaana Tilles, Thomas Arctaedius, Anna-Maria Boström, Gustav Elfström och Sandra 
Rudeberg, alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för Jaana Tilles (S) yrkande.

Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Johan Fagerhem (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Anteckning
Ajournering mellan klockan 19.28 till 19.33.

Ärendebeskrivning
Bostadsbyggnadsprognosen är en plan för att skapa planeringsmässiga förutsättningar för 
bostadsbyggnation. Bostadsbyggnadsprognosen ligger även till grund för 
befolkningsprognosen och blir en del av kommunplanen när planen har godkänts. Prognosen 
utgår från Vallentunas bostadsåtagande i enlighet med Sverigeförhandlingen och Riktlinjer 
för bostadsförsörjning och bygger på föregående års bostadsbyggnadsprognos, pågående 
planering, pågående översiktsplanering och inkomna önskemål om detaljplanering.

Yrkanden
Jaana Tilles (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, med ändringarna (se 
protokollsbilaga 2) att
- Minst 30% av nyproduktionen ska upplåtas som hyresrätter
- Södra Haga tas bort från BBP 2020-2029
- Karby/Lindvägen tidigareläggs till 2021
- Vallentuna Ekeby 2:239 tas med i planen och påbörjas 2021.

Nicklas Steorn (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, med ändringarna att
- Minst 30% av nyproduktionen ska upplåtas som hyresrätter
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- Södra Haga tas bort från BBP 2020-2029
- Karby/Lindvägen tidigareläggs till 2021
- Fördelningen mellan Flerbostadshus (FH) kontra Småbostadshus (SH) ska vara 2/3-delar
FH och 1/3 SH över hela prognosperioden.

Johan Fagerhem (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, med ändringarna att
- Minst 50% av nyproduktionen ska upplåtas som hyresrätter
- Södra Haga tas bort från BBP 2020-2029
- Karby/Lindvägen tidigareläggs till 2021
- Olhamra 1:120 tas bort från BBP 2020-2029.

Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD) föreslår att Jaana Tilles (S) yrkande, Nicklas Steorns (MP) 
yrkande, Johan Fagerhems (V) yrkande och hans eget yrkande ställs mot 
varandra. Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.

Ordförande, Michel Louis (KD), ställer Jaana Tilles (S) yrkande, Nicklas Steorns (MP) 
yrkande, Johan Fagerhems (V) yrkande och hans eget yrkande mot varandra. Ordförande 
konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt Michel Louis (KD) yrkande.

Beslutsunderlag
 §87 KS Bostadsbyggnadsprognos 2020-2029
 §26 Planmu Bostadsbyggnadsprognos 2020-2029
 Tjänsteskrivelse Bostadsbyggnadsprognos 2020-2029 mars 2020
 Bostadsbyggnadsprognos 2020-2029 mars 2020
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§ 40
Detaljplan för Lindholmen-Strömgården omfattande fastigheterna Slumsta 
1:13, 1:108, 1:109 samt del av fastighet Slumsta 1:31Antagande (KS 
2016.280)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att anta detaljplan 
för Lindholmen-Strömgården, omfattande fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 samt del 
av fastighet Slumsta 1:31., enligt 5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900).

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott beslutade 2019-11-19 § 83 att sända ut förslag till 
detaljplan för Lindholmen-Strömgården, omfattande fastigheterna Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 
samt del av fastighet Slumsta 1:31, på granskning enligt 5 kap 6§ Plan- och bygglagen 
(2010:900).

Förslag till detaljplan har varit utsänt för granskning mellan 12 december 2019 och 16 januari 
2020. Yttranden har inkommit från länsstyrelsen, Skanova, PostNord, E.ON, Storstockholms 
brandförsvar, Ellevio, Trafikförvaltningen, Lantmäteriet, Trafikverket, Vattenfall 
Eldistribution, Kulturnämnden och Fritidsnämnden. Länsstyrelsen, E.ON, Vattenfall 
Eldistribution har inget att erinra mot planförslaget. Inga synpunkter har lämnats från 
sakägare och närboende.

Med anledning av inkomna yttranden har plankartan justerats avseende gränser (administrativ 
gräns och egenskapsgränser) samt mindre redaktionella ändringar. I plankartan har f1-
bestämmelsen kompletterats för ökad flexibilitet och medger nu både radhus och parhus. 
Planbeskrivningen har reviderats främst gällande genomförandefrågor, tidplan samt 
uppdaterade bullerkartor med beräknade ljudnivåer för samtliga våningsplan avseende 
radhus/parhus.

Genomförda revideringar bedöms inte föranleda krav på ny granskning. Planförslaget är 
därmed färdigt för antagande. Beslut om antagande ska fattas av Kommunfullmäktige.

Ett exploateringsavtal har tagits fram för att säkerställa genomförandet. Marköverlåtelseavtal 
tecknas i samband med laga kraft.

Yrkanden
Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §88 KS Detaljplan för Lindholmen-Strömgården omfattande fastigheterna Slumsta

1:13, 1:108, 1:109 samt del av fastighet Slumsta 1:31Antagande
 §21 Planmu Detaljplan för Lindholmen-Strömgården omfattande fastigheterna

Slumsta 1:13, 1:108, 1:109 samt del av fastighet Slumsta 1:31Antagande
 Tjänsteskrivelse Lindholmen-Strömgården antagandehandling1
 Planbeskrivning Lindholmen-Strömgården_antagandehandling_20200421
 Plankarta Lindholmen-Strömgården_antagandehandling 20200421 (1)
 Granskningsutlåtande Lindholmen-Strömgården_antagandehandling1 20200421
 R01-294010_ver3_Bullerutredning Lindholmen_20200319
 Behovsbedömning detaljplan för Lindholmen – Strömgården
 Vägprojektering detaljplan för Lindholmen – Strömgården
 Bullerutredning Lindholmen_Stromgarden
 Dagvattenutredning_Lindholmen_Strömgården190625_slutrapport
 Orkesta IP Bullerutredning 20191008
 Samrådsredogörelse Strömgården_granskningshandling_20191022
 PM Geotekniska förhållanden och skredbedömning, Slumsta 1:108 och 1:109
 Trafikbullerutredning, Slumsta 1:108 och 1:109
 Nya småhus i Slumsta, arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Slumsta 1:108 och 1:109
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§ 41
Detaljplan för Kragstalund Östra, samt upphävande av del av stadsplan 
S790917 - antagande, (KS 2017.210)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att anta detaljplan 
för Kragstalund Östra, omfattande fastigheterna Kragsta 1:51:3 och del av Kragsta 2:7, enligt 
5 kap 27 § Plan- och bygglagen (2010:900) under förutsättning att vattendomen i mål nr M 
8183-18 vunnit laga kraft samt att upphäva del av stadsplan S790917-0.

Reservationer
Nicklas Steorn (MP) reserverar sig mot beslutet att hans tilläggsyrkande avslås.

Johan Fagerhem (V) reserverar sig mot beslutet att Nicklas Steorn (MP) med fleras 
tilläggsyrkande avslås.

Jaana Tilles, Thomas Arctaedius, Anna-Maria Boström, Gustav Elfström och Sandra 
Rudeberg, alla (S), reserverar sig mot beslutet att Nicklas Steorn (MP) med fleras 
tilläggsyrkande avslås.

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ca 60 nya bostäder, varav ca 50 lägenheter i 
flerfamiljshus och 9 radhus/kedjehus. I planuppdraget ingår även upphävande av del av 
stadsplan S790917-0. Del av stadsplanen upphävs, då platsen är svår att tolka utifrån rådande 
planförhållanden. Planavdelningen/SBF anser därför att det är nödvändigt att rensa upp i 
planmosaiken av gällande detaljplaner för att göra området mer lättöverskådligt. Syftet med 
upphävandet är att möjliggöra och underlätta för eventuella förändringar för Zetterlunds väg. 
Området där stadsplanen upphävs kommer att bli oplanlagt.

Den nya detaljplanen ska även säkerställa att kommunal mark finns att tillgå vid en eventuell 
breddning av Zetterlunds väg. Gatans utformning ska ses över och breddas till kommunal 
standard med separat gång- och cykelväg.

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande till följd av närheten till Roslagsbanan och 
Byle mosse samt att planområdet till stor del utgörs av våtmark.

Planens genomförande antas medföra risk för betydande miljöpåverkan och en MKB enligt 
miljöbalken (MB) har därför upprättats för detaljplanen. Detta beror framförallt på att ett 
våtmarks- och naturmarksområde fylls ut och omvandlas till bostadsområde. Omfattningen av 
markutfyllnaden i området är även så pass stor att det krävs tillstånd för vattenverksamhet. 
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Enligt miljöbalken är syftet med en miljöbedömning att integrera miljöaspekter i planen så att 
en hållbar utveckling främjas.

I samband med att en detaljplan antas ska en särskild sammanställning enligt 6 kap. 16 § 
miljöbalken upprättas. Syftet med den särskilda sammanställningen är att göra resultatet av 
bedömningsförfarandet tillgängligt för allmänheten och för dem som deltagit i processen.

En ansökan om tillstånd till grävning och utfyllnad av våtmark på fastigheterna Kragsta 
1:51:3 och Kragsta 2:7 har skickats in till Mark- och Miljödomstolen och handlagts parallellt 
med planprocessen, målnummer M 8183-18. Dom meddelades 2019-10-01 angående tillstånd 
till grävning att avlägsna geotekniskt olämpligt material och utfyllnad av våtmarksområde om 
7300 kvm med sprängsten samt att anlägga och driva en torrdamm. Mark- och 
miljödomstolens dom överklagades till Mark- och miljööverdomstolen, målnummer M 11477 
19. Mark- och miljööverdomstolen beslutade 2020-01-27 att inte ge prövningstillstånd och att
Mark- och miljödomstolens avgörande står fast. Mark- och miljööverdomstolens beslut
överklagades i sin tur till Högsta domstolen, målnummer Ö 994-20. Högsta domstolen
beslutade 2020-04-20 att inte ge prövningstillstånd och att Mark- och miljööverdomstolens
avgörande står fast.

Yrkanden
Nicklas Steorn (MP) yrkar, med bifall från Johan Fagerhem (V) och Gustav Elfström (S), som 
tillägg i beslutsmeningen att efter orden "laga kraft" skriva "att kompensationsåtgärdsplan i 
enlighet med vattendomen tas fram".

Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), föreslår att han först ställer proposition på sitt eget yrkande 
och sedan på Nicklas Steorn (MP) med fleras tilläggsyrkande. Beslutsgången godkänns av 
kommunfullmäktige.

Ordförande, Michel Louis (KD), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Ordförande, Michel Louis (KD) ställer proposition på Nicklas Steorn (MP) med 
flera tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att det avslås.

Beslutsunderlag
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 §203 KS Detaljplan för Kragstalund Östra, samt upphävande av del av stadsplan
S790917 - antagande,

 §73 Planmu Detaljplan för Kragstalund Östra, samt upphävande av del av stadsplan
S790917 - antagande,

 Tjänsteskrivelse, Detaljplan för Kragstalund Östra, samt upphävande av del av
stadsplan S790917 - antagande, 2019-09-24

 Dp Kragstalund östra_Planbeskrivning_antagande 2019-09-24
 Dp Kragstalund östra_Granskningsutlåtande 2019-09-24
 Dp Kragstalund östra Plankarta antagande 2019-09-24ny
 Nacka%20TR%20M%208183-18%20Dom%202019-10-01
 MKB Kragstalund Östra 2018-11-26_rev 190821
 PM Dagvattenutredning 2018-09-27 justerad APN 2019-08-21
 Särskild sammanställning Kragstalund östra, 20190924
 BILAGA 1 - R-58.1-00
 BILAGA 2 - R-58.1-01
 BILAGA 3 - AVRINNING BYLE MOSSE
 BILAGA 4 - R-58.1-02
 Bilaga 5. Beräkningar Storm Tac
 BILAGA 6 - R-51.1-01
 16-007 r01 Bullerutredning Kragsta 1_51 2018-10-26
 Geoteknik m bilagor 181026
 Närsaltsbelastning Byle mosse 20181110
 PM_Inventering_naturvardsarter_Kragstalund_Slutversion181023
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§ 42
Miljöredovisning 2019 (KS 2020.097)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att godkänna 
Miljöredovisning 2019.

Anteckning
Nicklas Steorn (MP) lämnar följande protokollsanteckning.
Då kommunen har miljöarbetet som ett prioriterat område borde Miljöredovisningen 2019 och
dess bristande mätbarhet och måluppfyllelse ihop med raset på miljörankingen från 67:e till
152:a plats stämma till eftertanke. Om kommunen verkligen prioriterar detta krävs ett omtag
med mer resurser för omställning för att få tydliga effekter på målen samt ett arbete med att ta
fram mätbarhet för respektive mål.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommuns miljöredovisning är en fördjupning av årsredovisningen som innehåller 
uppföljning av det systematiska miljöarbetet och kommunens miljömål. Arbetet under 2019 
har utgått från kommunens miljöplan med dess tre övergripande miljömål för kommunens 
direkta miljöpåverkan, snarare än miljöarbetet för kommunen som geografiskt område. 
Uppföljningen av miljömålen har sammanställts från förvaltningarnas resultatredovisning i 
Stratsys. Miljöredovisningen publiceras på intranät och extern webb.

SAMMANFATTNING, MILJÖREDOVISNING 2019
1. Klimatpåverkan ska minska. Sammantaget går det inte att bedöma om kommunens
klimatpåverkan minskat. Målsättningar för energieffektivisering nås. Laddstolpar har
etablerats i det centrala garaget och tre rena elbilar införskaffats. Etablering av en gemensam
bilpool har förberetts under året. Körsträckorna för hemtjänsten har eventuellt ökat.

2. Miljöanpassade inköp ska öka. Bedömningen är att miljöhänsynen vid upphandling och
inköp generellt sett har ökat. Kommunens centrala upphandlingsfunktion arbetar löpande med
att öka miljöhänsynen vid upphandling och genom styrning av inköp, bland annat har stöd för
att ställa miljökrav tagits fram.

3. Osorterat avfall... Andelen kommunala verksamheter som källsorterar är fortfarande låg.
Fyra av tio kommunala enheter källsorterar och av dem sorterar flera endast en eller ett fåtal
fraktioner. Bedömningen är att det osorterade avfallet inte minskat mer än marginellt. Ett
kommunövergripande arbete med att utreda och ge förutsättningar för källsortering i alla
kommunens verksamheter startade under året.

… och farliga kemikalier ska minska. Hanteringen av miljöfarliga kemikalier bedöms vara 
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tillfredsställande och förutsättningarna finns på plats för att arbeta systematiskt med att 
minska miljöpåverkan samt risker för miljö och hälsa. Flera verksamheter har aktivt fasat ut 
kemikalier till förmån för miljövänliga alternativ. Förvaltningarna har under året arbetat med 
sina respektive uppdrag ur kommunens kemikalieplan, bland annat har förskolorna påbörjat 
ett systematiskt arbete med kemikaliesmart förskola.

Yrkanden
Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §90 KS Miljöredovisning 2019
 §56  Miljöredovisning 2019
 Miljöredovisning 2019 TJÄNSTESKRIVELSE
 Miljöredovisning 2019 Vallentuna kommun FÖR BESLUT
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§ 43
Upphävande av beslut om F-9-inriktning (KS 2020.164)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras.

Motivering till återremiss
För motivering se protokollsbilaga 3.

Ärendebeskrivning
Den 17 december 2019 gav barn-och ungdomsnämnden i uppdrag till barn-och 
ungdomsförvaltningen att lämna ett organisationsförslag för samtliga kommunala skolor som 
ska gälla från höstterminen 2021. Barn- och ungdomsförvaltningen har under våren utrett 
ärendet med utgångspunkten att Vallentunas skolor inte behöver ha en F-9-struktur. Detta mot 
bakgrund av att barn- och ungdomsnämnden tidigare har upphävt ett beslut om F-9-inriktning 
från 2000 som fattades i grundskolenämnden. Grundskolenämnden hade fastställt att 
”Framtida skolor i Vallentuna skall byggas om som F-9-skolor” och att ”Nuvarande skolor 
skall, om elevunderlaget medger detta, byggas om till F-9-skolor”. I utredningen av 
skolorganisationen under våren 2020 fann dock barn- och ungdomsförvaltningen att 
kommunfullmäktige 2008 beslutade att F-9-inriktningen stod fast. Barn- och 
ungdomsnämnden föreslår därför att kommunfullmäktige upphäver detta beslut.

Yrkanden
Gustav Elfström (S) yrkar, med bifall från Martin Siltanen (SD) och Fredrik Lindahl (SD) att 
kommunfullmäktige i förstahand beslutar att återremittera ärendet, och i andrahand att 
kommunfullmäktige beslutar att det avslås.

Johan Fagerhem (V) yrkar, med bifall från Nicklas Steorn (MP), att kommunfullmäktige 
beslutar att återremittera ärendet.

Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), föreslår att han först ställer Gustav Elfström (S) med fleras 
återremissyrkande mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Om återremissyrkandet faller 
ställer han proposition på Gustav Elfström (S) med fleras yrkande om att avslå ärendet. 
Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.

Ordförande, Michel Louis (KD), ställer proposition på Gustav Elfströms 
(S) återremissyrkande mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Ordförande finner att
beslutet återremitteras.
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Beslutsunderlag
 §100 KS Upphävande av beslut om F-9-inriktning
 Tjänsteskrivelse, 2020-05-20, upphävande av beslut om F-9-inriktning
 Förslag om upphävande av beslut om F-9-inriktning
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§ 44
Strategi för internationalisering (KS 2019.088)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att anta strategin för 
internationalisering.

Reservationer
Fredrik Lindahl, Hans Jedlin, Joakim Oskarsson och Martin Siltanen, alla (SD), reserverar sig 
mot beslutet till förmån för Martin Siltanens (SD) yrkande.

Ärendebeskrivning
Världen knyts allt mer samman globalt, så väl genom ekonomi och handel som 
kommunikationstekniskt människor emellan. Det innebär att även på lokal nivå påverkas vi i 
direkt mening av vad som händer runt omkring oss, inte bara i vår nationella närhet utan över 
hela jorden. Det lokala och Globala perspektivet behöver hanteras i samklang för att 
utvecklingen ska ske långsiktigt hållbart. Vi behöver agera under förutsättningar där 
omvärlden och omvärldsanalysen tar det globala perspektivet för den lokala utvecklingen ska 
bli så god som möjligt. Det skapar möjligheter för Vallentuna kommun att både lära av, men 
också att bidra till, samhällsutvecklingen i helt andra delar av världen än vår egen. För att 
erhålla styrning och enhetlighet i målsättning och metod för arbetet föreslås kommunen anta 
bilagda förslag till Strategi.

Yrkanden
Martin Siltanen (SD) yrkar att kommunfullmäktige avslår strategin för internationalisering.

Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), föreslår att Martin Siltanens (SD) yrkande ställs mot hans 
eget yrkande. Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.

Ordförande, Michel Louis (KD), ställer Martin Siltanens (SD) yrkande mot hans eget 
yrkande. Ordförande konstaterar att kommunfullmäktige beslutar enligt Michel Louis (KD) 
yrkande.

Beslutsunderlag
 §49 KS Strategi för internationalisering
 §28  Vallentuna kommun - Strategi för internationalisering
 Strategi för internationalisering
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 Vallentuna kommun Strategi för internationalisering
 §49 KS Förslag till uppdrag att ta fram en strategi för internationalisering
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§ 45
Revidering av utbildningsnämndens reglemente (KS 2019.408)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att 
fastställa reviderat förslag till utbildningsnämndens reglemente, med tillägget att i förslaget 
till reviderat reglemente stryka meningen "vara kommunens huvudman i turist- och 
besöksnäringsfrågor med undantag för sådan verksamhet som kommunfullmäktige i särskild 
ordning uppdragit åt annan styrelse eller nämnd.", som står som punkt fyra i avsnittet 2. 
Nämndens övriga uppgifter.

Ärendebeskrivning
Utbildningsnämnden har föreslagit kommunfullmäktige att besluta om följande revideringar 
av utbildningsnämndens reglemente i kapitlet Nämndens huvudsakliga uppgifter:

- Arbetet med sommarjobb för ungdomar har flyttats från kommunledningskontoret till barn- 
och ungdomsförvaltningen. Som en konsekvens av detta bör ansvaret tas över formellt av
antingen barn- och ungdomsnämnden eller utbildningsnämnden. Eftersom
utbildningsnämnden redan ansvarar för aktivitetsansvar för ungdomar föreslår förvaltningen
att utbildningsnämnden tar över ansvaret för sommarjobb för ungdomar.

- Utbildning i svenska för invandrare har tagits bort från nämndens övergripande uppgifter.
Enligt den nuvarande skollagen är utbildning i svenska för invandrare en del av den
kommunala vuxenutbildningen. Det behöver därför inte specificeras att nämnden även
ansvarar för utbildning i svenska för invandrare.

- Bisatsen ”för ungdomar och vuxna” har tagits bort ur följande uppgift:
”- ansvara för den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet, för
ungdomar och vuxna, som bildar gymnasieskola.”

Bisatsen är inte nödvändig eftersom skollagen stipulerar vilka som har rätt att delta i 
gymnasieskolors utbildning. Ordet ”bildar” har också byts ut mot ”utgör”.

- Följande mening har ändrats:
”Ersättare ska tjänstgöra i den ordning som fullmäktige bestämt i samband med valet.”
Meningen har ändrats till:
”Ersättare ska tjänstgöra i den ordning som fullmäktige bestämt.”

Detta för att alla beslut om ersättares inträdesordning inte nödvändigtvis fattas i samband med 
valet. Reglementet Ersättares inträde, närvarorätt i nämnder m. m. kan till exempel revideras 
vid andra tillfällen.



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2020-06-08

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar som tillägg att i förslaget till reviderat reglemente stryka meningen 
"vara kommunens huvudman i turist- och besöksnäringsfrågor med undantag för sådan 
verksamhet som kommunfullmäktige i särskild ordning uppdragit åt annan styrelse eller 
nämnd.", som står som punkt fyra i avsnittet 2. Nämndens övriga uppgifter.

Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), föreslår att han först ställer proposition på sitt eget yrkande 
och sedan på Ylva Mozis (L) tilläggsyrkande. Beslutsgången godkänns av 
kommunfullmäktige.

Ordförande, Michel Louis (KD), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Ordförande, Michel Louis (KD), ställer proposition på Ylva Mozis (L) tilläggsyrkande och 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §47 KS Revidering av utbildningsnämndens reglemente
 §26  Revidering av utbildningsnämndens reglemente
 Tjänsteskrivelse, 2020-02-03, Revidering av utbildningsnämndens reglemente
 Reviderat reglemente för utbildningsnämnden
 Utbildningsnämnden, Revidering av utbildningsnämndens reglemente
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§ 46
Utbetalning kommunalt partistöd 2020 (KS 2020.040)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att 
godkänna utbetalning av kommunalt partistöd för år 2020 enligt bilagt förslag.

Ärendebeskrivning
I 4 kap. 29 § kommunallagen (2017:725) regleras kommuners och regioners befogenhet att ge 
ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier. Partistödet får ges till de politiska 
partier som är representerade i fullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i 
fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).

Enligt Vallentuna kommuns regler för kommunalt partistöd (1.3.04 Regler för kommunalt 
partistöd) ska fullmäktige årligen fatta beslut om utbetalning av partistödet. Har redovisning 
och granskningsrapport (enligt 4 kap 31 § andra stycket kommunallagen samt kommunens 
lokala regler) inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd 
för nästkommande år.

Partistödet består av
- ett grundstöd, som uppgår till 1,0 prisbasbelopp per parti och år, samt
- ett mandatstöd, som uppgår till 0,4 prisbasbelopp per mandat och år

Förslag till utbetalning av partistöd för år 2020 redovisas i bilaga.

Yrkanden
Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §75 KS Utbetalning kommunalt partistöd 2020
 §45  Utbetalning kommunalt partistöd 2020
 Utbetalning kommunalt partistöd 2020, tjänsteskrivelse 2020-02-03
 Förslag till utbetalning partistöd 2020
 Regler för kommunalt partistöd
 Redovisning av föregående års partistöd, Miljöpartiet
 Redovisning av föregående års partistöd, Sverigedemokraterna
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 Redovisning av föregående års partistöd, Socialdemokraterna
 Redovisning av föregående års partistöd, Kristdemokraterna
 Redovisning av föregående års partistöd, Centerpartiet
 Redovisning av föregående års partistöd, Moderaterna
 Redovisning av föregående års partistöd, Liberalerna
 Redovisning av föregående års partistöd, Vänsterpartiet
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§ 47
Revidering av överförmyndarnämnden i Norrorts reglemente (KS 
2020.086)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att fastställa bilagt 
förslag till reviderat reglementet för överförmyndarnämnden i Norrort.

Ärendebeskrivning
Sigtuna, Sollentuna, Upplands Väsby och Vallentuna kommuner har i avtal kommit överens 
om att ingå i en gemensam nämnd inom överförmyndarverksamheten. Nämnden kallas 
Överförmyndarnämnden i Norrort.

En av revisorerna i Vallentuna kommun har uppmärksammat att formuleringen i nämndens 
reglemente innebär att nämndens protokoll ska anslås på medlemskommunernas 
anslagstavlor. Kommunallagen kräver inte att protokollet anslås på anslagstavlan, utan endast 
att tillkännagivande av justerade protokoll anslås. Då nämndens protokoll huvudsakligen 
innehåller beslut i ärenden som omfattas av sekretess är det inte möjligt att anslå protokollen 
på anslagstavlan.
I förslag till reviderat reglemente föreslås att nuvarande lydelse ”Nämndens protokoll ska 
anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla.” ändras till: ”Tillkännagivande av 
justering av nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla.”

Under § 2 i nämndens reglemente föreslås också en ändring gällande nämndens namn. 
Nuvarande lydelse: Nämnden kallas ”Gemensam överförmyndarnämnd i Sigtuna, Sollentuna, 
Upplands Väsby och Vallentuna kommuner”. ändras till: Nämnden kallas 
”Överförmyndarnämnden i Norrort”.

Yrkanden
Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §76 KS Revidering av överförmyndarnämnden i Norrorts reglemente
 §46  Revidering av överförmyndarnämnden i Norrorts reglemente
 Revidering av överförmyndarnämndens reglemente, tjänsteskrivelse 2020-02-07
 Hemställan om revidering av reglemente för Överförmyndarnämnden
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 Förslag till reviderat reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Norrort
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§ 48
Revidering av policy för att förebygga och upptäcka korruption (KS 
2020.091)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att anta förslag till 
reviderad policy för att förebygga och upptäcka korruption.

Ärendebeskrivning
Nuvarande policy antogs av fullmäktige 2018-12-10. Policyn för att förebygga och upptäcka 
korruption är ett styrdokument visar hur Vallentuna kommun ska arbeta för att förebygga och 
upptäcka korruption och oegentligheter i verksamheten. Vallentuna kommun ska ha ett 
strukturerat arbete för att upptäcka oegentligheter.

I föreliggande förslag till reviderad policy föreslås att policyn i tillämpliga delar även ska 
omfatta förtroendevalda. Policyn har arbetats igenom så att det tydligt ska framgå vilka delar 
som gäller de anställda, vilka delar som gäller de förtroendevalda samt vilka delar som gäller 
både anställda och förtroendevalda.

Yrkanden
Gustav Elfström (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §94 KS Revidering av policy för att förebygga och upptäcka korruption
 §57  Revidering av policy för att förebygga och upptäcka korruption
 Revidering av policy för att förebygga och upptäcka korruption
 Reviderat förslag till policy för att förebygga och upptäcka korruption
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§ 49
Revidering av taxa för kopior, utskrifter m.m. av allmänna handlingar (KS 
2020.052)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att anta reviderat 
förslag till taxa för kopior, utskrifter m.m. av allmänna handlingar.

Ärendebeskrivning
Tryckfrihetsförordningen ger den som önskar ta del av allmän handling rätt till kopia, avskrift 
eller utskrift av allmän handling mot fastställd avgift.

Kommunens nu rådande taxa föreslås kompletteras med avgiftsbestämmelser för elektroniskt 
utlämnande av allmän handling som inte redan finns lagrad i elektronisk form samt med ett 
tillägg om rätten att kostnadsfritt ta del av registerutdrag enligt Dataskyddsförordningen.

Yrkanden
Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §95 KS Revidering av taxa för kopior, utskrifter m.m. av allmänna handlingar
 §58  Revidering av taxa för kopior, utskrifter m.m. av allmänna handlingar
 Tjänsteskrivelse, revidering av taxa för kopior, utskrifter m.m. av allmänna

handlingar
 Förslag på reviderad taxa för kopior, utskrifter m.m. av allmänna handlingar
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§ 50
Sammanträdesplan kommunfullmäktige 2021 (KS 2020.137)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att:
1. fastställa kommunfullmäktiges sammanträdesplan för år 2021 enligt förslag i
tjänsteskrivelse.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fastställa sina sammanträdesplaner för år 
2021 enligt förslag i tjänsteskrivelse. Kommunstyrelsen fastställer också sammanträdesplan 
för kommunstyrelsens arbetsutskott för år 2021 enligt förslag i tjänsteskrivelse. 
Sammanträdesplanerna finns även som bifogad bilaga.

I föreslagen sammanträdesplan har sammanträdesdagar under skolloven undvikits
för att underlätta för förtroendevalda och tjänstemän att kunna närvara.

Yrkanden
Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §96 KS Sammanträdesplan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021
 §60  Sammanträdesplan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021
 Tjänsteskrivelse, Sammanträdesplanering 2021, 2020-04-08
 Bilaga 1. Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och

kommunfullmäktige 2021.
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Protokollsbilaga 1

Revidering av Kulturskolans avgifter 

Socialdemokraterna yrkar på att Kulturskolans avgifter revideras enligt nedanstående förslag
Socialdemokraternas linje är att göra Kulturskolans verksamheter mer tillgängliga för fler barn 

. 
och

unga. Därför vill vi halvera avgifterna i ett första steg mot en avgiftsfri kulturskola. 

Kulturskolans avgifter 
Nm:-arande Förslag S-förslag

Terminskurser
Instrument eller solosång !..500.kr. , ... 150?:....:kr ·-···- 50 kf 
Kulturverkstad 750 kr 750 Kr Z.5..kL {Avgiftsfri under 2019/2020 pga. statsbidrag�Kuliiirraclet)" ., .. ··•----

��bart ensemblespel ;�ci-� ......... ;�cit ... , · · ��; kr 
Fördjupningsprogram 2250Kr•····--···22sölcr·-·-······ 1:125 kr 
(Ordinarie kursavgift plus 750 kr) ··--·· · ..................... ······· ·· 
Musikproduktion 900 kr . _900 kr·------····-· 450.kr .. 
FMT (Funktionsinriktad musikterapi) 1 500 kr . ..1 .S?.?.� .....

.
...... .750 kr. 

·1d f. inhl . l 1 500 kr 
. . KI B1 & orm, · . matena 

9.o. 0 h·.·
·· 1 g�•1cr· ............... �50.:. 

�:!:r .. 
Kr ............

.
..

.
... 50. .900 .900 • ........ ,. .. 45.0.kL

:Musikal 1 5001cr 1 500 kr 750 kr 
Animerad fihn 1-- oo 

.......... _. oo kr . .
450..kr·, _5 oop•-•--•- 9 O --••---•• • ' - <' 0 , • ,  • 

Nya ämnen som ges som pilotkurs 75okr 
---

Kortkurser 
1 heldag/2-3 heldagar 900/1200 kr 300-500 kr 150·250 kr
(Beroende på gruppstorlek, omfattning etc�)····-··---�� ----------���� --- · ·-----·--· 

*
famföerabatt ·----··· * --··-----· ......... ... . ·•········-······ .!..�Q.O kr • 
Full avgift upp till 3 ooo kr totalt/familj och termin, därefter 50 96 rabatt på
resteran e avgifter. 

Ö\Tigt 
Ensembler och kör för musikelever. 
Instrumenthyra (ingår ej i familjerabatt) 

** Förvaltningens förslag

lnz!L.. ..JJJg� .... . ········· _ lf')g ! .... _ 
500 kr 500 kr ·- 2.50.kr------·---··· ............... . 
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Kommunfullmäktige Vallentuna, 8 juni 2020 

ÅTERREMISSYRKANDE I ÄRENDE § 100  
UPPHÄVANDE AV BESLUT OM F-9-INRIKTNING (KS 2020.164) 
Socialdemokraterna yrkar på att ärendet återremitteras då det saknar underlag och förklaring. 

Strävansmålen ersätts vad vi kan erfara inte med något annat vilket lämnar kommunen utan en tydlig 

riktning när det gäller skolorna som en del av samhällsbyggandet men också vilken typ av skolor vi 

strävar efter. Eftersom flera nämnder påverkas av hur vi ämnar att organisera och bygga våra skolor 

så tycker vi att samtliga nämnder borde få förslaget på remiss. Skolor, levnadsmiljöer, 

fritidsanläggningar, bibliotek, mötesplatser och kultur hänger ihop genom skolans stora betydelse för 

samhället.  

I översiktsplanen för kommunen och i och med Sverigeförhandlingen står Vallentuna inför en 

spännande utveckling med fler bostäder och arbetsplatser. Vi blir än mer integrerade med 

Stockholmsregionen men det finns också värden i Vallentuna som många kommuner saknar. 

Möjligheten att bo på landsbygden i kombination med stadens närhet är något som gör Vallentuna 

attraktivt. Den spännande utvecklingen vi ser i översiktsplanen måste också hänga ihop med vår 

målsättning och strävan för kommunens skolor. Även i ett kommande landsbygdsprogram är detta 

en fråga av hög vikt.  

I arbetet med skolorganisationen som bereds i Barn- och ungdomsnämnden talas det om lokala 

förutsättningar istället för generella strävansmål. Det kanske är klokt men vi ser inte riktigt vad 

målsättningen och visionen för våra skolor, framför allt på landsbygd är. Lokala förutsättningar är 

viktiga att ta i beaktande men som politiker behöver vi också visa på vägen framåt. Hur vill vi att 

förutsättningarna ska se ut om fem, tio eller tjugo år? Vi har möjlighet att påverka det genom de 

beslut vi fattar idag. 

För Socialdemokraterna i Vallentuna den 8 juni 2020 

Jaana Tilles 

Thomas Arctaedius 

Gustav Elfström 

Sandra Rudeberg 

Anna-Maria Boström 

Protokollsbilaga 3


	050878e1-8441-4493-bb9c-edbc353d50f8.docx
	0284d773-19be-472f-836c-2f2f41ea3fa7.docx
	ÄRENDELISTA

	0d852c51-11a9-481c-a8f8-03934684afce.docx
	Beslut

	fd57539a-41d9-4bde-a296-b04c361b2b08.docx
	Beslut

	12fa0664-16e9-4f15-9fbb-b7cc07504b12.docx
	Beslut

	04399d63-0ee9-4be1-8576-6c07967ad73e.docx
	Ärendebeskrivning
	Meddelande
	Inkomna avsägelser
	Valärenden
	Kvarstående valärenden

	57c46478-c1fd-4b09-b680-f273c41b90dc.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	74291116-02bc-4175-9eb6-4c0bce4ff279.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	d087eff7-bcd1-44f4-bd59-dd16bf8f3d6b.docx
	Beslut
	Anteckning

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	a8e76c20-b8ea-4260-b195-5492db037230.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	5bce64fd-d959-43c5-9fff-6f83aefb823d.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	c4e996a7-fb79-4cf3-9a0d-fb201f575e23.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	d640885c-6df1-4688-b8ec-9d45d53c9fd1.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	0c1ce76c-1959-4454-b4e9-ff380afc8bde.docx
	Beslut
	Anteckning
	Anteckning

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	78568349-b163-4fce-843f-0d8ffdc678e9.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	575a0db8-30a7-4c22-9469-f2dcf7eb6fab.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	42049fd3-71c2-4f28-9a04-2c71ed1d104f.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	97046945-4ec8-4226-8938-13ee599cdef9.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	8494a055-8587-4071-82b9-3d3a6f40f6bd.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	f768403b-0313-4203-bdb2-8bf4e9742b1f.docx
	Beslut
	Anteckning
	Reservationer
	Anteckning

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	1875989e-37a4-419d-93f7-be3e5094e6e5.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	21bc0f45-b906-40b0-9e71-aacc9bf0cea3.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	f63df036-319d-4f15-9e31-0e0adb1d6310.docx
	Beslut
	Anteckning

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	0e2b8058-e804-4475-a576-a05dbbe04285.docx
	Beslut
	Motivering till återremiss

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	d9f38f58-463e-43e0-a63c-11c71aefbbef.docx
	Beslut
	Reservationer

	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	529c0c8f-0074-4784-8d2a-b91a6523e64d.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	8dbb7091-7cd1-4496-97d2-5f8ab3dd11b0.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	e007a195-282c-4c03-b568-45e9bb589736.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	073d5cf8-9cc1-4266-8611-0a5e16dbff96.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	44154d78-1816-4000-914c-c9be181bebac.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång


	22b8a1c1-2880-45ce-9573-2b6c312680b5.docx
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Yrkanden
	Beslutsgång





