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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
Nicklas Steorn (MP) slutar som gruppledare i kommunfullmäktige för Miljöpartiet den 1:a 
april 2021. Jenny Thörnberg (MP) tar då över uppdraget som gruppledare i 
kommunfullmäktige för Miljöpartiet.
 

Inkomna avsägelser
 
1. Avsägelse – Monica Emilsson (M)
 
o    Ledamot i kommunfullmäktige
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
2. Avsägelse – Monica Emilsson (M)
 
o    Ledamot i socialnämnden
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Beslut
____________________________________________________________________
 
 
3. Avsägelse – Nicklas Steorn (MP)
 
o    Ledamot i kommunstyrelsen
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
4. Avsägelse – Nicklas Steorn (MP)
 
o    Ersättare i krisledningsnämnden
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 

Fyllnadsval
 
1. Val av ledamot i socialnämnden (M)
 
Beslut
____________________________________________________________________

 
 
2. Val av ledamot i kommunstyrelsen (MP)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
3. Val av ersättare i krisledningsnämnden (MP)
 
Beslut
____________________________________________________________________

 
 

Kvarstående valärenden
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1. Val av ersättare i bygg- och miljötillsynsnämnden (S)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
 
2. Val av ersättare i valnämnden (M)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 

9. 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

10. Svar på interpellation (S) om särskilda arbetsrättsliga villkor 
vid upphandling (KS 2021.077)
Förslag till beslut
Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande, svarar på interpellation 
avseende särskilda arbetsrättsliga villkor vid upphandling. 

Ärendebeskrivning
Jerri Bergström (S) lämnade in en interpellation avseende särskilda arbetsrättsliga villkor vid 
upphandling i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 22:a februari 2021. 
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M).

Handlingar
 Svar på interpellation (S) om särskilda arbetsrättsliga villkor vid upphandling
 Interpellation (S) om särskilda arbetsrättsliga villkor vid upphandling
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11. Revidering av pensionspolicy för anställda (KS 2020.410)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad pensionspolicy för anställda.

Ärendebeskrivning
Fullmäktige antog 2015 den nuvarande pensionspolicyn för anställda. Enligt rutin för 
uppföljning och revidering av författningssamlingen skall översyn av alla styrdokument ske 
minst en gång per mandatperiod.

Innehållet i den föreslagna revideringen är i all väsentlighet likartad med den tidigare, men 
har ett tydligare perspektiv av attrahera och behålla medarbetare. Det har tillförts en del som 
rör medarbetares rättighet att kvarstå i anställning efter den i LAS angivna pensionsåldern, 
dock längt till 71 års ålder. Delarna som rör avveckling är samlade under den senare delen av 
policyn och bedöms vara mer flexibla och användbara än tidigare.

Handlingar
 §36 KS Revidering av pensionspolicy för anställda
 §28  Revidering av pensionspolicy för anställda
 Revidering av pensionspolicy för anställda
 Förslag, reviderad pensionspolicy anställda 2020-12-28
 Pensionspolicy anställda 151012
 Protokoll MBL§11 2021-02-22 (rev pensionspolicy anställda) MASKAD

12. Revidering av kulturskolans avgifter (KS 2020.390)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer kulturskolans avgifter i enlighet med kulturnämndens förslag.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden har beslutat att föreslå en ny avgift för kulturskolan. Avgiften är en 
administrativ avgift som tas ut vid avbokning av kurs efter att ångerrätten gått ut men innan 
kursstart. Enligt kulturskolans betalnings- och bokningsvillkor kan man ångra sitt köp i 14 
dagar efter man bokat och godkänt betalning.
Då många kunder bokar sin kurs inför höstterminen redan i juni, ser kulturnämnden ett behov 
av att göra det möjligt för kund att boka av sin kurs mot en administrativ kostnad á 400 kr. 
Denna kostnad är baserad på uppskattad arbetstid för kulturskolans administration. 
Avgiftsförändringen beräknas inte påverka totala intäkter från avgifter i betydande grad.

Handlingar
 §37 KS Revidering av kulturskolans avgifter
 §30  Revidering av kulturskolans avgifter
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-08, Revidering av kulturskolans avgifter
 Kulturnämnden, Revidering av kulturskolans avgifter
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13. Utökat verksamhetsområde för vattentjänster, Kårevägen 
(KS 2020.308)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten 
för fastigheter på Kårevägen enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Enligt dom i Mark- och miljödomstolen (2018-10-08, mål nr M 650-18) ska 
verksamhetsområde för spillvatten bildas på Kårevägen, omfattande åtminstone idag 
bebyggda fastigheter senast 2021-10-08. Verksamhetsområdet föreslås omfatta samtliga 
fastigheter på Kårevägen som under planarbetet för Kårsta-Rickeby 2 bedömts som lämpliga 
för bostadsbebyggelse.

Verksamhetsområdet föreslås omfatta även dricksvatten. Dels ger det en bättre ekonomi i 
projektet och dels riskerar man annars ett nytt föreläggande om verksamhetsområde för 
dricksvatten vilket skulle få stora ekonomiska och praktiska konsekvenser för både 
Vallentunavatten och fastighetsägarna på Kårevägen.

Utbyggnad av ledningsnät för dricksvatten och spillvatten byggs ut på Kårevägen under 
hösten år 2020. Dagvatten omhändertas lokalt inom respektive fastighet.

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunal vatten- och avloppsförsörjning och 
Roslagsvattens rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver 
Vallentuna kommun utöka sitt verksamhetsområde.

Handlingar
 §41 KS Utökat verksamhetsområde för vattentjänster, Kårevägen
 §32  Utökat verksamhetsområde för vattentjänster, Kårevägen
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-10, utökat verksamhetsområde för vattentjänster, Kårevägen
 Karta över föreslaget verksamhetsområde, Kårevägen
 Protokoll Roslagsvatten 2020-10-01
 Tjänsteutlåtande om utökat  verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten på 

Kårevägen

14. Utökat verksamhetsområde för dagvatten längs med 
Mörbyvägen (KS 2020.307)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområde för dagvatten-fastighet och 
dagvatten-gata för fastigheterna Vallentuna-Mörby 1:115 och Vallentuna-Rickeby 1:211.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen för ”Del av Rickebyhöjd (D20181108)” vann laga kraft år 2016 med syftet att 
skapa förutsättningar för mer bostadsbebyggelse i form av flerfamiljshus, på fastighet 
Vallentuna-Mörby 1:115. Under planarbetet togs en dagvattenutredning fram med förslag på 
lokala renings- och fördröjningsåtgärder innan avledning till kommunalt dagvattennät.

I dag saknas en kommunal dagvattenanläggning för avledning av dagvatten från planområdet 
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och även från fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:211 som är belägen söder om planområdet. 
Vallentuna-Rickeby 1:211 är till stor del hårdgjord och det föreligger ett behov av avledning 
av dagvatten från fastigheten. Det har framkommit att befintliga byggnader på fastigheten har 
sitt dagvatten anslutet till kommunal spillvattenledning, vilket inte är tillåtet.

En ny dagvattenledning planeras anläggas i Mörbyvägen och för att avleda dagvatten från 
Vallentuna-Mörby 1:115 och Vallentuna-Rickeby 1:211 till ett fördröjnings- och 
reningsmagasin i det sydöstra hörnet av fastigheten Vallentuna-Rickeby 1:201. Magasinet ska 
i sin tur anslutas till befintlig ledning i Källvägen för fortsatt avledning till Vallentunasjön. 
Dagvatten från Mörbyvägen avleds ytledes till väghållarens befintliga dagvattenbrunnar som i 
sin tur ansluter till befintlig kommunal dagvattenanläggning.

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunal vatten- och avloppsförsörjning och 
Roslagsvattens rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver 
Vallentuna kommun utöka sitt verksamhetsområde.

Handlingar
 §42 KS Utökat verksamhetsområde för dagvatten längs med Mörbyvägen
 §33  Utökat verksamhetsområde för dagvatten längs med Mörbyvägen
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-10, utökat verksamhetsområde för dagvatten längs med 

Mörbyvägen
 Karta över föreslaget verksamhetsområde, Mörbyvägen
 Protokoll Roslagsvatten 2020-10-01
 Tjänsteutlåtande, förslag till verksamhetsområde för dagvatten längs Mörbyvägen

15. Utökat verksamhetsområde för vattentjänster, Gärdesvägen 
(KS 2020.306)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, 
dagvatten-fastighet och dagvatten-gata för fastigheterna inom detaljplan Gärdesvägen enligt 
bilaga.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen för Gärdesvägen vann laga kraft år 2019 med huvudsyftet att möjliggöra ca 100 
bostäder i flerbostadshus med lokaler för centrumändamål i entréplan och underjordiskt 
garage. Planens syfte är även att säkerställa allmän plats för gata och park, för att möjliggöra 
planerad ombyggnad av Gärdesvägen och för att bekräfta befintliga allmänna anläggningar.

Enligt detaljplanen ska området tas in i verksamhetsområde för allmänt dricksvatten, 
spillvatten och dagvatten. Rening och fördröjning av dagvatten från kvartersmark ska ske i 
enskilda anläggningar inom fastigheterna innan avledning till allmän dagvattenanläggning.

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunal vatten- och avloppsförsörjning och 
Roslagsvattens rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver 
Vallentuna kommun utöka sitt verksamhetsområde.

Handlingar
 §43 KS Utökat verksamhetsområde för vattentjänster, Gärdesvägen



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (16)

 §34  Utökat verksamhetsområde för vattentjänster, Gärdesvägen
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-10, utökat verksamhetsområde för vattentjänster, Gärdesvägen
 Karta över föreslaget verksamhetsområde, Gärdesvägen
 Protokoll Roslagsvatten 2020-10-01
 Tjänsteutlåtande, Utökat verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten 

inom detaljplan för Gärdesvägen

16. Nytt verksamhetsområde för vattentjänster, Bällstaberg 4 
(KS 2020.305)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten, 
dagvatten-fastighet och dagvatten-gata för fastigheterna inom Bällstaberg 4 enligt bilaga.

Ärendebeskrivning
Detaljplanen för Bällstaberg 4 vann laga kraft år 2014 och medger bostadsbebyggelse om 
cirka 50 småhus. I planarbetet gjordes bedömningen att dagvatten inte fullt ut kan tas om hand 
lokalt utan att en allmän dagvattenhantering krävs. Området byggdes därför ut med allmänna 
ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten samt två fördröjningsmagasin för 
dagvatten. Dagvatten från fastigheterna och från gatorna leds till den allmänna anläggningen.

För att fastställa fastigheternas rätt till kommunal vatten- och avloppsförsörjning och 
Roslagsvattens rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver 
Vallentuna kommun utöka sitt verksamhetsområde.

Handlingar
 §44 KS Nytt verksamhetsområde för vattentjänster, Bällstaberg 4
 §35  Nytt verksamhetsområde för vattentjänster, Bällstaberg 4
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-10, verksamhetsområde för vattentjänster, Bällstaberg 4
 Styrelsemötesprotokoll Vallentunavatten AB
 Hemställan om nytt verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och dagvatten, 

Bällstaberg 4

17. Revidering av regler för partistöd (KS 2020.407)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer regler för partistöd i enlighet med reviderat förslag, samt 
godkänner blanketten för redovisning av partistöd. Reglerna för partistöd ska börja gälla från 
och med den 1 januari 2022.

Ärendebeskrivning
De politiska partier i Vallentuna kommun som sitter med i kommunfullmäktige får 
ekonomiskt bidrag, så kallat partistöd. Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. 
Det finns ingen skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner och regioner gör det idag.

Vallentuna kommun har tagit fram regler utifrån kommunallagen. I samband med ny 
mandatperiod ska samtliga styrdokument ses över enligt beslut i fullmäktige. 
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Kommunstyrelsens kansli har med anledning av fullmäktiges beslut sett över styrdokument 
gällande partistöd. Nu gällande regler antogs av kommunfullmäktige den 9 juni 2014. Dessa 
har sedan reviderats den 8 juni 2015.

Bilagt denna skrivelse finns ett förslag till reviderade regler för partistöd som förtydligats. 
Revideringen består av:
– i § 1 föreslås ett förtydligande avseende att partistödet utgår från den mandatfördelning 
mellan partierna som fastställdes vid valet, istället för att hänvisa till lagrummet.
– i § 2 har det lagts till ”I Vallentuna kommun”.
– i § 3 har det lagts till att fullmäktige ska besluta om stödets omfattning och formerna för det 
och att det inte får utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti.
– i § 4 har lagrumshänvisningen tagits bort och det har istället skrivits ut vad redovisningen 
ska visa, d.v.s. att partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala 
demokratin. Under § 4 andra stycket har det lagts till vilken period som redovisningen ska 
omfatta samt förtydligats vem som ska granska redovisningen och vad granskningen ämnar.

Mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar att partistödet 
har använts på det sätt som kommunallagen säger, d.v.s för att stärka partiets ställning i den 
kommunala demokratin. Blanketten för redovisning av partistöd har uppdaterats och det har 
lagts mer vikt på granskarens roll än i tidigare blankett. Det har även skapats en e-tjänst så att 
redovisaren samt granskaren kan fylla i redovisningsblanketten digitalt och signera med 
mobilt-bankID. Möjligheten att fylla i blanketten för hand och posta in den finns fortfarande.

Handlingar
 §46 KS Revidering av regler för partistöd
 §37  Revidering av regler för partistöd
 Tjänsteskrivelse, 2021-01-25, Revidering av regler för partistöd
 Förslag till reviderade regler för partistöd
 Reviderad blankett redovisning av partistöd

18. Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning (KS 
2021.053)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderat förslag till kommunfullmäktiges 
arbetsordning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2020 att tillåta ledamöter att delta på distans i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna. Det beslutet innebar att ett nytt 
avsnitt lades till i kommunfullmäktiges arbetsordning gällande bestämmelser för vad som 
krävs för att ett sammanträde med deltagare på distans ska kunna genomföras.

Nu föreslås att avsnittet kompletteras med ett stycke som reglerar att kommunfullmäktiges 
presidium inte får delta på distans. Anledningen till detta beror i första hand på att ordförande 
måste delta fysiskt på kommunfullmäktiges sammanträden. Ordförandes ledande roll 
innefattar flera moment som är svåra att utföra om ordföranden deltar på distans. Bland annat 
visar kommunfullmäktiges voteringssystem endast kommande talare på skärmar i 
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Kulturrummet, där sammanträdena äger rum. Det krävs därmed att ordförande sitter i 
Kulturrummet för att kunna fördela ordet till kommande talare. Anledningen till att hela 
kommunfullmäktiges presidium måste delta fysiskt på kommunfullmäktiges sammanträden 
beror på att om ordförande måste avbryta sin tjänstgöring under ett sammanträde ska vice 
ordförande kunna gå in och tjänstgöra fysiskt.

Kommunfullmäktige har infört ett digitalt voteringssystem. I förslaget till reviderad 
arbetsordning föreslås också ett par ändringar i och med det nya voteringssystemet. 
Ändringarna gäller avsnitten om upprop och omröstningar. Arbetsordningen reglerar nu att 
upprop och omröstningar ska ske manuellt. Ändringarna i arbetsordningen som föreslås är att 
upprop och omröstningar ska kunna genomföras båda digitalt och manuellt. Syftet med att 
upprop och omröstningar fortfarande ska kunna genomföras manuellt och inte bara digitalt är 
exempelvis om voteringssystemet vid något sammanträde inte skulle fungera eller om en 
ledamot har problem att logga in i voteringssystemet.

Handlingar
 §47 KS Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
 §38  Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-03, Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning
 Förslag till revidering av kommunfullmäktige arbetsordning

19. Fastställande av valdistrikt 2022 (KS 2021.006)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner de nya valdistrikten enligt valnämndens förslag och 
överlämnar förslaget till länsstyrelsen för beslut.

Ärendebeskrivning
Inför valet 2022 har valkansliet gjort en översyn av de 17 valdistrikten i Vallentuna då några 
börjar tangera det maximalt rekommenderade antalet röstberättigade som är 2000. 
Ambitionen har varit att behålla samma antal valdistrikt och att dessa enligt valmyndighetens 
rekommendation ska följa nyckelkodsområden, NYKO. NYKO är statistikområden och är en 
finare geografisk indelning av en kommun och används för planeringsändamål för 
kommunens verksamheter exempelvis skolornas upptagningsområden eller som i det här 
fallet valdistrikt. Valkansliet har använt sig av kartverktyget FB-webb och har tillsammans 
med kart- och mätavdelningen tagit fram det liggande förslaget.

De distrikt som har blivit för stora till valet 2022 är 2. Markim-Orkesta-Frösunda, 8. 
Vallentuna C och 11. Karlberg. I distrikt 2 har NYKO 115400 (Frösunda) flyttats till 
valdistrikt 17. Kårsta vilket medför att namnen på de berörda distrikten föreslås bytas till 2. 
Markim-Orkesta samt 17. Kårsta-Frösunda. Runt Vallentuna centrum och Karlberg har 
gränserna flyttats för att få ett mer jämnt antal röstberättigade i de olika valdistrikten. I de 
södra delarna av Vallentuna, distrikt 10. Lovisedal, 13. Bällsta S, 14. Bällsta V, 15. 
Vallentuna SÖ, har tidigare gränser till stor del inte följt NYKO vilket de gör i och med det 
nya förslaget.

Målsättningen är att den nya indelningen ska vara bestående över en längre tid, varför hänsyn 
tagits till befolknings- och bostadsbyggnadsprognoser samt påbörjade eller i närtid planerade 
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nybyggnadsprojekt.

Länsstyrelsen beslutar om indelningen i valdistrikt på förslag av kommunfullmäktige. Sådana 
beslut måste ha fattats senast den 1 december året innan valåret för att gälla vid nästa val. 
Detta ärende måste således beredas av valnämnden och kommunfullmäktige i god tid innan 1 
december 2021.

Med anledning av att valdistrikten inför valet 2022 ritats om samt att de vallokaler
som tidigare använts inte varit optimalt tillgängliga enligt Myndigheten för
delaktighets checklista, har valnämnden gjort en översyn av vilka lokaler som ska användas.

Handlingar
 §48 KS Fastställande av valdistrikt 2022
 §39  Fastställande av valdistrikt 2022
 §3 Valnämnden Fastställande av valdistrikt 2022
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-10, Fastställande av valdistrikt 2022
 Förtydligande kartor
 Valdistrikt antal röstberättigade Vallentuna kommun

20. Uppdrag till styrelsen att meddela föreskrifter om förbud i 
samband med smittspridning (KS 2021.091)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att vid behov utfärda föreskrifter om 
förbud utifrån förordningen (2021:8) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning 
av sjukdomen covid-19.
 
Förbuden får högst sträcka sig en månad i taget på områden så som parkytor, badplatser, 
lekplatser eller annan liknande särskild plats.

Ärendebeskrivning
Regeringen beslutade den 4 mars 2021 om en förordning som ger kommuner rätt att utfärda 
föreskrifter som förbjuder vistelse i en park, på en badplats eller på någon annan liknande 
särskilt angiven plats, om det på platsen finns en påtaglig risk för trängsel. Kommunernas 
normgivningsmakt har utvidgas genom ett nytt kapitel i förordningen (2021:8) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Bestämmelsen finns i 8 kap 
1 § förordningen. Regleringen träder i kraft den 11 mars 2021. Bestämmelsen ger 
kommunerna en rätt att utfärda förbud att:
• vistas i en park,
• på en badplats eller,
• på någon annan liknande särskild plats.
Förutsättningarna för att utfärda en föreskrift om ett sådant förbud är att:
• det på platsen ska finnas en påtaglig risk för trängsel,
• att föreskrifterna inte innebär ett hinder mot att förflytta sig inom riket, och
• inte heller i övrigt innebär obefogade inskränkningar i enskildas frihet.
Bemyndigandet i 8 kap 1 § förordningen grundas på 13 § lagen (2021:4) om särskilda 
begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 (covid-19-lagen).
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Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige ger uppdraget till kommunstyrelsen. 
Uppdraget möjliggör att kommunstyrelsen kan fatta beslut om så skulle behövas.

Handlingar
 §56 KS Uppdrag till styrelsen att meddela föreskrifter om förbud i samband med 

smittspridning
 Tjänsteskrivelse, Uppdrag till styrelsen att meddela föreskrifter om förbud i samband 

med smittspridning

21. 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 
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
 §36 KF Svar på motion (MP) om bättre villkor för lärare
 §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

22. Svar på motion (MP) utredning av 1 till 1 (KS 2019.400)
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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
 §37 KF Svar på motion (MP) utredning av 1 till 1
 §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
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion (MP) om utredning av 1 till 1 är en bra 

lösning

23. Svar på motion (S) om digitalt utanförskap (KS 2019.399)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Jaana Tilles väckte 2019-12-16 en motion om att kommunstyrelsen får i uppdrag
(1) att undersöka möjligheterna att inrätta en tjänst som IT-fixare/IT-coach samt
(2) att ungdomar ges möjlighet att välja ett sommarjobb som IT-stöd/lärare för äldre
Motionären anför att fler kommuner infört IT-fixare/IT-coacher utöver den vanliga 
fixartjänsten. IT-fixaren lär äldre skicka sms, använda skype, installera appar som Svish och 
bank-ID samt samtalar med äldre om IT-säkerhet.
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Motionen har skickats på remiss till Kommunala pensionärsrådet, som föreslår bifall till 
motionen.
Biblioteket erbjuder ”Digitala första hjälpen” – stöd i enklare datorfrågor och appar, epost och 
sociala medier samt bibliotekets digitala utbud av e-böcker, filmer och tidningar.
Utifrån att efterfrågan är låg bedöms det i nuläget inte finnas något behov av att utöka 
möjligheterna. Däremot kan marknadsföringen av möjligheten behöva ses över för att 
tillgängliggöra tjänsten för fler.

Handlingar
 §49 KS Svar på motion (S) om digitalt utanförskap
 §40  Svar på motion (S) om digitalt utanförskap
 Svar på motion (S) om digitalt utanförskap
 Motion (S) om att bryt det digitala utanförskapet bland äldre i Vallentuna
 Remissvar, motion om att bryta det digitala utanförskapet

24. Svar på motion (S) om förbättrat beslutsunderlag (KS 
2021.029)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte 2021-01-18 en motion om att fullmäktige ska besluta att inför 
beslut i kommunens nämnder, kommunstyrelse och fullmäktige där beslut föregåtts av 
förhandling enligt 11-14 §§ i medbestämmandelagen (MBL) ska skriftliga 
förhandlingsprotokoll från dessa förhandlingar ingå i de förtroendevalda politikernas 
beslutsunderlag.
Då kommunens förtroendevalda beslutar i egenskap i arbetsgivare anser motionären att 
möjlighet att kontrollera att förhandling ägt rum är angeläget. Det skapar även möjlighet att 
beakta arbetstagares och arbetstagarorganisationernas synpunkter inför beslut.
Kommunledningskontoret bedömer att förslaget kan implementeras. Viss bearbetning av 
underlagen krävs dock för att inte bryta mot GDPR vid webbpublicering. I vissa fall kan det 
även medföra extrautskick av handlingar.

Handlingar
 §50 KS Svar på motion (S) om förbättrat beslutsunderlag
 §41  Svar på motion (S) om förbättrat beslutsunderlag
 Svar på motion (S) om förbättrat beslutsunderlag
 Motion (S) om förbättrat beslutsunderlag vid beslut som föregås av förhandling med 

arbetstagarorganisationer

25. Svar på motion (S) om strategi och handlingsplan för 
äldrevänligt Vallentuna (KS 2019.061)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
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Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte 2019 en motion där fullmäktige föreslås
(1). Att uppdra åt kommunstyrelsen att med ett tvärpolitiskt arbetssätt utarbeta en 
nämndövergripande ”Strategi- och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna”
(2). Att strategi- och handlingsplanen utarbetas med stöd av en ingående 
äldremedborgardialog
(3). Att uppdra åt kommunstyrelsen att för Vallentuna ansöka om medlemskap i WHO:s 
nätverk för äldrevänliga städer.
Motionären anför behovet mot bakgrund av att vi lever allt längre och äldres möjligheter att 
leva ett hälsosamt och oberoende liv med ökad delaktighet i samhällsfrågor behöver 
förbättras.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden och kommunala pensionärsrådet. 
Socialnämnden rekommenderar avslag och kommunala pensionärsrådet föreslår bifall.

Handlingar
 §51 KS Svar på motion (S) om strategi och handlingsplan för äldrevänligt Vallentuna
 §42  Svar på motion (S) om strategi och handlingsplan för äldrevänligt Vallentuna
 Svar på motion (S) om strategi och handlingsplan för äldrevänligt Vallentuna
 Motion (S) om strategi och handlingsplan för ett äldrevänligt Vallentuna
 Socialnämndens yttrande, Motion (S) Äldrevänligt Vallentuna
 Kommunala Pensionärsrådets yttrande, Motion om äldrevänligt Vallentuna

26. Svar på motion (MP) om markexploatering (KS 2020.281)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet väckte 2020-10-12 en motion om att Vallentuna kommun gör en analys och plan 
för att exploatera mark utifrån Jordbruksverkets förslag om alternativa sätt att exploatera mark 
vid ny samhällsbebyggelse. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar redan med denna fråga 
och uppfyller kraven i 3 kap. 4 § i Miljöbalken (MB) genom bland annat planeringsinriktning 
och utgångspunkter för jord- och skogsbruk i kommunens översiktsplan. Inom 
samhällsbyggnadsprocessen har kommunen utöver detta även vägledning och stöd för 
avvägningar kopplat till exploatering av jordbruksmark eller skogsmark i form av bland annat 
grönstrukturplan, miljö- och klimatstrategi, RUFS 2050 samt vägledningar från statliga 
myndigheter såsom Boverket, Naturvårdsverket, Jordbruksverket m.fl. De alternativa sätt för 
exploatering som motionen hänvisar till är redan idag en del av kommunens 
planeringsprocess i form av ställningstaganden i bland annat fördjupade översiktsplaner och 
detaljplaner. Markbesparande åtgärder som parkeringsgarage under mark, förtätning av 
bebyggelse, flerbostadshus och utökat antal våningar är en del av helheten vid utveckling av 
tätorten och är framförallt lämpligt i centrala, kollektivtrafiknära lägen. I Vallentunas framtida 
tätort finns det enligt gällande översiktsplan behov av att bygga både inåt och utåt för en 
sammanhängande tätortsutveckling där tätorten möter landsbygden på ett bra sätt. Hänsyn till 
jordbruksmark är i detta sammanhang en viktig aspekt som behöver samspela med hänsyn till 
skogsmark, naturvärden, kulturmiljövärden samt behov av ny bebyggelse, kommunikation, 
mötesplatser, grönområden och kommunal service. Eftersom vägledningar kring fysisk 
planering och jordbruksmark löpande publiceras samt uppdateras ser 
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samhällsbyggnadsförvaltningen inget behov av ett politiskt uppdrag att implementera 
Jordbruksverkets specifika stödverktyg från 2015 och de arbetssätt som verktyget beskriver i 
sin helhet. Det förväntas bland annat under 2021 komma nytt vägledande planeringsunderlag 
för jordbruksmark från Länsstyrelsen och Region Stockholm som ytterligare stöd och 
förtydligande av miljöbalkens krav samt prejudicerande domar.

Handlingar
 §52 KS Svar på motion (MP) om markexploatering
 §43  Svar på motion (MP) om markexploatering
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-02, svar på motion (MP) om markexploatering
 Motion (MP) om markexploatering

27. Svar på motion (V) om personal på Träffpunkten (KS 
2020.037)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har väckt en motion med förslag om att bemanningen med avlönad personal på 
träffpunkten dimensioneras så att verksamhetens öppethållande inte beror av volontär 
bemanning. Värdet av volontärer som ett mervärde i verksamheten betonas av motionären.
Motionen har skickats på remiss till Socialnämnden såväl som Fritidsnämnden. Båda 
nämnderna föreslår att motionen anses besvarad. Fritidsnämnden har i sitt yttrande även 
tydliggjort ambitioner kopplat till verksamhetsutveckling.

Handlingar
 §53 KS Svar på motion (V) om personal på Träffpunkten
 §44  Svar på motion (V) om personal på Träffpunkten
 Svar på motion (V) om personal på träffpunkten
 Motion (V) om personal Träffpunkten
 Fritidsnämndens yttrande, motion (V) om personal på träffpunkten
 Socialnämndens yttrande, motion (V) om personal på träffpunkten
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