
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll   

Kommunfullmäktige 2021-02-22 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-02-22 

Datum för anslags 
uppsättande 

2021-03-02 Datum för anslags 
nedtagande och 
överklagandetiden 
går ut 

2021-03-24 

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 – 21:57.  
Sammanträdet ajournerades efter ärendet ”§ 32, Hemställan om 
investeringsmedel för ny lekplats i Kårsta” mellan klockan 19:46 och 
klockan 19:52, samt efter ärendet ”§ 35, Svar på motion (SD) om att 
förbjuda tiggeri” mellan klockan 21:50 och klockan 21:55. 

Samtliga beslutande närvarande ledamöter och ej tjänstgörande ersättare 
deltog i sammanträdet på distans. Kommunfullmäktiges presidium deltog i 
sammanträdet 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. 

Paragrafer §§ 19 - 37

Justerande Gustav Elfström (S) och Ylva Mozis (L) 

Plats och tid för 
justering 

Digitalt videomöte, tisdagen den 2:a mars 2021 klockan 10:00. 

Underskrifter 

Sekreterare _________ 
Jesper Westberg 

Ordförande _________ 
Ray Idermark (M) 

Justerande __________       __________ 
Gustav Elfström (S)             Ylva Mozis (L) 
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Kommunfullmäktige 2021-02-22 

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) 
Maya Mallo (M)  
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)) 
Per Forssberg (KD) 

Närvarande icke tjänstgörande ersättare: 

Zarah Sjökvist (M) 
Fredrik Sundblad (M) 
Lars Åsberg (M) 
Birgitta Skärborn (M) 
Göran Eriksson (M) 

Jenny Stenberg (C) 
Bengt Dahlbeck (C) 

Robert Lee (L) 
Jimmy Ullgren (L) 

Petter Eklund (KD) 

Jerri Bergström (S) 
Thomas Arctaedius (S) 
Ing-Marie Elfström (S)  
Anette Karlsson (S)  
Adam Westerberg (S) (§§ 19 – 34) 
Anna-Maria Boström (S)  
Gustav Elfström (S) 
Sandra Rudeberg (S) 
David Thell (S) 

Nicklas Steorn (MP)  
Jenny Thörnberg (MP)  
Jennie Bergenholtz (MP) 

Johan Fagerhem (V)  
Gunnar Bergström (V) 

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

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

Rasmus Neideman (MP) 

Lars Svensson (V) 
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ÄRENDELISTA
§19 Upprop
§20 Val av justerare
§21 Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
§22 Inlämnande av motioner
§23 Inlämnande av interpellationer
§24 Frågor
§25 Allmänhetens frågestund
§26 Avsägelser och fyllnadsval

§27 Val av vice ordförande för kommunfullmäktiges valberedning för denna 
mandatperiod

§28 Svar på interpellation (MP) om att se över riktlinjerna för skolskjuts
§29 Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2020
§30 HR-policy
§31 Generellt statsbidrag Krisstöd till Socialnämnden
§32 Hemställan om investeringsmedel för ny lekplats i Kårsta
§33 Svar på motion (S) om användning av statsbidrag
§34 Svar på motion (S) om alkoholtillstånd
§35 Svar på motion (SD) om att förbjuda tiggeri
§36 Svar på motion (MP) om bättre villkor för lärare
§37 Svar på motion (MP) utredning av 1 till 1
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§ 19
Upprop
Ärendebeskrivning
Upprop genomfördes. (Se närvarolista).
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§ 20
Val av justerare
Beslut
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Gustav Elfström (S) och Ylva Mozis (L).

Protokollet justeras via ett digitalt videomöte tisdagen den 2:a mars 2021 klockan 10:00.
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§ 21
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.

Följande ärende lyfts ur föredragningslistan:
10. Svar på interpellation (S) om lärarnas arbetssituation.

Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan.
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§ 22
Inlämnande av motioner
Gunnar Bergström (V) lämnar in en motion om utökad uppsökande verksamhet för att främja 
goda levnadsförhållanden i Vallentuna kommun. (Se protokollsbilaga 1 - Motion (V) 
om utökad uppsökande verksamhet för att främja goda levnadsförhållanden i Vallentuna 
kommun).

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
__________________________________________________________________________

Ing-Marie Elfström (S) lämnar in en motion om belysning vid de kommunala 
lekplatserna. (Se protokollsbilaga 2 - Motion (S) om belysning vid de kommunala 
lekplatserna).

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
__________________________________________________________________________
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§ 23
Inlämnande av interpellationer
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet anmäls följande interpellation:

- Interpellation av Jerri Bergström (S) till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand
(M) om särskilda arbetsrättsliga villkor vid upphandling. (Se protokollsbilaga 3 -
Interpellation (S) om särskilda arbetsrättsliga villkor vid upphandling).

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och överlämnar den för 
besvarande vid nästkommande fullmäktigesammanträde.
___________________________________________________________________________
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§ 24
Frågor
Ärendebeskrivning
Inga frågor lämnades in för behandling.
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§ 25
Allmänhetens frågestund (KS 2021.005)
Ärendebeskrivning
Inga frågor från allmänheten lämnades in för behandling.
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§ 26
Avsägelser och fyllnadsval (KS 2021.004)
Ärendebeskrivning

Samtliga beslut i detta ärende som fattas av kommunfullmäktige verkställs från och med 
datumet 2021-03-02 (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

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

Fyllnadsval

1. Val av ersättare i kulturnämnden (SD)

Beslut

Kommunfullmäktige väljer André Nylén (SD) till ersättare i kulturnämnden.
____________________________________________________________________

 Kvarstående valärenden

1. Val av ersättare i socialnämnden (C)

Beslut
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Kommunfullmäktige väljer Antonio Paras (C) till ersättare i socialnämnden.
_______________________________________________________________________

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

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Lisen Sundh (C) till ledamot i barn- och ungdomsnämnden.
______________________________________________________________________

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 väljer Johan Schylander (M) till ersättare i socialnämnden.
____________________________________________________________________
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§ 27
Val av vice ordförande för kommunfullmäktiges valberedning för denna 
mandatperiod (KS 2018.386)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja Zarah Sjökvist (M) till vice ordförande för 
kommunfullmäktiges valberedning för denna mandatperiod.

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.

Yrkanden
Johan Skog (M), yrkar att kommunfullmäktige beslutar att välja Zarah Sjökvist (M) till vice 
ordförande för kommunfullmäktiges valberedning för denna mandatperiod.

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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§ 28
Svar på interpellation (MP) om att se över riktlinjerna för skolskjuts (KS 
2021.028)
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).

I debatten yttrar sig även:

Jenny Thörnberg (MP)

Thomas Arctaedius (S)

Beslutsunderlag
 Svar på interpellation (MP) om att se över riktlinjerna för skolskjuts
 Interpellation (MP) om att se över riktlinjerna för skolskjuts
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§ 29
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 3 2020 (KS 2020.178)
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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.

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
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 §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
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§ 30
HR-policy (KS 2020.254)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

- att personalpolitiskt program från 1991 utgår
- att anta HR-policyn

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 att Jerri Bergströms (S) med fleras tilläggsyrkande 
avslås.

Nicklas Steorn, Jenny Thörnberg och Jennie Bergenholtz, alla (MP), 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.

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.
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Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar, med bifall från Nicklas Steorn (MP), Johan Fagerhem (V), och 
Gunnar Bergström (V), bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget:
- att intentionen i ”Att Vallentuna kommun har som norm att anställningar är tillsvidare och 
på heltid” inarbetas i texten på lämplig plats i ”HR-policyn”.

Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, och avslag till Jerri 
Bergströms (S) med fleras tilläggsyrkande.

Björn Furugren Beselin (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att han först ställer proposition på Jerri Bergströms 
(S) med fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag och sedan på Jerri Bergströms (S) 
med fleras 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.

Beslutsunderlag
 §7 KS HR-policy
 §5  HR-policy
 HR-policy
 Förslag HR-policy
 Förteckning av styrande och stödjande dokument
 Personalpolitiskt program (1991)
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§ 31
Generellt statsbidrag Krisstöd till Socialnämnden (KS 2021.038)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att det generella statsbidraget Krisstöd som utbetalas år 2020 
ska utöka socialnämndens budget 2020.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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.

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
 §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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§ 32
Hemställan om investeringsmedel för ny lekplats i Kårsta (KS 2020.318)
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer investeringsanslag om sju (7) miljoner kronor för ny lekplats i 
Kårsta samt fattar genomförandebeslut.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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.

Yrkanden
Per-Everth Staff (C), 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
 §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
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§ 33
Svar på motion (S) om användning av statsbidrag (KS 2020.036)
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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

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

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 Jennie Bergenholtz (MP) med fleras 
yrkande.

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

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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Yrkanden
Torbjörn Einarsson (C) yrkar, med bifall från Parisa Liljestrand (M), bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Jennie Bergenholtz (MP) yrkar, med bifall från Johan Fagerhem (V), Ing-Marie Elfström (S), 
Jerri Bergström (S), Martin Siltanen (SD) och Nicklas Steorn (MP), att kommunfullmäktige 
bifaller motionen.

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

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

Beslutsunderlag
 §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
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§ 34
Svar på motion (S) om alkoholtillstånd (KS 2020.035)
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.

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.

Yrkanden
Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Jerri Bergström (S), Johan Fagerhem (V), David 
Thell (S) och Gunnar Bergström (V), att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Johan Skog (M) yrkar, med bifall från Bengt-Åke Grip (M) och Torbjörn Einarsson (C), bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att Ing-Marie Elfströms (S) med fleras yrkande ställs 
mot Johan Skogs (M) med fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgången 
godkänns av kommunfullmäktige.
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Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Ing-Marie Elfströms (S) med fleras yrkande mot Johan 
Skogs (M) fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Johan Skogs (M) med fleras bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §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
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§ 35
Svar på motion (SD) om att förbjuda tiggeri (KS 2019.325)
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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

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
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.

Yrkanden
Björn Furugren Beselin (C) yrkar, med bifall från Lovisa Kronsporre (C), Nicklas Steorn 
(MP), Ylva Mozis (L), Gunnar Bergström (V), Johan Fagerhem (V), David Thell (S), Lars 
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Carlsson (C), Parisa Liljestrand (M) och Jessica Johnson (L), bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Martin Siltanen (SD) yrkar, med bifall från Susanna Kriström (SD), Lars Stenling (SD) 
och Fredrik Lindahl (SD), att kommunfullmäktige bifaller motionen.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att Björn Furugren Beselins (C) med fleras 
bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag ställs mot Martin Siltanens (SD) med fleras 
yrkande. Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Björn Furugren Beselins (C) med fleras bifallsyrkande 
till kommunstyrelsens förslag mot Martin Siltanens (SD) med fleras yrkande. Ordförande 
finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Björn Furugren Beselins (C) med fleras 
bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag.

Votering
Votering begärs och genomförs enligt följande omröstningsproposition:

JA - för att bifalla kommunstyrelsens förslag.

NEJ - för att kommunfullmäktige ska besluta att bifalla motionen.

Omröstningsresultat
JA - 43 ledamöter

NEJ - 7 ledamöter

Yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag har därmed beslutats. (Se bifogad 
voteringslista § 35).

Beslutsunderlag
 §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
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§ 36
Svar på motion (MP) om bättre villkor för lärare (KS 2019.401)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

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 
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.

Yrkanden
Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §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
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 Utbildningsnämndens yttrande, Motion (MP) om bättre villkor för lärare
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§ 37
Svar på motion (MP) utredning av 1 till 1 (KS 2019.400)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

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.

Yrkanden
Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §26 KS Svar på motion (MP) utredning av 1 till 1
 §20  Svar på motion (MP) utredning av 1 till 1
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 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
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion (MP) om utredning av 1 till 1 är en

bra lösning
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Vallentuna kommunfullmäktige 2021 

Motion om belysning vid de kommunala lekplatserna. 

Lekplatsplanen som antogs av kommunfullmäktige 2017 är nog en av de antagna 

planerna som de små och stora kommuninvånarna har uppskattat mest. Lasseparkens 

invigning och öppnande har verkligen höjt kommunens attraktivitet och den parken 

har utvecklats till en viktig mötespunkt i kommunen. Flera andra lekparker står i tur 

att upprustas eller har upprustats redan.  

Man har inventerat de befintliga lekplatserna och har indelat dem till närlekplatser, 

områdeslekplatser och stadsdelslekplatser. Och det som skiljer sig från många andra 

planer i kommunen: man har också årligen reserverat pengar till åtgärder enligt 

planen. Kommuninvånare har alltså kunnat bevittna förbättringar när det gäller 

kommunens lekplatser. 

Bland de tänkta åtgärderna när det gäller markutrustning står det i lekplatsplanen att 

”Belysning ska finnas på lekplatsen.”  

Lekplatserna besiktas årligen av en driftentreprenör. Hösten är oftast lång och det blir 

mörkt redan vid tretiden på eftermiddagen. Innan den ”riktiga” snörika vintern 

kommer, spelar lekparkerna en viktig roll i barnfamiljernas vardag. Tyvärr saknas 

belysningen i flera av kommunens lekplatser, som exempelvis på Fritzbergsvägens 

lekplats, där det enda som lyser upp lekplatsen är månen i bästa fall.  

Därför föreslår vi: 

- att belysning i lekparkerna ska speciellt uppmärksammas och bristerna ska

åtgärdas.

Socialdemokraterna i Vallentuna 

Ing-Marie Elfström Sandra Rudeberg 
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Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) 

Särskilda arbetsrättsliga villkor vid upphandling 

Sedan lagen om offentlig upphandling m.fl. ändrades 1 juni 2017 så finns det möjlighet att 

ställa krav på anställningsvillkor i nivå med det dominerande avtalet inom branschen. 

Bestämmelserna ska säkerställa att arbetstagare som utför offentliga kontrakt minst får 

grundläggande villkor för lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal. Lagen anger 

att dessa krav ska ställas på upphandlingar om det anses ”behövligt” av beställaren. 

Vallentuna kommun är som arbetsgivare bunden av flera kollektivavtal genom Sveriges 

Kommuner och Regioner. Detta gäller dock endast de kommunalt anställda. Att även 

anställda i de företag som kommunen upphandlar tjänster av ska ha arbetsvillkor som är 

likvärdiga med de som gäller för kommunens egen personal är en självklarhet. 

En annan självklarhet är att kommunens skattepengar inte ska användas till social dumpning 

eller för att ge oseriösa företag oschysta konkurrensfördelar gentemot de företag som följer 

regelverk inom arbetsmarknad och skattelagstiftning. 

Med tanke på att kommunen upphandlar varor och tjänster för drygt 750 miljoner kronor per 

år så är möjligheten till påverkan mycket stor. Kommunen kan genom att ställa krav i sina 

upphandlingar göra stor skillnad när det gäller arbetsvillkor och arbetsmiljö för de svagaste 

och mest utsatta på arbetsmarknaden. 

Mot bakgrund av ovanstående så vill Socialdemokraterna få svar på följande frågor: 

- Hur har Vallentuna kommun utformat sina upphandlingsrutiner/underlag/kravställningar

för att efterleva lagstiftningen kring särskilda arbetsrättsliga villkor?

- I hur stor andel av kommunens upphandlingar efter 1 juni 2017 har det ställts krav på

särskilda arbetsrättsliga villkor?

- Inom vilka branscher (relevanta för Vallentuna kommun) anser du att det inte behövs

ställas särskilda arbetsrättsliga krav?

För Socialdemokraterna i Vallentuna 

Jerri Bergström 

Protokollsbilaga 3
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Votering § 35
Namn Vot Ja Vot Nej Avstår
Michel Louis (KD) 1
Kenneth Bylund (S) 1
Parisa Liljestrand (M) 1
Johan Skog (M) 1
Anna Frisell (M) 1
Bengt- Åke Grip (M) 1
Camilla Blacker Wallinsson (M) 1
Ewa Thorin (M) 1
Tomas Kullström (M) 1
Cecilia Brändström (M) 1
Tommy Schiött (M) 1
Lars Vargö (M) 1
Margareta Svanström (M) 1
Christina Birger (M) 1
Maya Mallo (M) 1
Monica Emilsson (M) 1
Lovisa Kronsporre (C) 1
Björn Furugren Beselin (C) 1
Lars Carlsson (C) 1
Torbjörn Einarsson (C) 1
Emil Dahlin (C) 1
Per-Everth Staff (C) 1
Ylva Mozis (L) 1
Jessica Johnson (L) 1
Erik Ideström (L) 1
Marcus Palm (L) 1
Gunnel Orselius-Dahl (L) 1
Maud E Mellström (KD) 1
Per Forssberg (KD) 1
Jerri Bergström (S) 1
Thomas Arctaedius (S) 1
Ing-Marie Elfström (S) 1
Anette Karlsson (S) 1
Vakant (S) 0
Anna-Maria Boström (S) 1
Gustav Elfström (S) 1
Sandra Rudeberg (S) 1
David Thell (S) 1
Nicklas Steorn (MP) 1
Jenny Thörnberg (MP) 1
Jennie Bergenholtz (MP) 1
Johan Fagerhem (V) 1
Gunnar Bergström (V) 1
Fredrik Lindahl (SD) 1
Hans Jedlin (SD) 1
Annika Fagerberg (SD) 1
Marie Dycefield-Scott (SD) 1
Susanna Kriström (SD) 1
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Martin Siltanen (SD) 1
Lars Stenling (SD) 1
Ray Idermark (M) 1
Totalt 43 7
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SIGNATURSIDA

Detta dokument har elektroniskt undertecknats av följande
undertecknare:

NAMN: Ylva Amanda Mozis
ORGANISATION: Vallentuna KF
DATUM & TID: 2021-03-02 10:11:15 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05d732a7e469d277a3d85e5c81876b9b33

NAMN: Pär Gustav Zeke Elfström
ORGANISATION: Vallentuna KF
DATUM & TID: 2021-03-02 10:12:32 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _05d9bdef67e7017fee92e05251d19c0bcb

NAMN: Ray Idermark
ORGANISATION: Vallentuna KF
DATUM & TID: 2021-03-02 10:12:47 +01:00
IDENTIFIKATIONSTYP: Svensk e-legitimation
IDENTIFIKATIONS-ID: _09e69087eae8b109e170883f037eeccad4

Certifierad av Comfact Signature
Accepterad av alla undertecknare
2021-03-02 10:12:54 +01:00
Ref: 11916SE
www.comfact.se
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