
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2021-01-18 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-01-18 

Datum för anslags 
uppsättande 

2021-01-22 Datum för anslags 
nedtagande och 
överklagandetiden 
går ut 

2021-02-13 

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 – 21:12.  
Sammanträdet ajournerades mellan klockan 19:48 och klockan 19:53. 
Upprop genomfördes efter ajourneringen.  

Samtliga beslutande närvarande och ej tjänstgörande ersättare närvarade 
på distans. Kommunfullmäktiges presidium närvarade på plats i 
Kulturrummet i Kulturhuset. 

Beslutande 
närvarande 

Ej tjänstgörande     
ersättare 

Se bifogad närvarolista. 

Se bifogad närvarolista. 

Övriga närvarande Jesper Westberg (närvarade i Kulturrummet i Kulturhuset), 
Kommunsekreterare, Annika Hellberg (närvarade på distans), 
Ekonomichef, Victor Kilén (närvarade på distans), Kommundirektör, 
Mikael Carlgren (närvarade i Kulturrummet i Kulturhuset), Kanslichef, 
Elwe Nilsson (M) (närvarade på distans), Ordförande för bygg- och 
miljötillsynsnämnden (§§ 1 – 12). 

Paragrafer §§ 1 - 18

Justerande Anna-Maria Boström (S) och Björn Furugren Beselin (C) 

Plats och tid för 
justering 

Digitalt videomöte, fredagen den 22:a januari 2021 klockan 15:00. 

Underskrifter 

Sekreterare _________ 
Jesper Westberg 

Ordförande _________ 
Ray Idermark (M) 

Justerande __________       __________ 
Anna-Maria Boström (S)             Björn Furugren Beselin (C) 
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Kommunfullmäktige 2021-01-18 

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) 
Zarah Sjökvist (ersätter Anna Frisell (M) 
§§ 1 - 3)
Anna Frisell (M) (§§ 4 - 18)
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)
Fredrik Sundblad (ersätter Maya Mallo (M)
§§ 1 - 3)
Zarah Sjökvist (M) (ersätter Maya Mallo (M)
§§ 4 - 18)
Monica Emilsson (M)

Lovisa Kronsporre (C) 
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) 

Maud E Mellström (KD) (ersätter Helena Klange 
(KD)) 
Petter Eklund (KD) (ersätter Per Forssberg (KD)) 

Närvarande icke tjänstgörande ersättare: 

Fredrik Sundblad (M) (§§ 4 - 18) 
Lars Åsberg (M) 
Birgitta Skärborn (M) 

Jenny Stenberg (C) 

Robert Lee (L) 
Jimmy Ullgren (L) 

Jerri Bergström (S) 
Thomas Arctaedius (S) 
Ing-Marie Elfström (S)  
Anette Karlsson (S)  
Adam Westerberg (S) 
Anna-Maria Boström (S) 
Gustav Elfström (S) 
Sandra Rudeberg (S) 
David Thell (S) 

Nicklas Steorn (MP)  
Jenny Thörnberg (MP) 
Rasmus Neideman (MP) (ersätter Jennie 
Bergenholtz (MP)) 

Johan Fagerhem (V)  
Gunnar Bergström (V) 

Fredrik Lindahl (SD) 
Hans Jedlin (SD) 
Annika Fagerberg (SD) 
Marie Dycefield-Scott (SD) 
Bo Brandt (SD) (ersätter Joakim Oskarsson 
(SD)) 
Martin Siltanen (SD)  
Lars Stenling (SD) 

Sven-Olof Ekström (S) 
Ulf Lundström (S) 

Lars Svensson (V) 
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ÄRENDELISTA
§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
§9 Val av vice ordförande för Valberedningsnämnden för denna mandatperiod
§10 Svar på interpellation (S) om skolbibliotek
§11 Svar på interpellation (S) om ofrivillig ensamhet hos äldre
§12 Svar på interpellation (MP) om miljöbrott
§13 Svar på interpellation (MP) om matavfall
§14 Strategi för vattenvårdsarbete i Blåplan för Vallentuna kommun
§15 Svar på motion (S) om kompetenshöjning
§16 Svar på motion (S) om utredning av 6+2 arbetstid
§17 Svar på motion (S) om sänkta kostnader genom ökad bemanning
§18 Svar på motion (MP) om att erbjuda klimatrådgivning till privatpersoner
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§ 1
Upprop
Ärendebeskrivning
Upprop genomfördes. (Se närvarolista).
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§ 2
Val av justerare
Beslut
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Anna-Maria Boström (S) och Björn Furugren 
Beselin (C).

Protokollet justeras via ett digitalt videomöte den 22:a januari 2021 klockan 15.00.
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§ 3
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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§ 4
Inlämnande av motioner
Ärendebeskrivning

David Thell (S) lämnar in en motion om förbättrat beslutsunderlag vid beslut som föregås av 
förhandling med arbetstagarorganisationer. (Se protokollsbilaga 1 - Motion (S) om förbättrat 
beslutsunderlag vid beslut som föregås av förhandling med arbetstagarorganisationer).

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
__________________________________________________________________________
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§ 5
Inlämnande av interpellationer
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet anmäls följande interpellationer:

- Interpellation av Jenny Thörnberg (MP) till barn- och ungdomsnämndens ordförande Johan
Skog (M) om att se över riktlinjerna för skolskjuts. (Se protokollsbilaga 2 - Interpellation
(MP) om att se över riktlinjerna för skolskjuts).

Beslut

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

- Interpellation av Gustav Elfström (S) till barn- och ungdomsnämndens ordförande Johan
Skog (M) om lärarnas arbetssituation. (Se protokollsbilaga 3 - Interpellation (S) om lärarnas
arbetssituation).

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och överlämnar den för
besvarande vid nästkommande fullmäktigesammanträde.
___________________________________________________________________________
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§ 6
Frågor
Ärendebeskrivning
Inga frågor lämnades in för behandling.
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§ 7
Allmänhetens frågestund
Ärendebeskrivning
Inga frågor från allmänheten lämnades in för behandling.
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§ 8
Avsägelser och fyllnadsval 2021 (KS 2021.004)
Ärendebeskrivning
Samtliga beslut i detta ärende som fattas av kommunfullmäktige verkställs från och med 
datumet 2021-01-22 (datumet för justeringen av protokollet).

Meddelande
Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot 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

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

2. Avsägelse – Edwin Gines (C)

 Ersättare i socialnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

Fyllnadsval

1. Val av ersättare i socialnämnden (C)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
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____________________________________________________________________

Kvarstående valärenden

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

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

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

Beslut

Kommunfullmäktige nominerar Susanna Smideblad (L) till nämndeman i Attunda tingsrätt.
____________________________________________________________________

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
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Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________
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§ 9
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
Johan Skog (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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§ 10
Svar på interpellation (S) om skolbibliotek (KS 2020.287)
Beslut
Johan Skog (M), barn- och ungdomsnämndens ordförande, svarar på interpellation avseende
skolbibliotek.

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).

I debatten yttrar sig även: 
Sandra Rudeberg (S)
Gustav Elfström (S)

Beslutsunderlag
 Svar på Interpellation (S) om skolbibliotek
 Interpellation (S) om skolbiblioteken
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§ 11
Svar på interpellation (S) om ofrivillig ensamhet hos äldre (KS 2020.381)
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).

I debatten yttrar sig även:
Anna-Maria Boström (S)

Beslutsunderlag
 Svar på interpellation (S) om ofrivillig ensamhet
 Interpellation (S) om ofrivillig ensamhet hos äldre
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§ 12
Svar på interpellation (MP) om miljöbrott (KS 2020.379)
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).

I debatten yttrar sig även:
Nicklas Steorn (MP)

Beslutsunderlag
 Svar på interpellation (MP) om miljöbrott
 Interpellation (MP) om miljöbrott
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§ 13
Svar på interpellation (MP) om matavfall (KS 2020.380)
Beslut
Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande, svarar på interpellation avseende 
matavfall.

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).

I debatten yttrar sig även:
Nicklas Steorn (MP)

Beslutsunderlag
 Svar på interpellation (MP) om matavfall
 Interpellation (MP) om matavfall
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§ 14
Strategi för vattenvårdsarbete i Blåplan för Vallentuna kommun (KS 
2018.363)
Beslut
Kommunfullmäktige antar strategi för vattenvårdsarbete i Blåplan för Vallentuna kommun.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Anteckning
Sammanträdet ajournerades mellan klockan 19:48 och klockan 19:53.
Upprop genomfördes efter ajourneringen.

Reservationer
Nicklas Steorn, Jenny Thörnberg och Rasmus Neideman, alla (MP), reserverar sig mot 
beslutet att Nicklas Steorns (MP) med fleras tilläggsyrkande avslås.

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

Kenneth Bylund, Jerri Bergström, Thomas Arctaedius, Ing-Marie Elfström, Anette Karlsson, 
Adam Westerberg, Anna-Maria Boström, Gustav Elfström, Sandra Rudeberg och David 
Thell, alla (S), reserverar sig mot beslutet att Nicklas Steorns (MP) med fleras tilläggsyrkande 
avslås.

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.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar, med bifall från Lars Carlsson (C) och Martin Siltanen (SD), bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Nicklas Steorn (MP) yrkar, med bifall från Johan Fagerhem (V), Gustav Elfström (S) och 
Jerri Bergström (S), bifall till kommunstyrelsens förslag, med tillägget att förvaltningen ges i 
uppdrag att arbeta in de utpekade åtgärdsförslagen från Blåplanen i kommande kommunplan.

Ylva Mozis (L), yrkar avslag på Nicklas Steorns (MP) med fleras tilläggsyrkande.

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

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

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

Beslutsunderlag
 §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
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§ 15
Svar på motion (S) om kompetenshöjning (KS 2019.356)
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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

Johan Fagerhem och Gunnar Bergström, båda (V), reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Ing-Marie Elfströms (S) med fleras yrkande.

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

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.
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).
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Yrkanden
Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Gunnar Bergström (V), Johan Fagerhem (V), 
Jenny Thörnberg (MP), David Thell (S) och Jerri Bergström (S), bifall till motionen.

Torbjörn Einarsson (C) yrkar, med bifall från Björn Furugren Beselin (C) och Parisa 
Liljestrand (M), bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att Ing-Marie Elfströms (S) med fleras yrkande ställs 
mot Torbjörn Einarssons (C) med fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. 
Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.

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

Beslutsunderlag
 §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
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§ 16
Svar på motion (S) om utredning av 6+2 arbetstid (KS 2019.364)
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Kenneth Bylund, Jerri Bergström, Thomas Arctaedius, Ing-Marie Elfström, Anette Karlsson, 
Adam Westerberg, Anna-Maria Boström, Gustav Elfström, Sandra Rudeberg och David 
Thell, alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för David Thells (S) med fleras yrkande.

Johan Fagerhem och Gunnar Bergström, båda (V), reserverar sig mot beslutet till förmån för 
David Thells (S) med fleras yrkande.

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.

Yrkanden
David Thell (S) yrkar, med bifall från Gunnar Bergström (V), bifall till motionen.

Torbjörn Einarsson (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att David Thells (S) med fleras yrkande ställs mot 
Torbjörn Einarssons (C) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgången 
godkänns av kommunfullmäktige.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer David Thells (S) med fleras yrkande mot Torbjörn 
Einarssons (C) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Ordförande finner att 
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kommunfullmäktige beslutar enligt Torbjörn Einarssons (C) bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §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
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§ 17
Svar på motion (S) om sänkta kostnader genom ökad bemanning (KS 
2019.363)
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Kenneth Bylund, Jerri Bergström, Thomas Arctaedius, Ing-Marie Elfström, Anette Karlsson, 
Adam Westerberg, Anna-Maria Boström, Gustav Elfström, Sandra Rudeberg och David 
Thell, alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för David Thells (S) med fleras yrkande.

Nicklas Steorn, Jenny Thörnberg och Rasmus Neideman, alla (MP), reserverar sig mot 
beslutet till förmån för David Thells (S) med fleras yrkande.

Johan Fagerhem och Gunnar Bergström, båda (V), reserverar sig mot beslutet till förmån för 
David Thells (S) med fleras yrkande.

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.
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Yrkanden
David Thell (S) yrkar, med bifall från Jenny Thörnberg (MP), Ing-Marie Elfström (S) och 
Johan Fagerhem (V), bifall till motionen.

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

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

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

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

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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

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 
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 
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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.

Yrkanden
Rasmus Neideman (MP), yrkar bifall till motionen.

Parisa Liljestrand (M) yrkar, med bifall från Johan Fagerhem (V), bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

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

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Rasmus Neidemans (MP) 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
 §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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Motion 

Förbättrat beslutsunderlag vid beslut som föregås av förhandling med 

arbetstagarorganisationer 

I 11 - 14 §§ medbestämmandelagen (MBL) anges den förhandlingsskyldighet som ger 

arbetstagarorganisationer rätt till medinflytande i frågor en arbetsgivare beslutar om. 

Förhandling ska ske i så pass god tid så att arbetstagarorganisationerna har en reell 

möjlighet att påverka beslutsfattandet. Förhandlingarna måste inte sluta i enighet och 

arbetsgivaren har en rätt att genomföra sitt framlagda förslag till beslut efter genomförd 

förhandling. Själva förhandlingen är dock arbetstagarnas möjlighet till inflytande i frågor 

som påverkar dem.  

De protokoll som skrivs i samband med förhandlingar enligt MBL blir i förlängningen 

dokumenterade inlagor i hur arbetstagare och arbetstagarorganisationer ser på ett beslut. 

Inte sällan innehåller dessa protokoll alternativa lösningar utifrån arbetstagarnas perspektiv. 

I många beslut som föregås av en förhandlingsskyldighet enligt MBL fattas det slutgiltiga 

beslutet i Vallentuna kommun av förtroendevalda politiker i kommunens nämnder, i 

kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. I de beslutsunderlag som ges förtroendevalda 

politiker innan beslut ingår dock mycket sällan de förhandlingsprotokoll som skrivs i 

samband med förhandlingar enligt MBL.  

Då kommunens förtroendevalda politiker beslutar i egenskap av arbetsgivare ligger det en 

risk i att detta saknas i beslutsunderlaget. Detta bl.a. utifrån möjligheten att kontrollera att 

regelrätt förhandling faktiskt ägt rum men framförallt utifrån de förtroendevalda politikernas 

möjlighet att beakta arbetstagarnas och arbetstagarorganisationernas synpunkter inför 

beslut. Något som både är lagens intention samt en viktig komponent för att kunna fatta ett 

välgrundat beslut i rollen som arbetsgivare. 

Vi Socialdemokraterna i Vallentuna föreslår därför att fullmäktige beslutar 

- Att inför beslut i kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige,

där beslut föregåtts av förhandling enligt 11 – 14 §§ medbestämmandelagen, ska

skriftliga förhandlingsprotokoll från dessa förhandlingar ingå i de förtroendevalda

politikernas beslutsunderlag.

- 

För den Socialdemokratiska gruppen 

David Thell 

Protokollsbilaga 1
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Interpellation om att se över riktlinjerna för skolskjuts 

Det har kommit till vår kännedom att föräldrar med barn i behov av särskilt stöd och som har 
barn i en skola utanför kommunen, till exempel i Helleborus i Täby kommun, inte alltid får 
skolskjuts med taxi trots att barnet inte klarar av att åka buss själv. Det här innebär att föräldrar 
själva tvingas skjutsa och hämta, något som blir en stor ansträngning för familjen. 

Jag vet att vi har tagit en ny riktlinje inför läsåret 2020-2021 där den stora förändringen innebar 
att elever som väljer skola utanför kommunen inte längre har rätt till SL-kort. Dock står det där 
att “För dig som har en funktionsnedsättning och/eller annan särskild omständighet görs en 
särskild bedömning enligt riktlinjer för skolskjuts. Behovet och vilken typ av skolskjuts som 
behövs bedöms årligen med hänsyn till din funktionsnedsättning, ålder och utveckling.” Det 
låter jättebra med individuella bedömningar. Jag vet att jag frågade extra om just detta när vi tog 
beslutet och svaret jag fick var att undantag alltid görs.  

Men, nu har jag alltså ändå blivit kontaktad av föräldrar till barn med neuropsykiatriska (NPF) 
funktionsnedsättningar som blivit nekade skolskjuts där tjänstemän hänvisat till att vi inte 
erbjuder någon skolskjuts utanför kommunen. Det är barn med diagnoser i specialskolor, skolor 
med inriktningar som vi inte har i vår kommun. Vi måste därtill vara medvetna om att våra 
resursskolor är fulla och att det oftas är kö till dem och då söker sig föräldrar utanför 
kommunen för att hitta en skola som kan ge barnen rätt stöd. I dessa fall måste även 
skolskjutsen följa med.  

Med tanke på hur mycket extra ansträngning det är för såväl barn med NPF och deras föräldrar 
tänker jag att det är bra ur såväl sociala som ekonomiska aspekter att kunna underlätta deras 
liv. Barn behöver en utbildning för att få en bra plats i livet, och föräldrar med NPF barn blir
väldigt dyra för samhället om de mentalt kraschar och inte orkar arbeta längre - sannolikheten
för att det ska hända tänker jag ökar med varje hinder som uppstår.

Jenny Thörnberg från Miljöpartiet vallentuna vill därför fråga Johan Skog, BUN 

- Hur ska vi se till att våra barn med NPF i Vallentuna får de stöd de behöver för att kunna
komma till sin skola och behöver vi se över vår riktlinjer för att inte låta barn och
föräldrar hamna mellan stolarna?

- Kan vi tillåta skolskjuts med taxi för barn med NPF och som har plats på specialskolor i
närliggande kommuner om situationen kräver det?

- Hur kan vi se över att individuella bedömningar görs och inte bara nekas på rak hand?

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna 

Jenny Thörnberg
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