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Victor Kilén, Kommundirektör, Annika Hellberg, Ekonomichef, 
Mikael Carlgren, Kanslichef, Jesper Westberg, 
Kommunsekreterare, Elwe Nilsson (M), Ordförande för bygg- och 
miljötillsynsnämnden

Sammanträdet kommer att genomföras på så sätt att 
kommunfullmäktiges presidium kommer att tjänstgöra 
på plats i kulturrummet och samtliga deltagande ledamöter och 
ersättare kommer att delta på distans.

Sammanträdet är öppet för allmänheten, vilket innebär 
att allmänheten får delta som åhörare på plats i 
kulturrummet. Vallentuna kommun rekommenderar 
däremot att allmänheten följer sammanträdet via 
webbsändningen på www.vallentuna.se. På grund av 
Coronapandemin önskar vi att så få personer som 
möjligt befinner sig i kulturrumet under sammanträdet.

Ray Idermark (M)
Ordförande

Jesper Westberg
Sekreterare
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1. Upprop

2. Val av justerare

3. Sammanträdets laga tillkomst och 
fastställande av föredragningslista

4. Inlämnande av motioner

5. Inlämnande av interpellationer

6. Frågor

7. Allmänhetens frågestund

8. Avsägelser och fyllnadsval 2021 (KS 2021.004)
Ärendebeskrivning
Samtliga beslut i detta ärende som fattas av kommunfullmäktige verkställs från och med 
datumet åååå-mm-dd (datumet för justeringen av protokollet).

Meddelande
Länsstyrelsen utser ny ersättare i kommunfullmäktige, Petter Eklund (KD), för perioden 18 
december 2020 till 14 oktober 2022.

Inkomna avsägelser

1. Avsägelse – Katrin Nörthen (C)

• Ersättare i kommunfullmäktige

Beslut
____________________________________________________________________

Kvarstående valärenden
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1. Val av ledamot i barn- och ungdomsnämnden (C)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
2. Val av nämndeman till Attunda tingsrätt. Perioden gäller från och med att detta protokoll 
justeras fram tills 2023-12-31 (MP)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
3. Val av ersättare i bygg- och miljötillsynsnämnden (S)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
4. Val av ersättare i valnämnden (M)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
5. Val av ersättare i socialnämnden (M)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 

9. Val av vice ordförande för Valberedningsnämnden för denna 
mandatperiod (KS 2018.386)
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.

10. Svar på interpellation (S) om skolbibliotek (KS 2020.287)
Förslag till beslut
Johan Skog (M), barn- och ungdomsnämndens ordförande, svarar på interpellation avseende
skolbibliotek.
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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).

Handlingar
 Svar på Interpellation (S) om skolbibliotek
 Interpellation (S) om skolbiblioteken

11. Svar på interpellation (S) om ofrivillig ensamhet hos äldre 
(KS 2020.381)
Förslag till beslut
Torbjörn Einarsson (C), socialnämndens ordförande, svarar på interpellation avseende 
ofrivillig ensamhet hos äldre.

Ärendebeskrivning
Anna-Maria Boström (S) lämnade in en interpellation avseende ofrivillig ensamhet hos äldre i 
samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 7:e december 2020. Interpellationen 
ställdes till socialnämndens ordförande Torbjörn Einarsson (C).

Handlingar
 Svar på interpellation (S) om ofrivillig ensamhet
 Interpellation (S) om ofrivillig ensamhet hos äldre

12. Svar på interpellation (MP) om miljöbrott (KS 2020.379)
Förslag till beslut
Elwe Nilsson (M), bygg- och miljötillsynsnämndens ordförande, svarar på interpellation 
avseende miljöbrott.

Ärendebeskrivning
Nicklas Steorn (MP) lämnade in en interpellation avseende miljöbrott i samband
med kommunfullmäktiges sammanträde den 7:e december 2020. Interpellationen ställdes till
bygg- och miljötillsynsnämndens ordförande Elwe Nilsson (M).

Handlingar
 Svar på interpellation (MP) om miljöbrott
 Interpellation (MP) om miljöbrott

13. Svar på interpellation (MP) om matavfall (KS 2020.380)
Förslag till beslut
Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande, svarar på interpellation avseende 
matavfall.
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Ärendebeskrivning
Nicklas Steorn (MP) lämnade in en interpellation avseende matavfall i samband med 
kommunfullmäktiges sammanträde den 7:e december 2020. Interpellationen ställdes till
kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M).

Handlingar
 Svar på interpellation (MP) om matavfall
 Interpellation (MP) om matavfall

14. Strategi för vattenvårdsarbete i Blåplan för Vallentuna 
kommun (KS 2018.363)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar strategi för vattenvårdsarbete i Blåplan för Vallentuna kommun.
 

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutar om blåplanens strategi för kommunens vattenvårdsarbete. 
Strategin och övrigt underlag i blåplanen ger vägledning för hur kommunens olika 
verksamheter ska bidra i vattenvårdsarbetet. Genomförandet av åtgärder planeras i mer detalj i 
samband med nämndernas och förvaltningarnas årliga budget och verksamhetsplanering. En 
översyn av kommunens blåplan ska genomföras i varje ny 6-årscykel inom 
vattenförvaltningen.

Handlingar
 §244 KS Riktlinjer för vattenvårdsarbete i Blåplan för Vallentuna kommun
 §85 Planmu Riktlinjer för vattenvårdsarbete i Blåplan för Vallentuna kommun
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-03, Strategi för vattenvårdsarbete i Blåplan för Vallentuna 

kommun
 Blåplan 20201216 rev efter KS

15. Svar på motion (S) om kompetenshöjning (KS 2019.356)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har väckt en motion om kompetensutveckling inom vård och omsorg. 
Motionärerna yrkar följande:
(1) Att kommunen erbjuder anställda med lämplighet för yrket möjlighet att höja sin 
kompetens genom att utbilda sig till undersköterska under betald arbetstid
(2) Att undersköterskor med lämplighet erbjuds att fortbilda sig inom sitt område, till exempel 
demensvård (sofiasyster), genom att utbilda sig under betald arbetstid
(3) Att anställda inom LSS, socialpsykiatri och dylikt erbjuds att utbilda sig till 
habiliteringsassistent/mentalskötare eller annan likvärdig yrkesutbildning relevant for yrket 
under betald arbetstid.
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Motionen har skickats på remiss till socialnämnden. Nämnden anser att motionens intentioner 
är uppfyllda och att de därmed kan anses besvarade mot bakgrund av:
- arbetet med äldreomsorgslyftet
- arbetet med att kompetensutveckla vårdpersonal i demenskunskap (stjärnmärkt)
- och att LSS-området inte har brist på utbildad i sin rekrytering samt löser de interna
utvecklingsbehoven genom insatser för de områden som är aktuella i arbetet med
kunder i nuläget (Psykisk ohälsa).

Handlingar
 §249 KS Svar på motion (S) om kompetenshöjning
 §186  Svar på motion (S) om kompetenshöjning
 Svar på motion (S) om kompetenshöjning
 Motion (S) om Kompetenshöjning för vård - och omsorgens yrkesgrupper
 Socialnämndens yttrande, motion (S) om kompetenshöjning för vård- och omsorgens 

yrkesgrupper

16. Svar på motion (S) om utredning av 6+2 arbetstid (KS 
2019.364)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har väckt en motion om 6+2 arbetstid inom socialförvaltningen, en 
modell där sex timmar om dagen fokuseras på klientarbete och två timmar används till 
kompetensutveckling/återhämtning och/eller friskvård. Motionärerna föreslår följande:
(1) Att i samråd med berörda arbetstagarorganisationer utreda möjligheten att införa 6 + 2 
arbetstid inom socialförvaltningen i Vallentuna.
(2) Att baserat på utredningen, i samråd med berörda fackliga organisationer, införa 6 + 2 
arbetstid för hela eller delar av socialförvaltningen under en prövoperiod på upp till 24 
månader.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden. Socialnämnden har yttrat sig över 
förslagen och föreslår att fullmäktige avslår motionen.

Handlingar
 §250 KS Svar på motion (S) om utredning av 6+2 arbetstid
 §187  Svar på motion (S) om utredning av 6+2 arbetstid
 Svar på motion (S) om utredning av 6+2 arbetstid
 Motion (S) om att utreda 6 +2 arbetstid inom socialförvaltningen
 Socialnämndens yttrande, motion (S) om att utreda 6+2 arbetstid inom 

socialförvaltningen

17. Svar på motion (S) om sänkta kostnader genom ökad 
bemanning (KS 2019.363)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 
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Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har väckt en motion om sänkta kostnader genom ökad bemanning. 
Motionären har formulerat tre yrkanden:
(1) att Vallentuna kommun i samråd med berörda arbetstagarorganisationer utreder vilka av 
kommunens verksamheter som med hjälp av ”överanställning” anses ha bäst förutsättningar 
att antigen göra ett nollresultat efter utökad bemanning alternativt en besparing
(2) att Vallentuna kommun utifrån utredningens resultat, i samråd med berörda 
arbetstagarorganisationer, väljer ut en eller flera verksamheter som under en försöksperiod om 
upp till två år utökar bemanningen av verksamheten utöver dagens fastställda normalnivå
(3) att Vallentuna kommun under och efter försöksperioden utreder effekten på ekonomi, 
tjänstens kvalitet, personalomsättning, sjukfrånvaro och arbetsplatsens attraktionskraft hos 
arbetssökande.
Kommunen har genom ett partsgemensamt projekt inom äldreomsorgen (heltidsresan) 
påbörjat motsvarande åtgärder som föreslås av motionären. Överanställning inom befintlig 
budgetram är ett naturligt resultat av en effektiv schemaplanering för att möjliggöra fler 
heltidstjänster. Fler heltidstjänster innebär en naturlig överkapacitet under tider på dagen då 
omvårdnadsbehovet är som störst. Målet är dock inte att överanställa, utan att redan i 
schemaplaneringen tänkta in redan känd frånvaro med hjälp av den högre tillgängliga 
personalresursen. På så sätt minskas också behovet av timavlönade och andra 
visstidsanställda. För närvarande pågår ett pilotprojekt som belyser samtliga delar av det som 
motionären önskar, inklusive kundnöjdhet/brukarnöjdhet. Pilotprojektet utvärderas i februari 
2021 och kommer därefter tas vidare i kommunens övriga organisation.

Handlingar
 §251 KS Svar på motion (S) om sänkta kostnader genom ökad bemanning
 §188  Svar på motion (S) om sänkta kostnader genom ökad bemanning
 Svar på motion (S) om sänkta kostnader genom ökad bemanning
 Motion (S) om sänkta kostnader genom ökad bemanning i kommunens verksamheter

18. Svar på motion (MP) om att erbjuda klimatrådgivning till 
privatpersoner (KS 2019.320)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2019-09-30 förslagit att kommunen ges i 
uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta klimatrådgivning för kommuninvånare i 
Vallentuna.

BEDÖMNING
I enlighet med kommunens miljö- och klimatstrategi ska Vallentuna kommun arbeta aktivt för 
att underlätta för invånarna att minska sin klimatpåverkan samt främja privatpersoners, 
föreningars och företags arbete med hållbara resor, omställning till fossilfrihet, 
energieffektivisering och produktion av förnybar energi.

Vallentuna kommun erhåller 2018-2020 statligt bidrag för kommunal energi-och 
klimatrådgivning (EKR) till hushåll, företag och lokala organisationer. Vallentuna delar en 
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bidrags-finansierad heltidstjänst för lokal energi- och klimatrådgivare med Sollentuna och 
Upplands-Väsby. Samarbetet regleras av ett samverkansavtal mellan kommunerna och 
Sollentuna har arbetsgivaransvaret för rådgivaren. Samtliga kommuner i Stockholms län, 
förutom Vallentuna, deltar i Storsthlms regionala samverkan kring energi- och 
klimatrådgivning som finansieras av del av statsbidraget.

Statsbidraget, det regionala samverkansavtalet och avtalet med Sollentuna och Upplands 
Väsby löper ut 2020. Utlysning av bidrag för EKR fr.o.m. 2021 väntas i höst och förväntas 
vara oförändrat – cirka en tredjedels tjänst för Vallentuna (359 000 kr för 2020). EKR ska 
vara minst en halvtidstjänst och inkluderar särskilda insatsprojekt där resurseffektiva 
byggnader och transporter kan komma att prioriteras. Eventuellt finns möjlighet att söka extra 
finansiellt stöd av Energimyndigheten för utökad, uppsökande rådgivning till lokalt 
prioriterad målgrupp som ska vara ett samarbete mellan kommuner eller projekt.

Olika alternativ för Vallentunas EKR från 2021 utreds för närvarande av miljöstrateg och 
samhällsbyggnadschef i syfte att öka kostnadseffektiviteteten och nyttan samt för att kunna gå 
in med ansökan om EKR-bidrag under den sannolikt korta ansökningstiden innan årsskiftet.

Handlingar
 §252 KS Svar på motion (MP) om att erbjuda klimatrådgivning till privatpersoner
 §189  Svar på motion (MP) om att erbjuda klimatrådgivning till privatpersoner
 Svar på motion (MP) om att erbjuda klimatrådgivning till privatpersoner
 Motion (MP) om att erbjuda klimatrådgivning till privatpersoner
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