
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2020-12-07 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-12-07 

Datum för anslags 
uppsättande 

2020-12-16 Datum för anslags 
nedtagande och 
överklagandetiden 
går ut 

2021-01-07 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Protokollet är justerat elektroniskt och registrerat i kommun-
fullmäktiges diarium. 

Anslag upprättat av  Jesper Westberg 

Plats och tid 

Övrig information 

Kulturrummet, Kulturhuset 18:30 – 21:52.  
Sammanträdet ajournerades mellan klockan 20:12 och klockan 20:22. 
Upprop genomfördes efter ajourneringen.  

Samtliga beslutande närvarande och ej tjänstgörande ersättare förutom 
kommunfullmäktiges presidium deltog på distans. 

Beslutande 
närvarande 

Ej tjänstgörande     
ersättare 

Se bifogad närvarolista 

Se bifogad närvarolista. 

Övriga närvarande Jesper Westberg, Kommunsekreterare, Annika Hellberg, Ekonomichef, 
Victor Kilén, Kommundirektör, Mikael Carlgren, Kanslichef, Ulf Nordlinder 
(§§ 122 – 136), ordförande för Vallentuna kommuns revisorer för
kommunens förvaltning.

Paragrafer §§ 122 - 160

Justerande Anette Karlsson (S) och Johan Skog (M) 

Plats och tid för 
justering 

Digitalt videomöte, onsdagen den 16:e december 2020 klockan 15:00. 

Underskrifter 

Sekreterare _________ 
Jesper Westberg 

Ordförande _________ 
Ray Idermark (M) 

Justerande __________       __________ 
Anette Karlsson (S)             Johan Skog (M) 

Comfact Signature Referensnummer: 10253SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll   

Kommunfullmäktige 2020-12-07  
   

 

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 
 
 

 
Ray Idermark (M), ordförande 
Michel Louis (KD), förste vice ordförande 
Kenneth Bylund (S), andre vice ordförande 
 
Parisa Liljestrand (M) 
Johan Skog (M) 
Anna Frisell (M) 
Bengt-Åke Grip (M) 
Camilla Blacker Wallinson (M) 
Ewa Thorin (M) 
Tomas Kullström (M) 
Cecilia Brändström (M) 
Tommy Schiött (M) 
Lars Vargö (M) 
Margareta Svanström (M) 
Christina Birger (M) 
Zarah Sjökvist (M) (ersätter Maya Mallo (M)) 
Monica Emilsson (M)  
 
Björn Furugren Beselin (C) 
Lars Carlsson (C)  
Torbjörn Einarsson (C)  
Emil Dahlin (C) (ersätter Ewa Tomaszewski (C)) 
Per-Everth Staff (C) 
 
Ylva Mozis (L) 
Jessica Johnson (L) 
Erik Ideström (L) 
Marcus Palm (L)  
Gunnel Orselius-Dahl (L) 
 
Helena Klange (KD) 
Per Forssberg (KD) 
 
 
Närvarande icke tjänstgörande ersättare:  
 
Fredrik Sundblad (M) 
Lars Åsberg (M) 
Birgitta Skärborn (M) 
 
Robert Lee (L) (§§ 125 - 160) 
Jimmy Ullgren (L) 
 
Mattias Torkelsson (KD) 
Maud E Mellström (KD) 
 
 
 
 

Jerri Bergström (S) 
Thomas Arctaedius (S) 
Ing-Marie Elfström (S)  
Anette Karlsson (S)  
Adam Westerberg (S) (§§ 122 – 147) 
Anna-Maria Boström (S)  
Ulf Lundström (S) (ersätter Gustav 
Elfström (S)) 
Sven-Olof Ekström (S) (ersätter Sandra 
Rudeberg (S)) 
David Thell (S) 
 
Nicklas Steorn (MP)  
Jenny Thörnberg (MP) (§§ 122 - 126)  
Rasmus Neideman (MP) (ersätter Jenny 
Thörnberg (MP) §§ 127 - 160) 
Jennie Bergenholtz (MP) 
 
Johan Fagerhem (V)  
Gunnar Bergström (V) 
 
Fredrik Lindahl (SD) 
Susanna Kriström (SD) (ersätter Hans 
Jedlin (SD)) 
Annika Fagerberg (SD) 
Marie Dycefield-Scott (SD) 
Joakim Oskarsson (SD) 
Martin Siltanen (SD)  
Lars Stenling (SD) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rasmus Neideman (MP) (§§ 122 - 126) 
 
Bo Brandt (SD) (§§ 122 – 141) 
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ÄRENDELISTA
§122 Upprop
§123 Val av justerare
§124 Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
§125 Inlämnande av motioner
§126 Inlämnande av interpellationer
§127 Frågor
§128 Avsägelser och fyllnadsval 2020
§129 Val av vice ordförande för Valberedningsnämnden för denna mandatperiod
§130 Fastställande av antal ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden
§131 Val av krisledningsnämnd för denna mandatperiod
§132 Val av ordförande för krisledningsnämnden
§133 Val av 1:e vice ordförande för krisledningsnämnden
§134 Val av 2:e vice ordförande för krisledningsnämnden
§135 Svar på interpellation (S) om skolbibliotek
§136 Revisionsrapporter 2020
§137 1.2.6.2 Finanspolicy uppdatering
§138 Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet
§139 Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
§140 Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
§141 Hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021
§142 Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden
§143 Avgifter för socialnämnden 2021
§144 Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen
§145 Revidering av policy för inköp och upphandling
§146 Kapitalisering av Kommuninvest och medlemmars insatser
§147 Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2021
§148 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vallentuna kommun
§149 Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun 2021 - 2022
§150 Integrationspolicy för mottagande och etablering
§151 Redovisning av obesvarade motioner 2020
§152 Revidering av Krisledningsnämndens reglemente
§153 Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
§154 Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning
§155 Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
§156 Svar på motion (S), en infartsparkering vid Ormsta station
§157 Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna näringarna
§158 Svar på motion (SD) om besöksinformation och skyltar vid E18
§159 Svar på motion (SD) om partiers representation i Valnämnden
§160 Svar på motion (SD) om att bilda en egen bostadskö
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§ 122
Upprop
Ärendebeskrivning
Upprop genomfördes. (Se närvarolista).
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§ 123
Val av justerare
Beslut
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Anette Karlsson (S) och Johan Skog (M).

Protokollet justeras via ett digitalt videomöte den 16:e december 2020 klockan 15.00.
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§ 124
Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
Ärendebeskrivning
Kungörelsen om sammanträdet har varit anslagen på kommunens anslagstavla och har 
publicerats på dess hemsida samt har annonserats i den lokala tidningen Vallentuna Nya. 
Kungörelsen har skickats ut till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare inom 
föreskriven tid.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets laga tillkomst och förklarar därmed 
sammanträdet som laga utlyst. Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan.
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§ 125
Inlämnande av motioner
Ärendebeskrivning

Martin Siltanen (SD) lämnar in en motion om trygghetskameror vid cykelparkeringarna 
Vallentuna Centrum. (Se protokollsbilaga 1 - Motion (SD) om trygghetskameror vid 
cykelparkeringarna Vallentuna Centrum).

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
__________________________________________________________________________

Jerri Bergström (S) lämnar in en motion om så blir Vallentuna kommun en attraktiv 
arbetsgivare som tar ansvar för sin personal. (Se protokollsbilaga 2 - Motion (S) Så blir 
Vallentuna kommun en attraktiv arbetsgivare som tar ansvar för sin personal).

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
__________________________________________________________________________

Jerri Bergström (S) lämnar in en motion om att införa resultatutjämningsreserv i Vallentuna 
kommun. (Se Protokollsbilaga 3 - Motion (S) Inför resultatutjämningsreserv i Vallentuna 
kommun).

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
__________________________________________________________________________
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§ 126
Inlämnande av interpellationer
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet anmäls följande interpellationer:

- Interpellation av Anna-Maria Boström (S) till socialnämndens ordförande Torbjörn
Einarsson (C) om ofrivillig ensamhet hos äldre. (Se protokollsbilaga 4 - Interpellation (S) om
ofrivillig ensamhet hos äldre).

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och överlämnar den för 
besvarande vid nästkommande fullmäktigesammanträde.
___________________________________________________________________________

- Interpellation av Nicklas Steorn (MP) till bygg- och miljötillsynsnämndens ordförande Elwe
Nilsson (M) om miljöbrott. (Se protokollsbilaga 5 - Interpellation (MP) om miljöbrott).

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och överlämnar den för 
besvarande vid nästkommande fullmäktigesammanträde.
___________________________________________________________________________

- Interpellation av Nicklas Steorn (MP) till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand
(M) om matavfall. (Se protokollsbilaga 6 - Interpellation (MP) om matavfall).

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och överlämnar den för 
besvarande vid nästkommande fullmäktigesammanträde.
___________________________________________________________________________
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§ 127
Frågor
Ärendebeskrivning
Inga frågor lämnades in för behandling.
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§ 128
Avsägelser och fyllnadsval 2020 (KS 2020.001)
Ärendebeskrivning
Samtliga beslut i detta ärende som fattas av kommunfullmäktige verkställs från och med 
datumet 2020-12-16 (datumet för justeringen av protokollet).

Inkomna avsägelser

1. Avsägelse – Mathias Lasu (L)

 Ersättare i barn- och ungdomsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

2. Avsägelse – Daniel Säfström (L)

 Ersättare i bygg- och miljötillsynsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

3. Avsägelse – Katrin Nörthen (C)

 Ledamot i barn- och ungdomsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

4. Avsägelse – Mattias Torkelsson (KD)

 Ersättare i kommunfullmäktige (KD)
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Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse och överlämnar ärendet till Länsstyrelsen för 
omräkning.
____________________________________________________________________

Ansökan om att ha kvar uppdrag
Mattias Torkelsson (KD) kommer att flytta till en annan ort innan nästa 
fullmäktigesammanträde. Enligt kommunallagen måste man vara folkbokförd i kommunen 
för att kunna vara valbar. I 4 kap. 7 § kommunallagen (2017:725) står det att om en 
förtroendevald upphör att vara valbar upphör uppdraget genast. För en förtroendevald som 
valts av fullmäktige upphör uppdraget vid nästa fullmäktigesammanträde om inte fullmäktige, 
efter ansökan, beslutar att den förtroendevalde får ha kvar sitt uppdrag under återstoden av 
mandattiden. Mattias Torkelsson (KD) ansöker om att ha kvar sina uppdrag som han har valts 
till av fullmäktige under återstoden av mandattiden för att inte uppdragen ska upphöra vid 
nästa fullmäktigesammanträde.

1. Ansökan om att ha kvar uppdrag - Mattias Torkelsson (KD)

 Ledamot i bygg- och miljötillsynsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Mattias Torkelsson (KD) får ha kvar sitt uppdrag som 
ledamot i bygg- och miljötillsynsnämnden.
__________________________________________________________________________

2. Ansökan om att ha kvar uppdrag - Mattias Torkelsson (KD)

 Ersättare i barn- och ungdomsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Mattias Torkelsson (KD) får ha kvar sitt uppdrag som 
ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
__________________________________________________________________________
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Fyllnadsval

1. Val av ersättare i barn- och ungdomsnämnden (L)

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Daniel Säfström (L) till ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
_________________________________________________________________________

2. Val av ersättare i bygg- och miljötillsynsnämnden (L)

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Mathias Lasu (L) till ersättare i bygg- och miljötillsynsnämnden.
_________________________________________________________________________

3. Val av ledamot i barn- och ungdomsnämnden (C)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

Kvarstående valärenden

1. Val av nämndeman till Attunda tingsrätt. Perioden gäller från och med 2021-01-01 till
2023-12-31 (M)

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Christina Birger (M) till nämndeman i Attunda tingsrätt.
____________________________________________________________________

2. Val av nämndeman till Attunda tingsrätt. Perioden gäller från och med att detta protokoll
justeras fram tills 2023-12-31 (MP)

Beslut
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Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

3. Val av ersättare i bygg- och miljötillsynsnämnden (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

4. Val av ersättare i valnämnden (M)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

5. Val av ersättare i socialnämnden (M)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

6. Val av ersättare i fritidsnämnden (S)

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Salam Bashi (S) till ersättare i fritidsnämnden.
____________________________________________________________________
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§ 129
Val av vice ordförande för Valberedningsnämnden för denna mandatperiod 
(KS 2018.386)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Ärendebeskrivning
När kommunfullmäktige valde ordförande för valberedningsnämnden på sammanträdet 2018-
12-10 valdes ingen vice ordförande för valberedningsnämnden. Enligt kommunfullmäktiges
arbetsordning ska en vice ordförande för valberedningsnämnden väljas av
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige ska därför välja en vice ordförande
för valberedningsnämnden för denna mandatperiod.

Yrkanden
Valberedningsnämndens ordförande, Bengt-Åke Grip (M), yrkar att kommunfullmäktige 
beslutar att bordlägga ärendet.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.
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§ 130
Fastställande av antal ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden (KS 
2020.357)
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer att antalet ledamöter och ersättare i krisledningsnämnden blir 
fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunfullmäktige fastställer att antalet ledamöter och 
ersättare i krisledningsnämnden blir fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.
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§ 131
Val av krisledningsnämnd för denna mandatperiod (KS 2020.357)
Beslut
Kommunfullmäktige väljer följande personer till ledamöter och ersättare i 
krisledningsnämnden:

Ledamöter:
Parisa Liljestrand (M)
Ylva Mozis (L)
Jerri Bergström (S)
Björn Furugren Beselin (C)
Per Forsberg (KD)

Ersättare:
Johan Skog (M) (personlig ersättare till Parisa Liljestrand (M))
Jessica Johnson (L) (personlig ersättare till Ylva Mozis (L))
Gustav Elfström (S) (personlig ersättare till Jerri Bergström (S))
Lars Carlsson (C) (personlig ersättare till Björn Furugren Beselin (C))
Nicklas Steorn (MP) (personlig ersättare till Per Forssberg (KD))

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska vid detta sammanträde den 7 december 2020 besluta om ärendet 
"Revidering av Krisledningsnämndens reglemente". I förslaget till revidering av 
krisledningsnämndens reglemente står det att kommunfullmäktige ska välja ledamöter och 
ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande till krisledningsnämnden. 
Kommunfullmäktige ska därför välja ledamöter och ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande 
och 2:e vice ordförande till krisledningsnämnden vid detta sammanträde.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunfullmäktige väljer följande personer till ledamöter 
och ersättare i krisledningsnämnden:

Ledamöter:
Parisa Liljestrand (M)
Ylva Mozis (L)
Jerri Bergström (S)
Björn Furugren Beselin (C)
Per Forsberg (KD)

Ersättare:
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Johan Skog (M) (personlig ersättare till Parisa Liljestrand (M))
Jessica Johnson (L) (personlig ersättare till Ylva Mozis (L))
Gustav Elfström (S) (personlig ersättare till Jerri Bergström (S))
Lars Carlsson (C) (personlig ersättare till Björn Furugren Beselin (C))
Nicklas Steorn (MP) (personlig ersättare till Per Forssberg (KD))

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.
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§ 132
Val av ordförande för krisledningsnämnden (KS 2020.357)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja Parisa Liljestrand (M) till ordförande för 
krisledningsnämnden.

Yrkanden
Ylva Mozis (L), yrkar att kommunfullmäktige beslutar att välja Parisa Liljestrand (M) till 
ordförande för krisledningsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.
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§ 133
Val av 1:e vice ordförande för krisledningsnämnden (KS 2020.357)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja Ylva Mozis (L) till 1:e vice ordförande för 
krisledningsnämnden.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunfullmäktige beslutar att välja Ylva Mozis (L) till 1:e 
vice ordförande för krisledningsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.
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§ 134
Val av 2:e vice ordförande för krisledningsnämnden (KS 2020.357)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja Jerri Bergström (S) till 2:e vice ordförande för 
krisledningsnämnden.

Yrkanden
Ing-Marie Elfström (S), yrkar att kommunfullmäktige beslutar att välja Jerri Bergström (S) till 
2:e vice ordförande för krisledningsnämnden.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.
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§ 135
Svar på interpellation (S) om skolbibliotek (KS 2020.287)
Beslut
Sandra Rudeberg (S) tjänstgör inte på sammanträdet och därför bordläggs ärendet.

Ärendebeskrivning
Sandra Rudeberg (S) lämnade in en interpellation avseende skolbibliotek i samband 
med kommunfullmäktiges sammanträde den 12:e oktober 2020. Interpellationen ställdes till 
barn- och ungdomsnämndens ordförande Johan Skog (M).

Beslutsunderlag
 Svar på Interpellation (S) om skolbibliotek
 Interpellation (S) om skolbiblioteken
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§ 136
Revisionsrapporter 2020 (KS 2020.022)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Anteckning
Thomas Arctaedius (S) med flera meddelar följande protokollsanteckning gällande 
revisionsrapporten "Likvärdiga förutsättningar inom förskolan":
"Revisorerna påpekar i Kontrollmål 5 att det inte finns kommungemensamt direktiv vad avser 
barngruppernas storlek. Socialdemokraterna anser att vad avser barngruppernas storlek så bör 
skolverkets riktlinjer vara norm".

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
Thomas Arctaedius (S) yrkar, med bifall från Nicklas Steorn (MP) och Johan Fagerhem (V), 
bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att lägga följande protokollsanteckning till 
protokollet gällande revisionsrapporten "Likvärdiga förutsättningar inom förskolan":
"Revisorerna påpekar i Kontrollmål 5 att det inte finns kommungemensamt direktiv vad avser 
barngruppernas storlek. Socialdemokraterna anser att vad avser barngruppernas storlek så bör 
skolverkets riktlinjer vara norm".

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det finns ett bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag och ett tilläggsyrkande. Ordförande ställer proposition på 
bifallsyrkandet till kommunstyrelsens förslag och tilläggsyrkandet och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §168 KS Revisionsrapporter 2020
 §126  Revisionsrapporter 2020
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 Revisionsrapporter 2020
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande på revisionsrapport: Likvärdiga

förutsättningar inom förskolan
 Kommunstyrelsen yttrande på revisionsrapport: Granskning av pensionshantering

och pensionsredovisning
 Kommunstyrelsens yttrande på revisionsrapport: granskning av

investeringsprocessen
 Revisionsrapport, granskning av pensionshantering och pensionsredovisning
 Revisionsrapport, Granskning av investeringsprocessen
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§ 137
1.2.6.2 Finanspolicy uppdatering (KS 2020.292)
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer 1.2.6.2 Finanspolicy.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Nicklas Steorn, Rasmus Neideman och Jennie Bergenholtz, alla (MP), reserverar sig mot 
beslutet att Nicklas Steorns (MP) tilläggsyrkande avslås.

Johan Fagerhem och Gunnar Bergström, (båda V), reserverar sig mot beslutet att Nicklas 
Steorns (MP) tilläggsyrkande avslås.

Ärendebeskrivning
Denna finanspolicy uppdaterar Finanspolicy beslutad 2018-12-10.
Förändringarna är framför allt:
* en anpassning till koncern
* förtydligande om ansvaret för styrelsen i helägda bolag
* förändring om hur kapitalbindningen sprids över tid
* ändrad skrivning om förvaltning av pensionsmedel

Ändringar är markerat med gult i förslaget.

Yrkanden
Nicklas Steorn (MP), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med kursiverat tillägg:
Avsnitt 2.2 Förvaltning av kortfristig likviditet:

 Ränteplacering (utlåning till bank), med strikta hållbarhetskriterier.
 Räntebärande instrument (till exempel statsskuldsväxlar, företagscertifikat och

obligationer), med strikta hållbarhetskriterier.
Avsnitt 2.2.1 Kredit- och motpartsrisk:

 Banker med strikta hållbarhetskriterier i sin verksamhet.
Om en motpart bedöms riskfylld och/eller inte uppfyller parisavtalet och/eller FN:s globala 
hållbarhetsmål får nyplacering inte göras och befintliga placeringar ska värderas.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att han först ställer proposition på Nicklas Steorns 
(MP) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag, och att han sedan ställer proposition på 
Nicklas Steorns (MP) tilläggsyrkande. Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.
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Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Nicklas Steorns (MP) bifallsyrkande 
till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Nicklas Steorns (MP) tilläggsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att det avslås.

Beslutsunderlag
 §204 KS 1.2.6.2 Finanspolicy uppdatering
 §153  1.2.6.2 Finanspolicy uppdatering
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-21, Ändring 1.2.6.2 Finanspolicy
 1.2.6.2 Finanspolicy förslag till KF
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§ 138
Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamhet (KS 2020.293)
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamhet.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Kenneth Bylund, Jerri Bergström, Thomas Arctaedius, Ing-Marie Elfström, Anette Karlsson, 
Adam Westerberg, Anna-Maria Boström, Ulf Lundström, Sven-Olof Ekström och David 
Thell, alla (S), reserverar sig dels mot beslutet att Jerri Bergströms (S) med fleras yrkande om 
att fastställa kommunplanen under november månad avslås, och dels mot beslutet att Jerri 
Bergströms (S) med fleras ändrings- och tilläggsyrkanden avslås.

Nicklas Steorn, Rasmus Neideman och Jennie Bergenholtz, alla (MP), reserverar sig dels mot 
beslutet att Jerri Bergströms (S) med fleras yrkande om att fastställa kommunplanen under 
november månad avslås, och dels mot beslutet att Nicklas Steorns (MP) ändrings- och 
tilläggsyrkanden avslås.

Johan Fagerhem och Gunnar Bergström, båda (V), reserverar sig dels mot beslutet att Jerri 
Bergströms (S) med fleras yrkande om att fastställa kommunplanen under november månad 
avslås, och dels mot beslutet att Jerri Bergströms (S) med fleras ändrings- och 
tilläggsyrkanden avslås.

Ärendebeskrivning
Denna policy uppdaterar Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet 
beslutad 2019-02-11.
Förändringar är framför allt:
* Ny bild planeringsprocessen
* Anpassning till koncern
* Riktlinjer för god ekonomisk hushållning
* Strategi för hållbar utveckling

Förändringar från föregående policy är markerade i gult.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar, med bifall från Johan Fagerhem (V), bifall till kommunstyrelsens 
förslag med kursiverade ändringar och tillägg:
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Avsnitt 2. Planeringsprocessen;
Kommunens planeringsprocess innebär att kommunfullmäktige under november månad
fastställer kommunplanen (KP) för efterföljande tre år.
Avsnitt 6.1.2 Städ;
Städning ska utföras i kommunal regi om inte särskilda skäl föreligger.
Avsnitt 6.7.2 Nämnds åtgärder vid avvikelse;
Sista meningen första stycket med tillägget - eller äska om tilläggsmedel om beslutad
verksamhetsomfattning inte kan bibehållas inom beslutad budget.

Nicklas Steorn (MP), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med kursiverade ändringar 
och tillägg:
Avsnitt 2. Planeringsprocessen:
Kommunens planeringsprocess innebär att kommunfullmäktige under november månad
fastställer kommunplanen (KP) för efterföljande tre år.
Avsnitt 2.1 Kommunplan:
Särskild analys görs av konsumtionsbaserade koldioxidutsläpp av kommunmedborgarna.
Avsnitt 4 Riktlinjer för hållbar god ekonomisk hushållning
Ny underrubrik:
4.1.0 Planetära förutsättningar
Budgeten utgår från Vallentunabornas klimatfotavtryck, det finns gränser som inte
kan överskridas. Budgeten förhåller sig till Parisavtalet och FNs globala hållbarhetsmål.
Budgeten som helhet måste bidra till dessa avtal och mål.
Avsnitt 6.4.1 Investeringsbudget:
Tillägg sist i avsnittet: Investeringar som inte bidrar till att uppfylla Parisavtalet och/eller
FNs globala hållbarhetsmål får inte göras.
Avsnitt 6.5 Exploateringsverksamhet:
Tillägg sist i avsnittet: Exploateringar som inte bidrar till att uppfylla Parisavtalet och/eller
FNs globala hållbarhetsmål får inte göras.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att han först ställer proposition på Jerri Bergströms 
(S) med fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag, och att han sedan ställer
proposition på Jerri Bergströms (S) med fleras yrkande om att fastställa kommunplanen under
november månad, och att han sedan ställer proposition på Jerri Bergströms (S) med fleras
ändrings- och tilläggsyrkanden, och att han sedan ställer proposition på Nicklas Steorns (MP)
ändrings- och tilläggsyrkanden. Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) med fleras 
bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
det.
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Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) med fleras yrkande 
om att fastställa kommunplanen under november månad och finner att kommunfullmäktige 
beslutar att det avslås.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) med fleras 
ändrings- och tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar att det avslås.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Nicklas Steorns (MP) ändrings- och 
tilläggsyrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar att det avslås.

Beslutsunderlag
 §205 KS Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och

verksamhet
 §154  Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och

verksamhet
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-21, Ändring av 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av

ekonomi och verksamheter
 1.2.6.1 Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter förslag
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§ 139
Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021 (KS 2020.301)
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer skolpengen per år från och med 1 januari 2021:
Förskola 1-2: 115 700 kr
Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 000 kr
Fritidshem: 37 000 kr

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Kenneth Bylund, Jerri Bergström, Thomas Arctaedius, Ing-Marie Elfström, Anette Karlsson, 
Adam Westerberg, Anna-Maria Boström, Ulf Lundström, Sven-Olof Ekström och David 
Thell, alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för Thomas Arctaedius (S) yrkande.

Nicklas Steorn, Rasmus Neideman och Jennie Bergenholtz, alla (MP), reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Rasmus Neidemans (MP) yrkande.

Johan Fagerhem och Gunnar Bergström, båda (V), reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Johan Fagerhems (V) yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och 
ungdomsnämnden.

Kommunplan 2021-2023 innehåller en omfattande satsning på höjning av skolpengen. Redan 
i budgeten inför 2019 höjdes skolpengen för elever i grundskolan årskurs 6-9 och inför 2020 
höjdes pengen inom förskolan med 1000 kronor per barn. Nu genomförs ytterligare en 
satsning på höjd skolpeng för både förskolan och elever i årskurs 6-9. Utöver 
indexuppräkningen för lön och pris med knappt en procent så höjs skolpengen med 2300 
kronor per barn i förskolan och 6000 kronor per elev i grundskolan årskurs 6-9. Satsningen på 
förskola ska möjliggöra mindre barngrupper.

Barn- och ungdomsnämnden har den 10 november tagit beslut om att föreslå skolpeng per år 
från och med 1 januari 2021:
Förskola 1-2: 115 700 kr
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Förskola 3-5: 115 700 kr
Familjedaghem 1-2: 113 600 kr
Familjedaghem 3-5: 99 300 kr
Förskoleklass: 73 900 kr
Grundskola 1-5: 73 900 kr
Grundskola 6-9: 87 100 kr
Fritidshem: 37 000 kr

Skolpengen anges i kronor per elev och år. Vid utbetalning tillkommer momskompensation 
med 6 procent till fristående aktörer.

Kommunledningskontoret tillstyrker barn- och ungdomsnämndens förslag då det är förenligt 
med kommunplan 2021-2023.

Yrkanden
Thomas Arctaedius (S), yrkar att kommunfullmäktige fastställer skolpeng enligt 
protokollsbilaga 7.

Johan Skog (M) yrkar, med bifall från Erik Ideström (L) och Martin Siltanen (SD), bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

Rasmus Neideman (MP), yrkar att kommunfullmäktige fastställer skolpeng enligt 
Miljöpartiets yrkande i ärendet om kommunplan 2021 - 2023 och deras budget för skolpeng.

Johan Fagerhem (V), yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag med hänvisning till 
Vänsterpartiets yrkande i ärendet om kommunplan 2021 - 2023 och deras budget för 
skolpeng.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att Thomas Arctaedius (S) yrkande, Johan Skogs (M) 
med fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag, Rasmus Neidemans (MP) yrkande 
och Johan Fagerhems (V) yrkande ställs mot varandra. Beslutsgången godkänns av 
kommunfullmäktige.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Thomas Arctaedius (S) yrkande, Johan Skogs (M) med 
fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag, Rasmus Neidemans (MP) yrkande och 
Johan Fagerhems (V) yrkande mot varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt Johan Skogs (M) med fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §206 KS Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
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 Yrkande från Socialdemokraterna, Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021
 §158  Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 Skolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 §58 BUN AU Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021(244315) (0)_TMP
 Barn- och ungdomsnämnden, Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021
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§ 140
Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2021 (KS 2020.277)
Beslut
Kommunfullmäktige
- antar STORSTHLM:s rekommendation ”Förslag till uppräkning av programpriser och
strukturtillägg inom gymnasieskolan för 2021”
- fastställer att ersättning för elev inom gymnasiesärskola följer riksprislistan.
- fastställer programpriser för de gymnasieprogram som inte finns listade i STORSTHLM:s
rekommendation:
International Baccalaureate IB: 108 900 kr
Yrkesintroduktion IMY: 172 000 kr
Individuellt alternativ IMA: 172 000 kr
Språkintroduktion IMS: 154 000 kr

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Nicklas Steorn, Rasmus Neideman och Jennie Bergenholtz, alla (MP), reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Rasmus Neidemans (MP) yrkande.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen gymnasieskolpengen utifrån förslag från 
utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden beslutade § 55, 2020-10-08 gymnasieskolpeng 
2021 att:
- föreslå fullmäktige att anta STORSTHLM:s rekommendation till programpriser och
strukturtillägg 2021 för nationella program i gymnasieskolan.
- föreslå fullmäktige att anta riksprislistan som beslutas av Skolverket i januari 2021 gällande
gymnasiesärskolan.
- föreslå fullmäktige att räkna upp programpriser för de gymnasieprogram som står utanför
som inte finns listade i STORSTHLM:s rekommendation med noll procent.
International Baccalaureate IB: 108 900 kr
Yrkesintroduktion IMY: 172 000 kr
Individuellt alternativ IMA: 172 000 kr
Språkintroduktion IMS: 154 000 kr
Till alla fristående huvudmän tillkommer momskompensation om 6,0 procent.

Kommunerna i Stockholms län har ett samverkansavtal om en gemensam gymnasieregion och 
i detta ingår en gemensam prislista. STORSTHLM har antagit en rekommendation om 
uppräkning av programpriser med noll procent för 2021. Utbildningsnämndens förslag till 
beslut innebär att Vallentuna kommun följer
STORSTHLM:s rekommendation. Utbildningsnämndens förslag innebär också att de program 
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som inte finns listade i rekommendationen räknas upp med noll procent, i likhet med 
rekommendationen.

Ersättning för elev inom gymnasiesärskolan följer riksprislistan. Riksprislistan fastställs av 
Skolverket och den gäller när en elev har antagits till en utbildning som hemkommunen inte 
erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.

Yrkanden
Rasmus Neideman (MP), yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag med 
hänvisning Miljöpartiets yrkande i ärendet om kommunplan 2021 - 2023 och deras budget för 
skolpeng.

Ylva Mozis (L) yrkar, med bifall från Martin Siltanen (SD), bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att Rasmus Neidemans (MP) yrkande ställs mot Ylva 
Mozis (L) med fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgången godkänns 
av kommunfullmäktige.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Rasmus Neidemans (MP) yrkande mot Ylva Mozis (L) 
med fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Ylva Mozis (L) med fleras bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §207 KS Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 §159  Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 Utbildningsnämnden, Gymnasieskolpeng 2021
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§ 141
Hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021 (KS 2020.315)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är 
densamma som under 2020.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Nicklas Steorn, Rasmus Neideman och Jennie Bergenholtz, alla (MP), reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Nicklas Steorns (MP) med fleras yrkande.

Kenneth Bylund, Jerri Bergström, Thomas Arctaedius, Ing-Marie Elfström, Anette Karlsson, 
Adam Westerberg, Anna-Maria Boström, Ulf Lundström, Sven-Olof Ekström och David 
Thell, alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för Nicklas Steorns (MP) med fleras 
yrkande.

Johan Fagerhem och Gunnar Bergström, båda (V), reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Nicklas Steorns (MP) med fleras yrkande.

Fredrik Lindahl, Susanna Kriström, Annika Fagerberg, Marie Dycefield-Scott, Joakim 
Oskarsson, Martin Siltanen och Lars Stenling, alla (SD), reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Nicklas Steorns (MP) med fleras yrkande.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har tagit beslut om förslag till hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021. 
Socialnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nivån på hemtjänstpengen fr.o.m. 
1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Socialförvaltningen arbetar enligt LOV (Lag Om Valfrihetssystem) inom hemtjänsten. Från 
och med den 1 januari 2010 kan externa leverantörer ansöka om att bli godkända som utförare 
av biståndsbedömda hemtjänstinsatser avseende såväl service som omvårdnad. Både 
kommunala och externa utförare av hemtjänst ersätts med en peng per beviljad timme. 
Ersättningen skiljer sig något beroende på om det gäller service eller omvårdnad. För externa 
leverantörer utgår en momskompensation
på ca 4 %, vilket förklarar skillnaden i ersättningsnivåer.

Uppräkningen av hemtjänstpengen sker i enlighet med kommunplanen. Inför 2021 innehåller 
kommunplanen ingen uppräkning av ersättningsnivåer. Detta innebär att nivån på 
hemtjänstpengen fr.o.m. 1 januari 2021 är densamma som under 2020.

Comfact Signature Referensnummer: 10253SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2020-12-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget då det är i enlighet med budgeten i 
kommunplanen.

Yrkanden
Nicklas Steorn (MP) yrkar, med bifall från Ing-Marie Elfström (S), Johan Fagerhem (V), 
Martin Siltanen (SD) och Jerri Bergström (S), att hemtjänstpengen skrivs upp med 2,3%.

Parisa Liljestrand (M) yrkar, med bifall från Björn Furugren Beselin (C) och Bengt-Åke Grip 
(M), bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att Nicklas Steorns (MP) med fleras yrkande ställs 
mot Parisa Liljestrands (M) med fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. 
Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Nicklas Steorns (MP) med fleras yrkande mot Parisa 
Liljestrands (M) med fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Ordförande finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt Parisa Liljestrands (M) med fleras bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §208 KS Hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021
 §173  Hemtjänstpeng från och med 1 januari 2021
 Hemtjänstpeng fr.o.m. 1 januari 2021
 05. Uppräkning av hemtjänstpeng 2021
 Socialnämnden, Uppräkning av hemtjänstpeng 2021
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§ 142
Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden (KS 2020.312)
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer riktlinje om avgifter för socialnämnden. Kommunfullmäktige 
ger socialnämnden i uppdrag att fastställa årliga avgifter för socialnämnden, utifrån fastställd 
riktlinje om avgifter för socialnämnden.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Anteckning
Sammanträdet ajournerades mellan klockan 20:12 och klockan 20:22.
Upprop genomfördes efter ajourneringen.

Reservationer
Kenneth Bylund, Jerri Bergström, Thomas Arctaedius, Ing-Marie Elfström, Anette Karlsson, 
Adam Westerberg, Anna-Maria Boström, Ulf Lundström, Sven-Olof Ekström och David 
Thell, alla (S), reserverar sig dels mot att beslutet fattades på dagens sammanträde och dels 
mot själva beslutet, till förmån för Ing-Marie Elfströms (S) yrkanden.

Nicklas Steorn, Rasmus Neideman och Jennie Bergenholtz, alla (MP), reserverar sig dels mot 
att beslutet fattades på dagens sammanträde till förmån för Ing-Marie Elfströms (S) med fleras 
återremissyrkande, och dels mot beslutet att Nicklas Steorns (MP) med fleras tilläggsyrkande 
avslås.

Johan Fagerhem och Gunnar Bergström, båda (V), reserverar sig dels mot att beslutet fattades 
på dagens sammanträde till förmån för Ing-Marie Elfströms (S) med fleras återremissyrkande, 
och dels mot beslutet att Nicklas Steorns (MP) med fleras tilläggsyrkande avslås.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har föreslagit att Vallentuna kommun ska införa en riktlinje för avgifter inom 
socialnämndens verksamhetsområde. Det finns inte någon sådan gemensam riktlinje för 
socialnämndens verksamheter sedan tidigare.

Enligt kommunallagens 5 kap 1§ p.2 om budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor, 
är utgångspunkten att det är kommunfullmäktige som har rätt att fatta beslut om kommunala 
avgifter. En nämnd kan dock fatta beslut om den årliga avgiften, om fullmäktige har antagit 
riktlinjer för avgifterna och om det inte råder någon otydlighet om vilka avgifter som 
nämnden får ta ut och till vilka nivåer.
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Yrkanden
Torbjörn Einarsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Ing-Marie Elfström (S), yrkar följande:
1. att ärendet återremitteras med motiveringen att: Det saknas konsekvensbeskrivning vid
införande av de nya riktlinjerna. Vilka konsekvenser, organisatorisk och ekonomiska, får
beslutet för personal respektive hemtjänsttagarna?
2. att kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag om yrkandet om
återremiss inte bifalles.

Nicklas Steorn (M) yrkar, med bifall från Gunnar Bergström (V), följande:
1. att ärendet återremitteras med motiveringen att: Det saknas konsekvensbeskrivning vid
införande av de nya riktlinjerna. Vilka konsekvenser, organisatorisk och ekonomiska, får
beslutet för personal respektive hemtjänsttagarna?
2. att följande kursiverade text läggs till om yrkandet om återremiss inte bifalles:
Avsnitt 6.3:
Ersätt meningen ”Jämkning medges i högst 3 månader, utöver inflyttningsmånaden"
med ”Längden på jämkning avgörs individuellt”.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att han först ställer Ing-Marie Elfströms (S) med 
fleras återremissyrkande mot att beslut ska fattas på dagens sammanträde. Om 
återremissyrkandet faller ställer han Torbjörn Einarssons (C) bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag mot Ing-Marie Elfströms (S) avslagsyrkande till kommunstyrelsens 
förslag. Han ställer därefter proposition på Nicklas Steorns (MP) med fleras 
tilläggsyrkande. Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Ing-Marie Elfströms (S) med 
fleras återremissyrkande mot att beslut ska fattas på dagens sammanträde. Ordförande finner 
att beslut ska fattas på dagens sammanträde.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Torbjörn Einarssons (C) bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag mot Ing-Marie Elfströms (S) avslagsyrkande till kommunstyrelsens 
förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Torbjörn Einarssons (C) 
bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Nicklas Steorns (MP) med fleras 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att det avslås.

Beslutsunderlag
 §209 KS Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden

Comfact Signature Referensnummer: 10253SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2020-12-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

 §175  Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden
 Riktlinjer för avgifter inom socialnämnden
 Socialnämnden, Riktlinje om avgifter för Socialnämnden
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§ 143
Avgifter för socialnämnden 2021 (KS 2020.313)
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer avgifter för socialnämnden 2021.
Kommunfullmäktige ger i uppdrag till socialnämnden att justera avgifterna för 
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen med KPI för oktober månad.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Kenneth Bylund, Jerri Bergström, Thomas Arctaedius, Ing-Marie Elfström, Anette Karlsson, 
Adam Westerberg, Anna-Maria Boström, Ulf Lundström, Sven-Olof Ekström och David 
Thell, alla (S), reserverar sig dels mot att beslutet fattades på dagens sammanträde och dels 
mot själva beslutet, till förmån för Ing-Marie Elfströms (S) med fleras yrkanden.

Nicklas Steorn, Rasmus Neideman och Jennie Bergenholtz, alla (MP), reserverar sig dels mot 
att beslutet fattades på dagens sammanträde och dels mot själva beslutet, till förmån för Ing-
Marie Elfströms (S) med fleras yrkanden.

Johan Fagerhem och Gunnar Bergström, båda (V), reserverar sig dels mot att beslutet fattades 
på dagens sammanträde och dels mot själva beslutet, till förmån för Ing-Marie Elfströms (S) 
med fleras yrkanden.

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har tagit fram förslag till avgifter 2021. Med anledning av att KPI för oktober 
månad ännu inte är fastställd föreslår socialnämnden att nämnden få i uppdrag att justera 
avgifter för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen med KPI för oktober månad.

Avgifterna som föreslås för 2021 avser socialnämndens verksamhetsområde och baseras på en 
analys och förslag till riktlinjer för avgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Yrkanden
Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Gunnar Bergström (V) och Nicklas Steorn 
(MP), följande:
1. att ärendet återremitteras med motiveringen att: Det saknas konsekvensbeskrivning vid
införande av de nya avgifterna. Vilka konsekvenser, ekonomiskt, kvalitetsmässigt och
hälsoförebyggande, får beslutet för hemtjänsttagarna?
2. att kommunfullmäktige beslutar att avslå kommunstyrelsens förslag om yrkandet om
återremiss inte bifalles.
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Torbjörn Einarsson (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att han först ställer Ing-Marie Elfströms (S) med 
fleras återremissyrkande mot att beslut ska fattas på dagens sammanträde. Om 
återremissyrkandet faller ställer han Torbjörn Einarssons (C) bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag mot Ing-Marie Elfströms (S) med fleras avslagsyrkande 
till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Ing-Marie Elfströms (S) med 
fleras återremissyrkande mot att beslut ska fattas på dagens sammanträde. Ordförande finner 
att beslut ska fattas på dagens sammanträde.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Torbjörn Einarssons (C) bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag mot Ing-Marie Elfströms (S) med fleras avslagsyrkande 
till kommunstyrelsens förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
Torbjörn Einarssons (C) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §210 KS Avgifter för socialnämnden 2021
 §174  Avgifter för socialnämnden 2021
 Avgifter för socialnämnden 2021
 Socialnämnden, Avgifter för socialnämnden
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§ 144
Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen (KS 2020.255)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta prissättningen för kulturrummet, teatern och traversen 
enligt bilaga med kolumn märkt 2020. Priserna ska gälla från och med 1 januari 2021.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden fattade 2020-09-15 § 36 beslut om att föreslå kommunfullmäktige att besluta 
om ny prissättning enligt bilaga och priser i kolumn märkt 2020. Syftet med prisrevideringen 
är att få en rimlig och marknadsanpassad prissättning, samt för att kunna underhålla lokalerna.
Uthyrningspriserna för kulturrummet i Kulturhuset, Vallentuna teater och traversen
har inte prisjusterats på 5 år. Förslaget innebär endast höjda priser för externa hyresgäster.

Kommunledningskontoret tillstyrker förslaget med tillägg om att de nya priserna föreslås 
gälla från och med 1 januari 2021.

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

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på bifallsyrkandet till kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §212 KS Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen
 §160  Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen
 Reviderade priser för kulturrum, teater och traversen
 Kulturnämnden, Priser kulturrum, teater och traversen 2020
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§ 145
Revidering av policy för inköp och upphandling (KS 2020.279)
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer policy för inköp och upphandling för Vallentuna kommun.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Kenneth Bylund, Jerri Bergström, Thomas Arctaedius, Ing-Marie Elfström, Anette Karlsson, 
Adam Westerberg, Anna-Maria Boström, Ulf Lundström, Sven-Olof Ekström och David 
Thell, alla (S), reserverar sig mot beslutet att Jerri Bergströms (S) med fleras tilläggsyrkande 
avslås.

Fredrik Lindahl, Susanna Kriström, Annika Fagerberg, Marie Dycefield-Scott, Joakim 
Oskarsson, Martin Siltanen och Lars Stenling, alla (SD), reserverar sig mot beslutet att Jerri 
Bergströms (S) med fleras tilläggsyrkande avslås.

Johan Fagerhem och Gunnar Bergström, båda (V), reserverar sig mot beslutet att Jerri 
Bergströms (S) med fleras tilläggsyrkande avslås.

Nicklas Steorn, Rasmus Neideman och Jennie Bergenholtz, alla (MP), reserverar sig mot 
beslutet att Jerri Bergströms (S) med fleras tilläggsyrkande avslås, och mot beslutet att 
Nicklas Steorns (MP) tilläggsyrkande avslås.

Ärendebeskrivning
För de varor och tjänster som finns upplagda i kommunens beställningssystem ska inköp i 
första hand ske genom systemet.
Kommunen ska sträva efter att ställa mer cirkulära krav i upphandlingar.
Vid inköp ska återbruk beaktas för att minska kommunens miljöpåverkan.
Vallentuna kommun ska beakta krisberedskapsaspekter vid upphandlingar som berör 
samhällsviktig verksamhet.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar, med bifall från Nicklas Steorn (MP), Johan Fagerhem (V), Martin 
Siltanen (SD) och Ing-Marie Elfström (S), bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget: 
Vallentuna kommun ska tillämpa särskilda arbetsrättsliga villkor i enlighet med lag 
(2016:1145) om offentlig upphandling kap. 17 §§ 2–5 (2017:347), i syfte att säkerställa att 
leverantören/entreprenören samt dess underleverantörer har villkor som minst motsvarar de 

Comfact Signature Referensnummer: 10253SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2020-12-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

lägsta nivåer som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i hela Sverige på 
motsvarande arbetstagare i den aktuella branschen.

Nicklas Steorn (MP), yrkar följande kursiverat tillägg:
Avsnitt 4 Övergripande förhållningssätt:
Fjärde punkten,

 Att beakta miljöhänsyn i enlighet med gällande lagstiftning samt kommunens
miljömål, inköp och upphandling som inte bidrar till Parisavtalet och/eller FNs
globala hållbarhetsmål får inte förekomma.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att han först ställer proposition på Jerri Bergströms 
(S) med fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag, och att han sedan ställer
proposition på Jerri Bergströms (S) med fleras tilläggsyrkande, samt att han ställer proposition
på Nicklas Steorns (MP) tilläggsyrkande. Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) med fleras 
bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
det.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) med fleras 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar att det avslås.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Nicklas Steorns (MP) tilläggsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att det avslås.

Beslutsunderlag
 §213 KS Revidering av policy för inköp och upphandling
 §157  Revidering av policy för inköp och upphandling
 Tjänsteskrivelse 2020-10-20 Revidering av policy för inköp och upphandling
 Policy för inköp och upphandling
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§ 146
Kapitalisering av Kommuninvest och medlemmars insatser (KS 2020.233)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att Vallentuna kommun till Kommuninvest ekonomisk förening 
(”Föreningen”) ska inbetala ett insatsbelopp om 12 787 600 kronor samt att kommunstyrelsen 
bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.

Att kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren 
2021, 2022, 2023 och 2024 upp till ett belopp motsvarande maximalt 1 300kr per invånare.

Att kommunstyrelsen bemyndigas att utse särskilt angiven person att för kommunstyrelsens 
räkning vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

Vallentuna kommun ska tillse att protokoll från fullmäktiges möte (innehållande beslutet 
enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt för Föreningen vid 
förfrågan.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en 
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som 
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en 
tilläggsinsats.

Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå på 
kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga medlemmar. Den 
nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och 260 kronor per invånare 
för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid utgången av 2024. Den nya nivån 
har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar successivt under de kommande fyra åren 
enligt följande:

År Kapitalinsats (kr/invånare) (kommun)
2020 900
2021 1 000
2022 1 100
2023 1 200
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2024 1 300

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen minst 
uppgår till ovan angivna belopp. För Vallentuna kommun innebär det att 3 196 900 kronor ska 
betalas senast i juni respektive år. Beloppet kommer att räknas om efter aktuellt antal invånare 
i kommunen

Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta med en 
insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande
1 800 kronor per invånare för kommuner.

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

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på bifallsyrkandet till kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §214 KS Kapitalisering av Kommuninvest och medlemmars insatser
 §155  Kapitalisering av Kommuninvest och medlemmars insatser
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-14, Kapitalisering av Kommuninvest och medlemmars

insatser
 Kapitaliseringen av Kommuninvest
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§ 147
Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2021 (KS 2020.278)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga budgetförslag ska beredas i kommunstyrelsen innan 
de presenteras i kommunfullmäktige.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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

Ärendebeskrivning
Kommunallagen 11 kap. Ekonomisk förvaltning anger att budgeten fastställs av
fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i
hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Kommunallagen anger
även att förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång.
Vallentuna kommuns regler för styrning och uppföljning av ekonomi och
verksamheter i Vallentuna kommun anger hur planeringsprocessen genomförs i
Vallentuna kommun. Kommunens planeringsprocess innebär att kommunfullmäktige
under juni månad fastställer kommunplanen, KP, för efterföljande tre år.
Med utgångspunkt från kommunallagen och Vallentuna kommuns regler för styrning
och uppföljning av ekonomi och verksamheter föreslår kommunledningskontoret att
tidplan för planeringsprocessen styrning och uppföljning fastställs. Tidplanen
innehåller bland annat datum för bokslutsgenomgång, kommunplanedag och
målstyrning inför nämndernas verksamhetsplaner (VP).

Yrkanden
Johan Fagerhem (V), yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.

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

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att Johan Fagerhems (V) yrkande ställs mot hans 
eget bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgången godkänns av 
kommunfullmäktige.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Johan Fagerhems (V) yrkande mot sitt 
eget bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt hans eget bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag.

Comfact Signature Referensnummer: 10253SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2020-12-07

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
 §215 KS Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2021
 §156  Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2021
 Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2020
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§ 148
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vallentuna kommun (KS 
2020.310)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar om lokala ordningsföreskrifter för torghandel i enlighet med 
handlingarna samt uppdrar åt Samhällsbyggnadsförvaltningen att ta fram rutiner för bokning 
av dessa.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning
Under arbetet med att levandegöra Tuna torg och inom arbetet med ”Förenkla helt enkelt” har 
förslags lyfts om att möjliggöra fasta torghandelsplatser på Tuna torg som kan bokas direkt av 
kommunen utan att söka separat polistillstånd. Under år 2020 har Vallentuna centrum AB haft 
ett generellt tillstånd för flera torghandlare, något som erfarenhetsmässigt har fungerat bra.

För att minska administrationen och möjliggöra torghandel enklare har Teknik- och 
fastighetsförvaltningen tillsammans med Samhällsbyggnadsförvaltningen identifierat ett antal 
platser som kan definieras som fasta torghandelsplatser samt tagit fram förslag till 
ordningsföreskrifter för dessa. Arbetet har skett förvaltningsöverskridande då frågan berör 
avdelningar från både SBF och TFF. I arbetsgruppen har Parkingenjör representerat TFF och 
markingenjör representerat SBF. Förslaget är framtaget enligt SKR:s allmänna råd och har 
stämts av med motsvarande lokala ordningsföreskrifter i andra kommuner. Förslaget är 
avstämt med näringslivsstrateg på KLK och förankring har skett med Vallentuna centrum AB.

Regleringen av fasta torghandelsplatser ska ses som ett komplement till att kunna söka/kräva 
polistillstånd – dvs det finns varken ett krav på att alltid upplåta dessa platser eller något 
ställningstagande om att andra platser är olämpliga utan det handlar om att dessa platser 
bedöms möjliga att kalla ”fasta” torgplatser där torghandel kan ske utan att störa den allmänna 
ordningen.

Fasta torghandelsplatser upplåts inte under den tid som polistillstånd för evenemang finns på 
platsen och platsernas tillgänglighet är även beroende av säsongsvisa möbleringar såsom 
juldekorationer, pop-up parker.
Kartskisserna i bilaga B ska efter beslut om föreskrifterna för torghandel kompletteras med en 
enskild kartskiss per torgplats med relevanta mått till taktila ledstråk för att förenkla vid 
bokning.

Yrkanden
Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på bifallsyrkandet till kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §219 KS Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vallentuna kommun
 §78 Tefau Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vallentuna kommun
 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel
 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Vallentuna kommun
 Kartbilaga B
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§ 149
Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun 2021 - 2022 (KS 
2020.219)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta styrdokumentet Plan för krisarbete och krisledning i 
Vallentuna kommun 2021 – 2022. Planen ersätter Krisledningsplan för Vallentuna kommun 
2019 – 2022.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning
Förslaget till Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun 2021 - 2022 utgör ett 
övergripande styrdokument för hur kommunen ska organisera och bedriva krisarbete och 
ledningsarbetet vid en samhällsstörning, kris, extraordinär händelse samt under höjd 
beredskap då ordinarie ledningsstrukturer behöver anpassas så att nödvändig krisledning kan 
uppnås. Kommunen är ålagd att ta fram ett styrdokument för sitt arbete med krisberedskap 
enligt den överenskommelse träffats om kommunernas krisberedskap 2019-2022 mellan 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Denna plan ersätter även dokumentet Krisledningsplan Vallentuna kommun 
2019 – 2022 (KS 2018.344-3). Samtliga delar och innehåll i nämnda plan, antagen av 
fullmäktige 2019, ingår även i den nu föreslagna planen för krisarbete och krisledning i 
Vallentuna kommun 2021-2022 men har kompletterats med de delar som överenskommelsen 
efterfrågar. Huvudsakligen gäller det övergripande inriktning för arbete med risk- och 
sårbarhetsanalys, geografiskt områdesansvar, samordning och styrning inom koncernen 
Vallentuna kommun samt vissa prioriterade förbättrings- och utvecklingsområden under 
perioden.

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

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på bifallsyrkandet till kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §221 KS Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun 2021 - 2022
 §166  Plan för krisarbete och krisledning i Vallentuna kommun 2021 - 2022
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 Styrdokument/Plan för krisarbete och krisberedskap i Vallentuna kommun 2021-
2022

 Förslag till Plan för krisarbete och krisledning för Vallentuna kommun 2021- 2022 eft
KSAU 201112 med ändringar till KS
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§ 150
Integrationspolicy för mottagande och etablering (KS 2020.316)
Beslut
Kommunfullmäktige antar ”Integrationspolicy för mottagande och etablering”.

Dokumentet ersätter ”Handlingsprogram för Integration” som kommunstyrelsen tidigare år 
beslutat om.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Anteckning
Fredrik Lindahl, Susanna Kriström, Annika Fagerberg, Marie Dycefield-Scott, Joakim 
Oskarsson, Martin Siltanen och Lars Stenling, alla (SD), deltar ej i beslutet.

Ärendebeskrivning
Samtliga av kommunens förvaltningar arbetar med aktiviteter som rör integration. Ett 
gemensamt fokus bör vara att arbeta med förutsättningar för en egen försörjning.

För att undvika ett utanförskap såväl som bristande kompetensförsörjning och skapa en känsla 
av delaktighet i samhället är det angeläget att prioritera arbetet med sysselsättning för 
nyanlända. Inte bara för en samhällsekonomisk vinning utan även för individen. För att 
motverka segregation behövs en effektiv etablering i samhället och fler vägar till arbete. 
Arbete och utbildning är den främsta nyckeln till integration och etablering i samhället vilket 
utvecklar språket, ger kunskap om det svenska samhället och ett utökat nätverk.

Kommunens arbete är inriktat på att bidra till att den nyanländes tid inom etableringen 
används på ett genomtänkt och effektivt sätt. Integrationspolicyn gäller för alla kommunens 
verksamheter. Syftet med integrationspolicyn är ange den politiska viljeriktningen för hur 
arbetet ska stärkas samt skapa helhetssyn kring frågorna i kommunen.

Yrkanden
Jessica Johnson (L) yrkar, med bifall från Nicklas Steorn (MP) och Ing-Marie Elfström (S), 
bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på bifallsyrkandet till kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det.
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Beslutsunderlag
 §226 KS Integrationspolicy för mottagande och etablering
 §47 Namu Integrationspolicy för mottagande och etablering
 Tjänsteskrivelse Integrationspolicy
 Integrationspolicy
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§ 151
Redovisning av obesvarade motioner 2020 (KS 2020.297)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen till fullmäktiges
ordinarie sammanträde i december årligen redovisa de motioner som ännu inte har
beretts färdigt.
Motioner bör enligt kommunallagen beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom
ett år från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid
skall detta och vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige.
Fullmäktige får då enligt kommunallagen avskriva motionen från vidare
handläggning.
Vid tillfället för sammanställningen, 2020-10-21, fanns 28 obesvarade motioner.
Av dessa bedöms 18 motioner vid årsskiftet ha en längre beredningstid än ett år.

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

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på bifallsyrkandet till kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §228 KS Redovisning av obesvarade motioner 2020
 §162  Redovisning av obesvarade motioner 2020
 Redovisning av obesvarade motioner 2020
 Obesvarade motioner
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§ 152
Revidering av Krisledningsnämndens reglemente (KS 2020.289)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogat förslag till reviderat reglemente för 
krisledningsnämnden, med ändringen att de stycken som nämner gruppledare tas bort.
Detta reglemente ersätter tidigare reglemente som då utgår. 

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning
Reviderat förslag till Krisledningsnämndens reglemente innehåller främst ett förtydligande att 
det är Kommunfullmäktige som ska välja ledamöter och ersättare till Krisledningsnämnden. 
Principen att nämnden ska bestå av förtroendevalda från kommunstyrelsens arbetsutskott är 
däremot oförändrad.

Reglementet har också fått en tydligare rubriksättning och några smärre ändringar gällande 
ersättare för ordföranden för att bättre stämma överens med övriga nämnders reglementen 
samt de roller som finns i kommunstyrelsens arbetsutskott.

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

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på bifallsyrkandet till kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §229 KS Revidering av Krisledningsnämndens reglemente
 §169  Revidering av Krisledningsnämndens reglemente
 Tjänsteskrivelse, Revidering av Krisledningsnämndens reglemente
 Förslag till reglemente för Krisledningsnämnd
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§ 153
Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering 
(KS 2020.275)
Beslut
Kommunfullmäktige antar bifogat reviderat förslag till riktlinjer för hantering av 
personuppgifter vid webbpublicering.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning
En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som leder till oavsiktlig eller olaglig 
förstöring, förlust eller ändring eller till obehörigt röjande av eller obehörig åtkomst till de 
personuppgifter som överförts, lagrats eller på annat sätt behandlats. Varje myndighet är 
personuppgiftsansvarig för de behandlingar som sker inom dess område varför det i 
kommunsammahang innebär att nämnderna/styrelsen är personuppgiftsansvariga för sina 
respektive verksamhetsområden.

I dataskyddförordningens artikel 33 beskrivs personuppgiftsansvarigas ansvar i att anmäla 
personuppgiftsincidenter till tillsynsmyndigheten. Dataskyddsförordningen ställer också krav 
på personuppgiftsansvariga att arbeta förebyggande med både tekniska och organisatoriska 
skyddsåtgärder (rutiner och styrdokument) för att förebygga att personuppgiftsincidenter 
inträffar.

Under året har tre olika personuppgiftsincidenter rapporterats som handlar om att uppgifter 
publicerats på ett felaktigt sätt på kommunens webbplats. I samtliga fall handlar det om 
nämndshandlingar där personuppgifter om enskilda funnits i löpande text i underlag. 
Dataskyddsombudet rekommenderar med anledning av de inträffade incidenterna detta 
förslag till tydliggörande av ansvar i riktlinjer för hantering av personuppgifter vid 
webbpublicering. Som en ytterligare åtgärd har kommunstyrelsens kansli tagit fram en 
förtydligande rutin för webbpublicering av nämndshandlingar innehållande personuppgifter 
som rör myndighetsutövning mot enskilda.

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

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på bifallsyrkandet till kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det.
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Beslutsunderlag
 §230 KS Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
 §168  Revidering, riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
 Tjänsteskrivelse, 2020-10-08, revidering
 Förslag till riktlinjer för hantering av personuppgifter vid webbpublicering
 Rutin för publicering av nämndhandlingar innehållande personuppgifter som rör

myndighetsutövning mot enskilda
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§ 154
Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning (KS 2019.398)
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning
Jerri Bergström (S) och Jaana Tilles (S) väckte 2019-12-16 en motion om att utreda införande 
av resultatutjämningsreserv.
Motionärerna framför att kommunen med en resultatutjämningsreserv kan utjämna normala 
svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln, för att skapa större stabilitet för 
verksamheterna.
Kommunledningskontoret utredde frågan 2013 och kan konstatera att de bedömningar som då 
gjordes i huvudsak kvarstår. Begränsat med information kan tillföras i ärendet.

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

Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att Jerri Bergströms (S) yrkande ställs mot Parisa 
Liljestrands (M) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgången godkänns av 
kommunfullmäktige.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Jerri Bergströms (S) yrkande mot Parisa Liljestrands 
(M) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Parisa Liljestrands (M) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §191 KS Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning
 §140  Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning
 Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning
 Motion (S) om att utveckla möjligheten till bättre ekonomisk hushållning
 Användning-av-medel-ur-RUR - cirkulär från SKR 2018
 Resultatutjämningsreserv, rapport 2013
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§ 155
Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst (KS 2019.013)
Beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning
Jerri Bergström (S) väckte 2019-01-14 en motion om att Vallentuna kommun ska utreda 
möjligheten att öppna upp för verksamhet med vårdhund inom kommunens verksamhet. 
Motionären framhåller att ett certifierat vårdhundsteam kan vara en kvalificerad hjälp inom 
vård, skola och omsorg och berika livet för brukaren samtidigt som kommunen kan spara 
pengar.
Motionen har skickats på remiss till Socialnämnden, Barn- och ungdomsnämnden, 
Utbildningsnämnden, kommunala funktionshinderrådet och kommunala pensionärsrådet. 
Samtliga nämnder lyfter fram att allergi hos elever, brukare eller personal kan göra det svårt 
att använda sig av vårdhundsteam. Socialnämnden framhåller behovet av att klargöra de 
ekonomiska förutsättningarna för ett vårdhundsteam samt vilken driftsform som kan vara 
lämpligast. Initialt bedöms att det inte är aktuellt att bedriva vårdhundsteam i egen regi. Av 
Barn- och ungdomsnämndens och Utbildningsnämndens yttranden framgår att man anser att 
kommunen bör avvakta det nationella vägledningsdokument som Socialstyrelsen förväntas ge 
ut om ”Pedagoghund i skolan” innan kommunen går vidare och tar beslut om att införa en 
verksamhet med vårdhund som omfattar aktivitet i skolan.
Sammanfattningsvis är det enbart inom Socialnämndens verksamhet vårdhund skulle kunna 
vara aktuellt idag. Om Socialnämnden skulle införa vårdhundar förknippas detta med en 
kostnad för nämnden. Vilka kostnader detta kan innebära är dock inte klarlagt, och det kan 
därför vara befogat att utreda frågan närmare.

Yrkanden
Björn Furugren Beselin (C) yrkar, med bifall från Jerri Bergström (S) och Jessica Johnson 
(L), bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på bifallsyrkandet till kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
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 §192 KS Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 §141  Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 Svar på motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 Motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 Socialnämndens yttrande, motion (S) om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 Utbildningsnämndens yttrande, motion om hund i Vallentuna kommuns tjänst
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion om hund i Vallentuna kommuns

tjänst
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§ 156
Svar på motion (S), en infartsparkering vid Ormsta station (KS 2019.193)
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte 2019-05-06 en motion om att kommunstyrelsen ska få i uppdrag 
att i samråd med kollektivtrafikhuvudmannen (SL) undersöka möjligheterna att anlägga 
infartsparkeringar för bilar och cyklar på båda sidorna av Ormsta station på delar av 
kommunens fastigheter.

Motionärerna framhåller att behovet av nya infartsparkeringar är stort i kommunen och att 
bilister, på grund av fulla infartsparkeringar, annars riskerar att inte se något annat alternativ 
än att köra bil till arbetet.

I Vallentuna kommun finns både en övergripande parkeringsstrategi och en inriktad 
parkeringsstrategi för centrala Vallentuna där infartsparkeringar behandlas. Syftet med 
parkeringsstrategin är att ge en övergripande vägledning för planering av parkeringar för olika 
ändamål samt uppfylla målen i kommunens trafikstrategi.

I parkeringsstrategin för centrala Vallentuna lyfts både behovet av en helt ny infartsparkering 
vid Vallentuna station fram samt behovet av att infartsparkeringarna vid Ormsta och 
Kragstalund byggs ut. Teknik- och fastighetsutskottet har därför i uppdrag att initiera en 
förstudie för vilken arbete pågår på teknik- och fastighetsförvaltningen.

Behovet av en utbyggnad av infartsparkeringen vid Ormsta station har således redan 
konstaterats och teknik- och fastighetsförvaltningen arbetar med frågan varför 
frågeställningen i motionen föreslås anses vara besvarad.

Yrkanden
Björn Furugren Beselin (C) yrkar, med bifall från Jerri Bergström (S) och Ing-Marie Elfström 
(S), bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på bifallsyrkandet till kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det.
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Beslutsunderlag
 §193 KS Svar på motion (S), en infartsparkering vid Ormsta station
 §143  Svar på motion (S), en infartsparkering vid Ormsta station
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-21, motionssvar
 Motion (S) om en infartsparkering vid Ormsta station
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§ 157
Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna 
näringarna (KS 2019.322)
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-09-30 föreslagit att 
kommunledningskontoret ges i uppdrag att se över på vilka sätt kommunen kan stödja de 
gröna näringarna i Vallentuna. Miljöpartiet förordar att kommunen undersöker på vilka sätt 
kommunen kan stödja de gröna näringarna att bli mer ekonomiskt, socialt och miljömässigt 
hållbara genom att t.ex. erbjuda speciellt anpassad rådgivning, se över regelverk eller att på 
annat sätt tillgodose behoven inom de lokala gröna näringarna, och att utifrån det göra en plan 
för ett ökat stöd.

BEDÖMNING
Förslaget i motionen motsvaras av det rådgivningsarbete som redan bedrivs av kommunen, av 
möjligheterna till dialog genom Näringslivsråd och andra samarbeten, samt genom det 
landsbygdsprogram som ska tas fram. Näringslivs- och arbetsmarknadsutskottet bildades 
2019 och har identifierat lantbruket som en viktig målgrupp för kommunen. Kommunens 
Näringslivsråd får en nystart 2020 och har representant med från Lantbrukarnas Riksförbund. 
Kommunen har även gjort en nystart i vattenvårdsarbetet och samverkar med lantbrukare med 
sikte på att främja såväl livsmedelsproduktion som vattenkvalitet. Vallentuna gymnasium har 
startat Naturbruksprogram. Vad gäller regelverk styrs de gröna näringarna huvudsakligen av 
nationell lagstiftning som kommunen inte har rådighet över. I egenskap av tillsynsmyndighet 
för tillsyn enligt miljöbalken och livsmedels-lagstiftningen, stödjer kommunen 
verksamhetsutövare att följa lagstiftningen och ger råd och information för förebyggande 
arbete. Kommunen erbjuder även vägledning till företag via kommunens Företagslots, samt 
energi- och klimatrådgivning.

Utvecklingen av landsbygdens näringar är beroende av möjligheterna att bo, leva och verka 
på landsbygden vilket förutsätter att service, kommunikationer, skolor och arbetstillfällen 
fungerar. I enlighet med kommunens Översiktsplan 2040 ska ett landsbygdsprogram tas fram, 
med en övergripande strategi och handlingsplan för utveckling i kommunens landsbygd som 
omfattar frågor kring kollektivtrafik, service, arbetsplatser och näringsliv.
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Yrkanden
Bengt-Åke Grip (M) yrkar, med bifall från Nicklas Steorn (MP), bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på bifallsyrkandet till kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §231 KS Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna

näringarna
 §170  Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna

näringarna
 Svar på motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna näringarna
 Motion (MP) om ökat stöd till lokala företagare inom de gröna näringarna
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§ 158
Svar på motion (SD) om besöksinformation och skyltar vid E18 (KS 
2019.012)
Beslut
Kommunfullmäktige anser den första och andra att-satserna besvarade samt avslår motionens 
tredje att-sats.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Fredrik Lindahl, Susanna Kriström, Annika Fagerberg, Marie Dycefield-Scott, Joakim 
Oskarsson, Martin Siltanen och Lars Stenling, alla (SD), reserverar sig mot besluten gällande 
de andra och tredje att-satserna, till förmån för Fredrik Lindahls (SD) yrkanden.

Ärendebeskrivning
Fredrik Lindahl (SD) väckte 2019-01-14 en motion om att kommunstyrelsen ska få i uppdrag
(1) att utreda möjligheten att sätta upp ”Välkommen till Vallentuna”-skyltar på lämpliga
platser utefter E18 inom kommunen.
(2) att utreda möjligheten att bygga en plats för besöksinformation i/vid Karby/Brottby
trafikplats
(3) samt att kommunen ska verka för att sätta upp nya Vallentuna-skyltar med kommunvapnet
vid gränserna till Vallentuna utefter E18.

Motionären vill att gamla skyltar ses över samt att behovet av nya skyltar utreds.

Kommunikations- och marknadsavdelningen har påbörjat en inventering av alla skyltar i 
offentliga miljöer i syfte att ta fram ett kommungemensamt skyltprogram. Syftet med 
skyltprogrammet är att säkerställa den löpande driften av skyltarna, alltså deras aktualitet och 
att de följer Vallentuna kommuns grafiska profil.

Utifrån planen kan kommunen sedan göra en bedömning om vilka ytterligare skyltar som bör 
prioriteras, för att generera största möjliga kommunikativa genomslag och samhällsnytta för 
avsatta medel.

Yrkanden
Fredrik Lindahl (SD), yrkar att kommunfullmäktige anser motionens första att-sats besvarad 
och bifaller motionens andra att-sats samt anser motionens tredje att-sats besvarad.
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Björn Furugren Beselin (C), yrkar i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
att kommunfullmäktige anser den första och andra att-satserna besvarade samt avslår 
motionens tredje att-sats.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att han ställer proposition på varje att-sats var för sig. 
Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.

Första att-satsen
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Fredrik Lindahls (SD) och Björn 
Furugren Beselins (C) bifallsyrkanden till kommunstyrelsens förslag gällande den första att-
satsen i motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Andra att-satsen
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Fredrik Lindahls (SD) yrkande mot Björn Furugren 
Beselins (C) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag gällande den andra att-satsen i 
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Björn Furugren Beselins (C) 
bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag.

Tredje att-satsen
Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Fredrik Lindahls (SD) yrkande mot Björn Furugren 
Beselins (C) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag gällande den tredje att-satsen i 
motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Björn Furugren Beselins (C) 
bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §194 KS Svar på motion (SD) om besöksinformation och skyltar vid E18
 §142  Svar på motion (SD) om besöksinformation och skyltar vid E18
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-23, motion om skyltning vid E18
 Motion (SD) om besöksinformationen och annan skyltning vid E18
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§ 159
Svar på motion (SD) om partiers representation i Valnämnden (KS 
2019.323)
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Anteckning
Michel Louis (KD) med flera meddelar följande protokollsanteckning:
"Valberedningsnämnden bör sträva efter en bred representation i valnämnden vid nästa 
sammansättning".

Reservationer
Fredrik Lindahl, Susanna Kriström, Annika Fagerberg, Marie Dycefield-Scott, Joakim 
Oskarsson, Martin Siltanen och Lars Stenling, alla (SD), reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Fredrik Lindahls (SD) med fleras yrkande.

Nicklas Steorn, Rasmus Neideman och Jennie Bergenholtz, alla (MP), reserverar sig mot 
beslutet till förmån för Fredrik Lindahls (SD) med fleras yrkande.

Johan Fagerhem och Gunnar Bergström, båda (V), reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Fredrik Lindahls (SD) med fleras yrkande.

Ärendebeskrivning
Fredrik Lindahl (SD) väckte 2019-10-14 en motion om att samtliga partier invalda i 
Vallentuna kommunfullmäktige ska vara representerade i valnämnden.
Motionären konstaterar att valnämnden har en viktig funktion och anför man kan förhindra 
misstankar om fel och försummelser genom att alla partier i fullmäktige finns representerade i 
valnämnden.
Kommunfullmäktige kan inte frånta befintliga ledamöter och ersättare deras uppdrag, förutom 
i särskilda fall. Möjligheten är ej tillämplig i detta fall. Möjlighet att välja in nya 
representanter finns bara vid avsägelser. Inval av representanter från andra partier än de 
tidigare medför en ändrad mandatfördelning.
Om fullmäktige önskar bredda representationen i Valnämnden utan att ändra den befintliga 
mandatfördelningen, kan fullmäktige ändra antal ledamöter och ersättare i nämnden.
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Yrkanden
Fredrik Lindahl (SD) yrkar, med bifall från Nicklas Steorn (MP) och Johan Fagerhem (V), att 
kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsens får i uppdrag att revidera Vallentuna 
kommuns ´Reglemente för valnämnden´ med syftet att möjliggöra samtliga partiers 
representation i valnämnden (Se protokollsbilaga 8).

Michel Louis (KD) yrkar, med bifall från Jerri Bergström (S) och Ing-Marie Elfström (S), 
bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att lägga följande protokollsanteckning till 
protokollet:
"Valberedningsnämnden bör sträva efter en bred representation i valnämnden vid nästa 
sammansättning".

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att han först ställer Fredrik Lindahls (SD) med 
fleras yrkande mot Michel Louis (KD) med fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens 
förslag, och att han sedan ställer proposition på Michel Louis (KD) med fleras 
tilläggsyrkande. Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Fredrik Lindahls (SD) med fleras yrkande mot Michel 
Louis (KD) med fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Michel Louis (KD) med fleras bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer proposition på Michel Louis (KD) med fleras 
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §232 KS Svar på motion (SD) om partiers representation i Valnämnden
 Yrkande från Sverigedemokraterna, svar på motion (SD) om partiers representation i

valnämnden
 §171  Svar på motion (SD) om partiers representation i Valnämnden
 Svar på motion (SD) om representation i valnämnden
 Motion (SD) om partiers representation i valnämnden
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§ 160
Svar på motion (SD) om att bilda en egen bostadskö (KS 2019.233)
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Fredrik Lindahl, Susanna Kriström, Annika Fagerberg, Marie Dycefield-Scott, Joakim 
Oskarsson, Martin Siltanen och Lars Stenling, alla (SD), reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Martin Siltanens (SD) med fleras yrkande.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har väckt en motion med förslag om att kommunstyrelsen ska utreda 
möjligheten att bilda en egen bostadskö, där Vallentunas invånare premieras. 
Sverigedemokraterna anser att den tid som den enskilde har varit folkbokförd i kommunen 
ska vara meriterande.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avslås. Detta då kommunen har ett litet 
lägenhetsbestånd och införande av en egen kö kan förväntas vara kostnadsdrivande – antingen 
för skattekollektivet eller för den enskilde.
Möjligheten att premiera ungdomar eller folkbokförda i kommunen finns även utan att skapa 
en egen kö. Fastighetsägaren kan ställa upp villkor, så som förtur för Vallentunabor, även vid 
användning av Stockholms bostadsförmedling.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar, med bifall från Ing-Marie Elfström (S) och Jessica Johnson (L), bifall 
till kommunstyrelsens förslag.

Martin Siltanen (SD) yrkar, med bifall från Fredrik Lindahl (SD), bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att Ylva Mozis (L) med fleras bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag ställs mot Martin Siltanens (SD) med fleras yrkande. 
Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Ylva Mozis (L) med fleras bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag mot Martin Siltanens (SD) med fleras yrkande. Ordförande finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt Ylva Mozis (L) med fleras bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
 §233 KS Svar på motion (SD) om att bilda en egen bostadskö
 §172  Svar på motion (SD) om att bilda en egen bostadskö
 Svar på motion (SD) om egen bostadskö
 Motion (SD) om Vallentunas bostäder främst till Vallentunas invånare
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December 2020 

Motion om trygghetskameror vid cykelparkeringarna Vallentuna Centrum 

Vi Sverigedemokrater har uppmärksammat att cykelparkeringarna i Vallentuna Centrum drabbats 

hårt av stölder. Flertalet cyklar har stulits trots att dom varit låsta med godkända lås. Vissa 

personer har även blivit av med mer än en (1) cykel under sommaren.   

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar: 

- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att sätta upp trygghetskameror

runt de centrala cykelparkeringarna i Vallentuna Centrum.

Martin Siltanen (SD) 

Sverigedemokraterna i Vallentuna 

Protokollsbilaga 1
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Yrkande 

Skolpeng fr.o.m 1 januari 2021 

För Socialdemokraterna handlar det om en likvärdig skola för alla Vallentunas barn. 
Att alla barn får chansen att lyckas betyder allt för både individen och samhället. 

Socialdemokraternas budget innebär 26 miljoner i ökad skolpeng direkt till våra 

skolor. En höjning av förskolepengen med 525 kr per månad och barn. För en 
förskola med 80 barn möjliggör det minst en till anställd som kan avlasta våra hårt 
belastade pedagoger i förskolan. 

12,5 miljoner extra till grundskolans peng innebär att 17 nya lärare kan anställas på 
Vallentunas skolor. 

Socialdemokraternas budget innebär också 15 miljoner extra till BUN:s centrala 
resursfördelning. Det innebär att vi bland annat kan satsa 3,5 miljoner, eller 5 % 
högre skolpeng i form av lokaliseringsersättning till våra landsbygdsskolor. 

Protokollsbilaga 7
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November 2020 

Kommunstyrelsen 23 november 2020 

Yrkande i ärende ’Svar på motion (SD) om partiers representation i Valnämnden (KS 
2019.323)’ 

Sverigedemokraternas förslag är att kommunstyrelsen får i uppdrag, i enlighet med 
motionens intention att säkerställa samtliga partiers representation i valnämnden, revidera 
'Reglemente för valnämnden' och återkomma till kommunfullmäktige för fastställande. 

Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att kommunstyrelsen beslutar: 

- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Vallentuna kommuns ’Reglemente för
valnämnden’ med syftet att möjliggöra samtliga partiers representation i
valnämnden.

Martin Siltanen (SD) 

Sverigedemokraterna Vallentuna 

Protokollsbilaga 8
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