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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 (KS 2021.005)

8. Avsägelser och fyllnadsval (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 för ledamot i kommunfullmäktige, Bengt Dahlbeck (C), för 
perioden 27 januari 2021 till 14 oktober 2022.
 
 

Inkomna avsägelser
 
1. Avsägelse – Hans Jedlin (SD)
 
 Ersättare i kulturnämnden

 
Beslut
____________________________________________________________________
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Fyllnadsval

1. Val av ersättare i kulturnämnden (SD)

Beslut 
____________________________________________________________________

Kvarstående valärenden

1. Val av ersättare i socialnämnden (C)

Beslut 
____________________________________________________________________

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

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 
____________________________________________________________________
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9. Val av vice ordförande för kommunfullmäktiges 
valberedningen för denna mandatperiod (KS 2018.386)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige ska välja en vice ordförande för kommunfullmäktiges 
valberedning därför att när kommunfullmäktige valde ordförande för kommunfullmäktiges 
valberedning på sammanträdet 2018-12-10 valdes ingen vice ordförande 
för kommunfullmäktiges valberedning.

Kommunfullmäktiges valberedning har i detta ärende tidigare benämnts för 
Valberedningsnämnden. Denna benämning stämmer inte överens med hur 
kommunfullmäktiges beredning för valärenden benämns i kommunfullmäktiges 
arbetsordning. I arbetsordningen benämns beredningen för valberedningen. 
Kommunfullmäktiges valberedning är således den korrekta benämning för 
kommunfullmäktiges beredning för valärenden, och därmed ska den benämningen alltid 
användas.
 
 

10. Svar på interpellation (S) om lärarnas arbetssituation (KS 
2021.030)
Förslag till beslut
Johan Skog (M), barn- och ungdomsnämndens ordförande, svarar på interpellation avseende 
lärarnas arbetssituation.

Ärendebeskrivning
Gustav Elfström (S) lämnade in en interpellation avseende lärarnas arbetssituation i samband
med kommunfullmäktiges sammanträde den 18:e januari 2021. Interpellationen ställdes till
barn- och ungdomsnämndens ordförande Johan Skog (M).

Handlingar
 Svar på interpellation (S) om lärarnas arbetssituation
 Interpellation (S) om lärarnas arbetssituation

11. Svar på interpellation (MP) om att se över riktlinjerna för 
skolskjuts (KS 2021.028)
Förslag till beslut
Johan Skog (M), barn- och ungdomsnämndens ordförande, svarar på interpellation avseende
att se över riktlinjerna för skolskjuts.

Ärendebeskrivning
Jenny Thörnberg (MP) lämnade in en interpellation avseende att se över riktlinjerna för 
skolskjuts i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 18:e januari 2021. 
Interpellationen ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande Johan Skog (M).
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Handlingar
 Svar på interpellation (MP) om att se över riktlinjerna för skolskjuts
 Interpellation (MP) om att se över riktlinjerna för skolskjuts

12. Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2020 
(KS 2020.178)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut 
enligt 4 kap. 1 § SoL som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts 
på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Socialförvaltningen rapporterar till Inspektionen för vård och omsorg de gynnande beslut 
enligt 9 § punkterna 2-10 LSS som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 
Socialförvaltningen rapporterar även avbrott i verkställigheten om beslutet inte har verkställts 
på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet.

Enligt 16 kap. § 6 h SoL ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Rapportering 
ska ske en gång per kvartal.

SoL
Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för tredje kvartalet 2020. Samtliga inom 
området äldreomsorg.

LSS
Socialförvaltningen har ett (1) icke verkställt beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för tredje kvartalet 2020.

Handlingar
 §6 KS Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2020
 §14  Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2020
 Tjänsteskrivelse, 2020-12-21, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2020
 Socialnämnden, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS

13. HR-policy (KS 2020.254)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar

- att personalpolitiskt program från 1991 utgår
- att anta HR-policyn
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Ärendebeskrivning
Vallentuna kommun har sedan tidigare ett personalpolitiskt program som fastställdes av 
kommunfullmäktige 1991 och reviderades senast 2007. Det personalpolitiska programmet 
föreslås utgå till förmån för en ny HR-policy.

HR-policyn har skapats genom att HR-avdelningen har sammanställt Vallentuna kommuns 
olika styrdokument och redan etablerade arbetssätt, metoder och processer inom olika 
personalområden med syfte att beskriva kommunens övergripande systematiska 
personalarbete.

I bifogad förteckning finns hänvisning till styrande och stödjande dokument och processer 
som syftar till att uppnå kommunens mål och ambitioner med att vara en attraktiv 
arbetsgivare.

Arbetet har skett i dialog med lokala fackliga organisationer.

Handlingar
 §7 KS HR-policy
 §5  HR-policy
 HR-policy
 Förslag HR-policy
 Förteckning av styrande och stödjande dokument
 Personalpolitiskt program (1991)

14. Generellt statsbidrag Krisstöd till Socialnämnden (KS 
2021.038)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att det generella statsbidraget Krisstöd som utbetalas år 2020 
ska utöka socialnämndens budget 2020.

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade i slutet av november om medel till en särskild satsning på krisstöd, 
samtalsstöd, traumastöd m.m. till hälso- och sjukvårdspersonal med anledning av spridningen 
av covid-19. I regeringsbeslutet återfinns inga krav förenade med bidraget, men väl en 
intention – ” Medlen får fördelas fritt av kommunerna efter behov men bör riktas till insatser i 
form av krisstöd, samtalsstöd eller traumastöd m.m. för de professioner som i sitt arbete inom 
vård och omsorg om äldre har påverkats negativt av pandemin.” Beloppet utbetalas 2020 för 
användning under 2020.

Bidraget fördelas till kommunen som ett generellt statsbidrag men utförandet sker inom 
socialnämnden och därav bör socialnämndens budgetram utökas.

Handlingar
 §11 KS Generellt statsbidrag Krisstöd till Socialnämnden
 §22  Generellt statsbidrag Krisstöd till Socialnämnden
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-21, Generellt statsbidrag Krisstöd till socialnämnden
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15. Hemställan om investeringsmedel för ny lekplats i Kårsta 
(KS 2020.318)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag om sju (7) miljoner kronor för ny lekplats i 
Kårsta samt fattar genomförandebeslut.

Ärendebeskrivning
I kommunens lekplatsplan, som antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017 (KS 
2015.450), beskrivs behovet av en lekplats i Kårsta.
I investeringsplanen i kommunplanen 2020-2022 finns sju (7) miljoner kronor avsatta för ny 
lekplats i Kårsta.
Det finns en grönyta intill Sättratorpsvägen i Kårsta som är utpekad i lekplatsplanen som en 
eventuell plats för anläggning av en ny lekplats. Det krävs dock en geologisk undersökning 
samt dagvattenutredning av platsen innan det fastställs att lekplatsen ska byggas där. Dessa 
undersökningar kommer investeringsmedlen att börjas att användas till. Visar utredningarna 
att platsen fungerar att bygga lekplatsen på ska Teknik-och fastighetsförvaltningen under 
våren/sommaren genomföra en medborgardialog med invånarna om vad de önskar att 
lekplatsen ska innehålla. Lekplatsen färdigställs därför troligen i Kårsta först år 2022.

Handlingar
 §13 KS Hemställan om investeringsmedel för ny lekplats i Kårsta
 §86 Tefau Hemställan om investeringsmedel för ny lekplats i Kårsta
 Tjänsteskrivelse, 2020-11-20, Hemställan om investeringsmedel för ny lekplats i Kårsta

16. Svar på motion (S) om användning av statsbidrag (KS 
2020.036)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte 2020-01-27 en motion om att ett statsbidrag om 1348 tkr under 
2020 främst används till riktade insatser mot ofrivillig ensamhet bland äldre.
Bidraget är en del av en statlig satsning för bättre vård och omsorg om personer med demens 
samt riktade insatser mot ofrivillig ensamhet bland äldre.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden samt fritidsnämnden.
Socialförvaltningen har använt statsstödet för inköp och installation av beröringsfria lås (sk. 
Smarta lås) på korallen, väsbygården och Magnolian samt kompetensutveckling av ca 157 
personer från hälso- och sjukvårdsorganisationen (HSO), särskilt boende (säbo), korttids, 
dagverksamhet, biståndshandläggarna i demenskunskap genom certifieringen ”Stjärnmärkt” 
samt demensutbildning för all kommunal hemtjänstpersonal. Fokus har varit en kombination 
av kundens fokus, en bred satsning på ökad kvalitet i omsorgen om personer med demens, 
effektiviserat arbete samt kompetensutveckling. Fritidsnämnden har lämnat motionen utan 
eget ställningstagande utifrån att statsstödet inte tillfallit nämnden.
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Handlingar
 §22 KS Svar på motion (S) om användning av statsbidrag
 §16  Svar på motion (S) om användning av statsbidrag
 Svar på motion (S) om statsbidragsanvändning
 Motion (S) om de 1348 tkr (en miljon tre hundra förtioåtta tusen kronor) som Vallentuna 

kommun får i statsbidrag 2020
 Socialnämndens yttrande, motion (S) om statsbidrag
 Fritidsnämndens yttrande, motion (S) om statsbidrag för att motverka ensamhet bland 

äldre

17. Svar på motion (S) om alkoholtillstånd (KS 2020.035)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte 2020-01-27 en motion om konsekvenserna av alkoholtillstånd i 
Vallentuna. Motionärerna föreslår
(1) att det ska göras en konsekvensanalys av beslutet att servera alkohol på kulturhuset och 
gymnasiet
(2) att utreda om Vallentuna kommun har följt de regler och policys som är beslutade.
(3) att utreda om besluten att införa alkohol på kulturhuset och gymnasiet medför några 
kostnader/konsekvenser för Vallentuna kommuns skattebetalare.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden. 
Socialnämnden och kulturnämnden föreslår att motionen anses besvarad. Fritidsnämnden har 
lämnat motionen utan eget ställningstagande och beskrivit varför deltagare i Fritidsnämndens 
verksamheter ej berörs.

Handlingar
 §23 KS Svar på motion (S) om alkoholtillstånd
 §17  Svar på motion (S) om alkoholtillstånd
 Svar på motion (S) om alkoholtillstånd
 Motion (S) om konsekvenser av alkoholtillstånd i Vallentuna
 Socialnämndens yttrande, motion (S) om alkoholtillstånd
 Kulturnämndens yttrande, motion (S) om konsekvenser av alkoholtillstånd i Vallentuna
 Fritidsnämndens yttrande, motion (S) om konsekvenser av alkoholtillstånd

18. Svar på motion (SD) om att förbjuda tiggeri (KS 2019.325)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna föreslår i en motion att fullmäktige ska besluta
- Att i lokala ordningsföreskrifter för Vallentuna kommun under §12 (insamling av pengar) 
infoga lydelsen ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden i områdena Vallentuna 
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centrum och Tellusområdet.”
- Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda möjligheten att införa ett generellt 
tiggeriförbud i Vallentuna tätort och andra aktuella platser i Vallentuna kommun
- Att Vallentuna kommun håller en kontinuerlig dialog med Vallentunas näringsidkare och 
markägare för att successivt anpassa åtgärderna och utöka tiggeriförbudet till de platser där 
tiggeri upplevs störa den allmänna ordningen.
Utifrån domstolsprövning (HFD 2018:75) gällande Vellinge är det klarlagt vad som krävs för 
att kunna införa tiggeriförbud. Motionens första sats är juridiskt gångbar endast om områden 
tydligt avgränsas och kartor bifogas ordningsföreskrifterna, då det geografiska området tydligt 
behöver framgå. Vad gäller den andra satsen om ett generellt tiggeriförbud i Vallentuna tätort 
är det utifrån tidigare domslut tydligt klarlagt att ett sådant innebär ”obefogade 
inskränkningar”, då det är ett alltför stort geografiskt område. Grannkommunernas förbud mot 
passiv insamling har under 2020 prövats av förvaltningsrätten i Stockholm, som motiverar 
domsluten med att områdena är geografiskt avgränsade i likhet med Vellinges. Dialog med 
näringsidkare är viktigt för kommunens företagsklimat och sker kontinuerligt, bland annat 
genom platsbesök av representanter för kommunstyrelsens näringslivs- och 
arbetsmarknadsutskott. Allmänheten såväl som företagare är även välkomna att löpande 
rapportera ordningsstörningar eller sådant som uppfattas som otryggt, möjligheter finns 
digitalt genom synpunkts och klagomålshantering.

Handlingar
 §24 KS Svar på motion (SD) om att förbjuda tiggeri
 §18  Svar på motion (SD) om att förbjuda tiggeri
 Svar på motion (SD) förbud mot tiggeri
 Motion (SD) om förbjud tiggeri i Vallentuna kommun

19. Svar på motion (MP) om bättre villkor för lärare (KS 
2019.401)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet har väckt en motion om bättre villkor för lärare, då man anser att kommunens 
skolor indirekt har belagts med besparingskrav under 2020. Detta då kostnaderna för höjda 
lärarlöner och lokalhyror ökade mer än vad höjningen av skolpeng bidrog med.
Motionärerna föreslår att Vallentuna kommun arbetar fram en partiöverskridande
och långsiktig strategi för att ge skolorna i kommunen det stöd och de ekonomiska 
förutsättningar som de behöver för att kunna nå målet om en topp-30 placering i landet, 
oavsett resultaten i framtida val.
Motionen har skickats på remiss till Utbildningsnämnden och Barn- och ungdomsnämnden. 
Nämnderna beskriver pågående utvecklingsarbete såväl som sina åtgärder för att säkerställa 
bästa resursanvändning. Av nämndernas svar framgår att förvaltningen exempelvis har 
minskat administrativa kostnader, för att så mycket resurser som möjligt ska kunna riktas 
direkt till den pedagogiska och elevnära verksamheten. Angående lärarbristen konstateras att 
det inte bara är en resurs- och utbildningsfråga som går att lösa genom att tillföra mer pengar, 
utan den kräver även ett brett spektrum av insatser kopplade till arbetsmiljö och attraktivitet. 
Förvaltningen arbetar aktivt med villkoren för lärare och förutsättningarna för att kunna nå 
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bästa möjliga resultat.
Utbildning för barn och unga är en prioriterad fråga för Vallentuna och kommunplanen 2021-
2023 innehåller stora satsningar i form av höjd skolpeng. I vilken utsträckning en 
partiöverskridande strategi bedöms behövas och är möjligt är en politisk fråga.

Handlingar
 §25 KS Svar på motion (MP) om bättre villkor för lärare
 §19  Svar på motion (MP) om bättre villkor för lärare
 Svar på motion (MP) om bättre villkor för lärare
 Motion (MP) om bättre villkor för våra lärare
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion (MP) om bättre villkor för lärare
 Utbildningsnämndens yttrande, Motion (MP) om bättre villkor för lärare

20. Svar på motion (MP) utredning av 1 till 1 (KS 2019.400)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet väckte 2019-12-11 en motion om utredning av 1 till 1 är en bra lösning. 
Motionärerna föreslår att
(1) att Vallentuna kommun utreder hur vi ska använda datorer och läsplattor i undervisningen
(2) att Vallentuna kommun utifrån resultaten i utredningen tar ställning till om 1 till 1 skola 
verkligen är en bra lösning för att kunna möta elevernas behov.
Motionen har skickats på remiss till Barn- och ungdomsnämnden och Utbildningsnämnden. 
Nämnderna föreslår att motionen avslås.
Skolan behöver tillgång till och användande av digitala verktyg i undervisningen och ansvara 
för att kunna möta kraven i digitaliseringsuppdraget. Det finns en stor efterfrågan på 
skolforskning kring digitala verktyg och de pågående initiativen är angelägna för kommunen 
att följa - för att kunna implementera framgångsfaktorer.
Många skolor satsar idag på 1:1, vilket i många fall handlar om att informations- och
kommunikationsteknologi (IKT) ska genomsyra undervisningen. Satsningarna på IKT i 
svenska skolor ligger i linje med statens ambitioner och syftar till att stärka elevers
förmåga att använda digital teknik samt till att förbättra lärandet generellt och bidra till 
utveckling av färdigheter som kan bli viktiga på framtidens arbetsmarknad.
Både nationella styrdokument och digitalisering av nationella proven 2023 ställer krav på hög 
tillgång till digitala verktyg för hela årskurser eller gymnasiekurser samtidigt. Elever och 
lärare behöver vana av att jobba med de digitala verktygen som används vid proven, vilket 
kräver regelbunden användning av digitala verktyg i undervisningen. Ur nämndernas svar 
framgår att digitala verktyg kan vara ett sätt att jämna ut och skapa lika möjligheter för elever 
med olika förutsättningar.

Handlingar
 §26 KS Svar på motion (MP) utredning av 1 till 1
 §20  Svar på motion (MP) utredning av 1 till 1
 Svar på motion (MP) om utredning av 1 till 1
 Motion (MP) om utredning om 1 till 1 är en bra lösning
 Utbildningsnämndens yttrande, Motion (MP) om utredning av 1 till 1 är en bra lösning



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (11)

 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion (MP) om utredning av 1 till 1 är en bra 
lösning
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