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BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-09-13 

Datum för anslags 
uppsättande 

2021-09-20 Datum för anslags 
nedtagande och 
överklagandetiden 
går ut 

2021-10-12 

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 – 20:10. 

Samtliga beslutande närvarande ledamöter och ej tjänstgörande ersättare 
deltog i sammanträdet på distans, förutom kommunfullmäktiges presidium 
som 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), 
Kommundirektör, Mikael Carlgren (närvarade på distans), Kanslichef, 
Fanny Lundqvist (närvarade i Kulturrummet i Kulturhuset), 
Kommunsekreterare, Erik Lanner Sandberg (närvarade på distans), 
Ekonomichef. 

Paragrafer §§ 110 - 124

Justerande Ing-Marie Elfström (S) och Ylva Mozis (L). 

Plats och tid för 
justering 

Digitalt videomöte, måndagen den 20:e september 2021 klockan 15:00. 

Sekreterare         Jesper Westberg 

Ordförande        Ray Idermark (M) 

Justerande        Ing-Marie Elfström (S)       Ylva Mozis (L) 
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ÄRENDELISTA
§110 Upprop
§111 Val av justerare
§112 Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
§113 Inlämnande av motioner
§114 Inlämnande av interpellationer
§115 Frågor
§116 Allmänhetens frågestund 2021
§117 Avsägelser och fyllnadsval
§118 Revisionens äskande av budgetanslag 2022
§119 Antagande av OPF-KL18 samt reviderad pensionspolicy för förtroendevalda

§120 Slutrapport – Utredning samlokalisering centrala förvaltningskontor med Vallentuna 
gymnasium

§121 Tertialrapport jan-apr 2021,Vallentuna kommun
§122 Revidering av avfallstaxa
§123 Svar på motion (SD) om viltkött
§124 Svar på motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten
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§ 110
Upprop
Ärendebeskrivning
Upprop genomfördes. (Se närvarolista).
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§ 111
Val av justerare
Beslut
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Ing-Marie Elfström (S) och Ylva Mozis (L).

Protokollet justeras via ett digitalt videomöte måndagen den 20:e september klockan 15:00.
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§ 112
Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
Ärendebeskrivning
Kungörelsen om sammanträdet har varit anslagen på kommunens anslagstavla och har 
publicerats på dess hemsida samt har annonserats i den lokala tidningen Vallentuna Nya. 
Kungörelsen har skickats ut till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare inom 
föreskriven tid.

Kommunfullmäktige godkänner sammanträdets laga tillkomst och förklarar därmed 
sammanträdet som laga utlyst. Kommunfullmäktige fastställer föredragningslistan.
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§ 113
Inlämnande av motioner
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnas följande motioner in:

Johan Fagerhem (V) lämnar in en motion om trafiksituationen i Vallentuna. (Se 
protokollsbilaga 1 - Motion (V) om trafiksituationen i Vallentuna).

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
__________________________________________________________________________

Jenny Thörnberg (MP) lämnar in en motion om aktiv förvaltning av kommunens 
skogsinnehav. (Se protokollsbilaga 2 - Motion (MP) om aktiv förvaltning av kommunens 
skogsinnehav).

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
__________________________________________________________________________
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§ 114
Inlämnande av interpellationer
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet anmäls följande interpellationer:

- Interpellation av Gunnar Bergström (V) till socialnämndens ordförande Torbjörn
Einarsson (C) om hyra av boende på särskilda boenden. (Se protokollsbilaga 3 - Interpellation
(V) om hyra av boende på särskilda boenden).

Beslut

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

- Interpellation av Jenny Thörnberg (MP) till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand
(M) om ljusföroreningar. (Se protokollsbilaga 4 - Interpellation (MP) om ljusföroreningar).

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och överlämnar den för 
besvarande vid nästkommande fullmäktigesammanträde.
___________________________________________________________________________
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§ 115
Frågor
Ärendebeskrivning
Inga frågor lämnades in för behandling.
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§ 116
Allmänhetens frågestund 2021 (KS 2021.005)
Ärendebeskrivning
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 7:e juni 2021 försökte Elin Pöllänen att ställa en 
fråga. Hon hade då problem med sin internetuppkoppling och kunde därför inte kommunicera 
sin fråga. På grund av detta bordlades frågan och den ska därmed ställas igen. Frågan lyder 
som följer:

"Hur ser framtiden ut för Frösundas skogar, och hur säkrar ni att ni efterlever 
Skogsvårdslagen och skyddar de få gamla träd som står kvar? Skogar, stigar och 
rekreationsområden - som verkligen var hälsofrämjande i oroliga tider såsom de vi 
genomlever i idag och som är anledningen till varför många av oss har flyttat hit- har helt 
förstörts på senare tid och jag och många andra undrar: varför har vi kommuninvånare inte 
blivit inbjudna till något samråd, och är skövlingen verkligen rimlig utifrån de lagar som finns 
och de hållbarhetsmål som Vallentuna kommun har satt upp?"

Efter att kommunfullmäktige godkänt att frågan får ställas besvaras den av kommunstyrelsens 
ordförande Parisa Liljestrand (M).
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§ 117
Avsägelser och fyllnadsval (KS 2021.004)
Ärendebeskrivning
Samtliga beslut i detta ärende som fattas av kommunfullmäktige verkställs från och med 
datumet 2021-09-20 (datumet för justeringen av protokollet).

Meddelande
Attunda tingsrätt beslutar att Märta Rönnås (C) entledigas från sitt uppdrag som nämndeman i 
Attunda tingsrätt för den resterande tiden av denna mandatperiod från och med 2021-05-24. 
Märta Rönnås (C), har visat giltigt hinder och vill bli entledigad från sitt uppdrag som 
nämndeman.

Attunda tingsrätt beslutar att Margareta Svanström (M) entledigas från sitt uppdrag som 
nämndeman i Attunda tingsrätt för den resterande tiden av denna mandatperiod från och med 
2021-06-15. Margareta Svanström (M), har visat giltigt hinder och vill bli entledigad från sitt 
uppdrag som nämndeman.

Attunda tingsrätt beslutar att Annika Fagerberg (SD) entledigas från sitt uppdrag som 
nämndeman i Attunda tingsrätt för den resterande tiden av denna mandatperiod från och med 
2021-07-12. Annika Fagerberg (SD), har visat giltigt hinder och vill bli entledigad från sitt 
uppdrag som nämndeman.

Inkomna avsägelser

1. Avsägelse – Cecilia Brändström (M)

o Ledamot i utbildningsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

2. Avsägelse – Eva Steorn (MP)

o Ersättare i socialnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________
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3. Avsägelse – Rasmus Neideman (MP)

o Ledamot i fritidsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

4. Avsägelse – Rasmus Neideman (MP)

o Ledamot i utbildningsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

5. Avsägelse – Rasmus Neideman (MP)

o Ersättare i Össebyhus AB

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

6. Avsägelse – Rasmus Neideman (MP)

o Ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

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

7. Avsägelse – Pär Elfström (S)

o 2:e vice ordförande i kulturnämnden

Beslut
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Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

8. Avsägelse – Gustav Elfström (S)

o Ersättare i barn- och ungdomsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

9. Avsägelse – Lars-Elis Ekeberg (C)

o Ledamot i kulturnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

10. Avsägelse – Tomas Kullström (M)

o Ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

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

11. Avsägelse – Tomas Kullström (M)

o Ersättare i Össebyhus AB

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________
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12. Avsägelse – Tomas Kullström (M)

o Ersättare i bygg- och miljötillsynsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

Fyllnadsval

1. Nominering av nämndeman till Attunda tingsrätt (C)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

2. Nominering av nämndeman till Attunda tingsrätt (M)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

3. Nominering av nämndeman till Attunda tingsrätt (SD)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

4. Val av ledamot i utbildningsnämnden (M)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

5. Val av ersättare i socialnämnden (MP)
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Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

6. Val av ledamot i fritidsnämnden (MP)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

7. Val av ledamot i utbildningsnämnden (MP)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

8. Val av ersättare i Össebyhus AB (MP)

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Jennie Bergenholtz (MP) till ersättare i Össebyhus AB.
____________________________________________________________________

9. Val av 2:e vice ordförande i kulturnämnden (S)

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Monique Nilsfors (S) till 2:e vice ordförande i kulturnämnden.
_______________________________________________________________________

10. Val av ersättare i barn- och ungdomsnämnden (S)

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Jessica Dahlström (S) till ersättare i barn- och ungdomsnämnden.
___________________________________________________________________________
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11. Val av ledamot i kulturnämnden (C)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

12. Val av ersättare i Össebyhus AB (M)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

13. Val av ersättare i bygg- och miljötillsynsnämnden (M)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

Kvarstående valärenden

1. Val av ersättare i Norrvatten (M)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

2. Val av ledamot i Käppalaförbundet (M)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

3. Val av ersättare i barn- och ungdomsnämnden (C)

Beslut
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Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________
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§ 118
Revisionens äskande av budgetanslag 2022 (KS 2021.120)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja 1 400 000 kronor för revision av kommunens 
verksamhet år 2022.

I enlighet med kommunfullmäktiges presidiums förslag.

Reservationer
Kenneth Bylund, Jerri Bergström, Thomas Arctaedius, Ing-Marie Elfström, Anette Karlsson, 
Sven-Olof Ekström, Anna-Maria Boström, Ulf Lundström, Sandra Rudeberg och David 
Thell, alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för Jerri Bergströms (S) med fleras 
yrkande.

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

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

Ärendebeskrivning
Revisionen har tagit fram ett budgetäskande för revision av kommunens verksamhet år 2022. 
Revisionen äskar ett budgetanslag på 1 460 000 kronor. Äskandet är på samma nivå som för 
deras äskande för revisionsåret 2021. (Se bilaga – Förslag till budget för år 2022).

Revisionens budgetäskande på 1 460 000 kronor inryms inte i kommunplanen 2022 - 2024. 
Det budgetanslag för revisionen som inryms i kommunplanen 2022 - 2024 är på 1 400 000 
kronor.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar, med bifall från Johan Fagerhem (V) och Jenny Thörnberg (MP), att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla revisionens äskande på 1 460 000 kronor för revision 
av kommunens verksamhet år 2022.

Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidiums förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att Jerri Bergströms (S) med fleras yrkande ställs mot 
hans eget bifallsyrkande till kommunfullmäktiges presidiums förslag. Beslutsgången 
godkänns av kommunfullmäktige.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Jerri Bergströms (S) med fleras yrkande mot sitt eget 
bifallsyrkande till kommunfullmäktiges presidiums förslag. Ordförande finner att 
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kommunfullmäktige beslutar enligt hans eget bifallsyrkande till kommunfullmäktiges 
presidiums förslag.

Beslutsunderlag
 Protokoll Kommunfullmäktiges presidium, 2021-08-30
 Tjänsteskrivelse, Revisionens äskande av budgetanslag 2022, 2021-08-19
 Revisionens äskande av budgetanslag 2022
 Förslag till budget för år 2022
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§ 119
Antagande av OPF-KL18 samt reviderad pensionspolicy för 
förtroendevalda (KS 2021.088)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar

- att anta OPF-KL 18
- att anta reviderad pensionspolicy för förtroendevalda
- att uppdra åt kommunstyrelsen att reviderade tillämpningsanvisningarna för OPF-KL 18.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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

OPF-KL18 ersätter OPF-KL14 och omfattar politiska förtroendeuppdrag och har sin grund i 
kommunallagen. För bestämmelserna i OPF-KL18 ska äga giltighet krävs ett lokalt antagande 
av fullmäktige, något som enbart är gjort med föregående OPF-KL14. OPF-KL18 behöver 
därför antas på nytt i fullmäktige.

Innehållet i den föreslagna revideringen är i stora delar likartad med den tidigare, men följer 
de ändrade delarna i OPF-KL18. I huvudsak har ändringar gjorts för att anpassa de 
förtroendevaldas pensionsförmåner till de anställdas i kommunen samt att ekonomiskt och 
administrativt förenkla för kommunen. Några skäl att anta OPF-KL18 är:

- Familjeskydd med fastställd förmån till efterlevande
- Efterlevandeskydd till barn oavsett ålder
- Gränsen för pensionsavgift som tillgodoräknas höjs från 1,5 % till 3 % (av ibb)
- Rätten till om ställningsstöd följer LAS-åldern
- Övre åldersgräns för pension följer LAS-åldern

OPF-KL18 är utformat för lokal tillämpning hos respektive kommun. Därför behövs 
tillämpningsanvisningar som följer respektive paragrafs lydelse där det behövs lokala 
tillämpningsanvisningar.

Yrkanden
Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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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
 §121 KS Antagande av OPF-KL18 samt reviderad pensionspolicy för förtroendevalda
 §92 KS AU Antagande av OPF-KL18 samt reviderad pensionspolicy för

förtroendevalda
 Antagande av OFP-KL18 samt revidering av pensionspolicy för förtroendevalda
 OPF-KL18
 Reviderad Pensionspolicy för förtroendevalda 2021-05-05
 Kommentar till OPF-KL18
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§ 120
Slutrapport – Utredning samlokalisering centrala förvaltningskontor med 
Vallentuna gymnasium (KS 2021.135)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa investeringsanslag för samlokaliseringen angivna i 
kommunplan 2022 – 2024.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Kenneth Bylund, Jerri Bergström, Thomas Arctaedius, Ing-Marie Elfström, Anette Karlsson, 
Sven-Olof Ekström, Anna-Maria Boström, Ulf Lundström, Sandra Rudeberg och David 
Thell, alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för Jerri Bergströms (S) med fleras 
yrkande.

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

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen gav 2020-11-23 i uppdrag till kommundirektören att utreda en 
samlokalisering av de centrala förvaltningskontoren och vallentuna gymnasium, i gymnasiets 
fastighet. De nuvarande kontorslokalerna för de centrala förvaltningarnas verksamheter har 
sedan flera år bedömts vara icke ändamålsenliga och de är därför inte en långsiktigt optimal 
eller hållbar lösning. Redan för fem år sedan, 2016, initierades ett projekt att påbörja en 
konkret planering för nya lokaler i centrala Vallentuna. Då var inriktningen att bygga ett helt 
nytt fristående kommunhus, i denna nya utredning är inriktningen ett nytt kommunkontor i en 
redan befintlig fastighet.

De centrala förvaltningarnas verksamheter är idag inhysta i lokaler hyrda av Fast Partner samt 
i delar av Kulturhuset. De inhyrda lokalerna är belägna i fastigheterna som benämns 
Kommunalhuset, Tärningen samt Tunahuset. Kommunens hyreskontrakt med Fast Partner 
löper ut till 2021-12-31.

Utredningen utgörs av den bifogade slutrapporten (bilaga 1) samt dess bilagor. I slutrapporten 
redogörs kapitelvis för olika förutsättningar och väsentliga aspekter som belyses. 
Slutrapporten innehåller i kapitel 2 en sammanfattning av utredningens slutsatser.

Kortfattat är utredningens slutsats att det finns goda möjligheter att samlokalisera de centrala 
förvaltningarna som nu är belägna i Kommunalhuset, Tärningen och Tunahuset med 
Vallentuna gymnasium. Det skulle innebära en betydligt effektivare användning av 
kommunens lokalytor samtidigt som det skulle kunna främja en utveckling av sättet 
organisationen arbetar på. Det bedöms även vara ekonomiskt fördelaktigt.
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Samlokaliseringen bygger på vissa huvudsakliga, grundläggande förutsättningar som innebär 
en förändring mot idag.

- Ökad effektivitet i användandet av yta (gäller både kommunkontor och gymnasium)
- En blandning av distansarbete och arbete på kontoret för förvaltningspersonalen
- Ett aktivitetsbaserat arbetssätt på kontoret

Detta är förändringar som bedöms positiva och fördelaktiga och behöver ske oavsett om en 
samlokalisering i gymnasiet genomförs eller ej.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar, med bifall från Johan Fagerhem (V) och Gunnar Bergström (V), 
avslag till kommunstyrelsens förslag. (Se protokollsbilaga 5 - Yttrande (S) Slutrapport - 
Utredning samlokalisering centrala förvaltningskontor med Vallentuna gymnasium).

Parisa Liljestrand (M) yrkar, med bifall från Ylva Mozis (L), Zarah Sjökvist (M) och Björn 
Furugren Beselin (C), bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

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

Beslutsunderlag
 §127 KS Slutrapport – Utredning samlokalisering centrala förvaltningskontor med

Vallentuna gymnasium
 Bilaga 1 - Yttrande §127 - Socialdemokraterna
 §100 KS AU Slutrapport – Utredning samlokalisering centrala förvaltningskontor

med Vallentuna gymnasium
 Slutrapport - Utredning samlokalisering  av centrala förvaltningskontor med

Vallentuna gymnasium
 Bilaga 9 Samverkan och dialog med fackliga företrädare - Inkluderingsprocessen inför

samlokalisering(256157) (0)_Bortredigerad
 Bilaga 8 investeringskalkyl
 Bilaga 1 Utredning av samlokalisering av centrala förvaltningskontor med Vallentuna

gymnasium ver 210517
 Bilaga 7 rapport Distansarbete och digitalisering
 Bilaga 6 Medarbetarenkät Vallentuna 2021
 Bilaga 5 nyckeltal ytor nytt kommunkontor i gymnasiet
 Bilaga 4 Teknisk beskrivning FS
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 Bilaga 3 Teknisk beskrivning VVS KH
 Bilaga 2 Skisser, ritningar och idébilder över planlösningar, funktioner och miljöer

kommunhus och gymnasium
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§ 121
Tertialrapport jan-apr 2021,Vallentuna kommun (KS 2021.170)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner tertialrapporten.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Anteckning
Jerri Bergström (S) meddelar följande protokollsanteckning:
Arbete med projektet "Heltidsresan" som syftar till att öka tjänstgöringsgraden bland 
medarbetare inom äldreboenden måste prioriteras för att sedan kunna införas i kommunens 
samtliga verksamheter.

Nicklas Steorn (MP) meddelar följande protokollsanteckning:
Miljöpartiet de Gröna i Vallentuna står inte bakom att måluppfyllelsen "Utvecklingen ska 
vara ekonomiskt, ekologiskt och social hållbar" är uppfylld såsom det beskrivs i ärendet. Med 
tanke på IPCC:s senaste rapport borde måluppfyllelsen lysa röd då kommunen är långt ifrån 
att ligga i linje med Parisavtalets klimatmål om maximalt 1,5 grads uppvärmning.

Ärendebeskrivning
Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är 70,4 miljoner kronor. Det är mycket 
bättre än föregående år då resultatet var -0,3 miljoner kronor för motsvarande period.

Årsprognosen är att kommunens resultat blir 102,8 miljoner kronor och är detsamma enligt 
balanskravsresultatet. Det är ett resultat som är 33,0 miljoner kronor bättre än budget, 69,8 
miljoner kronor, enligt kommunplan 2021-2023.

Tre av sex kommungemensamma mål ligger i fas med planen för perioden. Övriga tre mål 
ligger delvis i fas och här vidtas korrigerande åtgärder. Alla sex kommun-gemensamma mål 
beräknas att uppnås för år 2021.

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
 §129 KS Tertialrapport jan-apr 2021,Vallentuna kommun
 §95 KS AU Tertialrapport jan-apr 2021,Vallentuna kommun
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 Tjänsteskrivelse, 2021-05-11, Tertialrapport jan-apr 2021, Vallentuna kommun
 Tertialrapport januari-april 2021, Vallentuna kommun
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§ 122
Revidering av avfallstaxa (KS 2020.205)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar:
1. att anta ny avfallstaxa för Vallentuna kommun från och med den 4 oktober 2021.

2. att tidigare antagen taxa upphör att gälla från samma tidpunkt.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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

Ärendebeskrivning
Kommunen har enligt miljöbalken rätt att ta ut avgifter för att täcka de kostnader kommunen 
har för att uppfylla sitt lagstadgade renhållningsansvar för hushållsavfall och därmed 
jämförligt avfall. Teknik- och fastighetsförvaltningen har tagit fram förslag till ny avfallstaxa 
och avgifterna beräknas hålla i minst ett år.

Teknik- och fastighetsförvaltningens förslag innebär i likhet med tidigare år en 
självfinansierad taxa. Taxan bygger på att kunden debiteras utifrån behållarvolym och 
tömningsfrekvens. Anledning till revideringen av taxan är införande av obligatoriskt 
matavfallsinsamling för småhus, ny avfallsupphandling av två insamlingsentreprenader samt 
ökade behandlingsavgifter.

Taxan för hushållsavfall bygger på modellen att hushåll och verksamheter som sorterar 
matavfall och har färre tömningar får lägre avgifter än hushåll som skapar mer avfall och 
bidrar till fler transporter. Goda insatser för miljön premieras.

Yrkanden
Martin Siltanen (SD), yrkar att
1. samtliga småhus och fritidshusägare behandlas enligt likställighetsprincipen och att ingen
avgift för tömning av matavfall tas ut av småhus och fritidshusägare oavsett om tömning sker
var eller varannan vecka.
2. alternativ för insamling av matavfall utreds enligt fjärde stycket. (Se protokollsbilaga 6 -
Yrkande (SD) Revidering av avfallstaxa).

Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att Martin Siltanens (SD) yrkande ställs mot Parisa 
Liljestrands (M) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgången godkänns av 
kommunfullmäktige.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Martin Siltanens (SD) yrkande mot Parisa Liljestrands 
(M) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Parisa Liljestrands (M) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §131 KS Revidering av avfallstaxa
 Bilaga 2 - Yrkande § 131 Avfallstaxa - Sverigedemokraterna
 §48 Tefau Revidering av avfallstaxa
 Revidering av avfallstaxa 2021
 Förslag till taxa 2021-2022, 2021-05-11, final
 Bilaga,Presentation, avfallstaxa 2021-2022, 2021-05-18
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§ 123
Svar på motion (SD) om viltkött (KS 2020.285)
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionens första att-sats och anser den andra att-satsen besvarad.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Fredrik Lindahl, Hans Jedlin, Annika Fagerberg, Marie Dycefield-Scott, Joakim Oskarsson,
Martin Siltanen och Lars Stenling, alla (SD), reserverar sig mot beslutet till förmån för 
Fredrik Lindahls (SD) yrkande.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har väckt en motion om viltkött. Motionären föreslår:
1. att kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera Vallentuna kommuns måltidspolicy till att
uppmuntra användningen av viltkött från svenska leverantörer samt där det är möjligt, gynna
lokala företag och lantbrukare.
2. att kommunstyrelsen får i uppdrag att se över nuvarande och framtida berörda
upphandlingar och där tar in viltkött från svenska leverantörer samt där det är möjligt, gynna
lokala företag och lantbrukare.
Motionen har skickats på remiss till Barn- och ungdomsnämnden, som ansvarar för
kommunens kostenhet. Utifrån nämndens svar bedömer kommunledningskontoret att det
pågår ett aktivt arbete kring att öka användningen av lokalt viltkött, utifrån den nuvarande
måltidspolicyn.

Yrkanden
Fredrik Lindahl (SD), yrkar att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

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

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att Fredrik Lindahls (SD) yrkande ställs mot Parisa 
Liljestrands (M) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgången godkänns av 
kommunfullmäktige.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Fredrik Lindahls (SD) yrkande mot Parisa Liljestrands 
(M) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Ordförande finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt Parisa Liljestrands (M) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §134 KS Svar på motion (SD) om viltkött
 §98 KS AU Svar på motion (SD) om viltkött
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 Svar på motion (SD) om viltkött
 Motion (SD) om servering av viltkött inom Vallentuna kommuns verksamheter
 Barn- och ungdomsnämnden yttrande, motion om viltkött
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§ 124
Svar på motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten (KS 
2019.361)
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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

Kenneth Bylund, Jerri Bergström, Thomas Arctaedius, Ing-Marie Elfström, Anette Karlsson, 
Sven-Olof Ekström, Anna-Maria Boström, Ulf Lundström, Sandra Rudeberg och David 
Thell, alla (S), reserverar sig mot beslutet till förmån för Gunnar Bergströms (V) med fleras 
yrkande.

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

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har väckt en motion om arbetsmiljö och förutsättningar i
hemtjänsten:
- att kommunfullmäktige uppdrar åt Socialnämnden att till fullmäktige lägga fram ett förslag
om arbetstidsförkortning inom hemtjänsten till 6 timmar per dag med bibehållen lön under en
försöksperiod på två år. Förslaget ska innehålla behov av anställningar, förslag till
schemaförändringar med betalda raster och andra konsekvensbeskrivningar som en sådan
förändring skulle innebära. Oberoende forskare ska utvärdera försökets effekter för såväl
vårdtagaren som hemtjänstpersonalen och kommunen.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden, som föreslår att fullmäktige avslår
motionen. Nämnden framhåller ett aktivt arbetsmiljöarbete, höga resultat på
medarbetarenkäten såväl som att ej anser att metoden 6 timmars arbetsdagar är rätt metod för
det fortsatta arbetsmiljöarbetet. Nämnden framhåller att det inte är påvisat att
arbetstidsförkortning leder till minskade sjukskrivningstal, ökad kvalitet för brukare och/eller
effektivitet för verksamheten.

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

Gunnar Bergström (V) yrkar, med bifall från David Thell (S), Jenny Thörnberg (MP), Johan 
Fagerhem (V) och Ing-Marie Elfström (S), att kommunfullmäktige beslutar att bifalla 
motionen.
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Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att Torbjörn Einarssons (C) bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag ställs mot Gunnar Bergströms (V) med fleras yrkande. 
Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.

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

Beslutsunderlag
 §135 KS Svar på motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten
 §99 KS AU Svar på motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten
 Svar på motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten
 Motion (V) om Arbetsmiljön och förutsättningarna för hemtjänsten
 Socialnämnden, Motion (V) om arbetsmiljö och förutsättningar i hemtjänsten
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Motion angående trafiksituationen i Vallentuna 

2021-09-13 

Vallentuna kommun växer snabbt, befolkningen ökar och som en konsekvens av det även 

trafiken. Det gäller både den lokala biltrafiken och tung genomfartstrafik, det gäller både trafiken i 

Vallentuna centrum och i kommunens övriga tätorter och ytterområden. Vi får rapporter om tung 

trafik genom villaområden och på vägar som inte är dimensionerade för sådan, höga hastigheter 

på mindre vägar utan vägrenar och fortkörning och buskörning. Problemen längs väg 970, i 

Markim och i andra områden har uppmärksammats i pressen.  

Problemen innebär allvarliga risker för barn, fotgängare och cyklister. Det finns också hälso- och 

miljöaspekter som att barn inte tillåts cykla till skola och fritidsaktiviteter utan måste skjutsas 

med bil och att åtgärder för att öka cyklandet inte får effekt. Tung trafik generar även höga, 

störande ljudnivåer.  

Vänsterpartiet anser att det är dags ta ett större grepp på trafiksituationen i kommunen. Den 

trafikstrategi som antogs 2013 innehåller en rad bra målsättningar och kan användas som 

utgångspunkt men behöver uppdateras och kompletteras med konkreta förslag. Mycket kan 

göras för att reglera trafiken, dämpa hastigheterna och åstadkomma säkrare trafikmiljöer. Det 

behövs en bred kartläggning med större detaljeringsgrad när det gäller åtgärder. Barn och 

ungdomar kan med fördel engageras i arbetet då detta berör dem i deras vardag. 

Vi yrkar därför 

att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta initiativ till en bred genomgång av trafiksituationen i 

Vallentuna kommun tillsammans med berörda myndigheter som Länsstyrelsen och Trafikverket 

samt vägföreningar, enskilda fastighetsägare och kommuninvånare, både barn och vuxna, med 

syfte att förbättra trafikmiljön och 

att genomgången resulterar dels i en uppdatering av trafikstrategin, dels i en rapport med förslag 

till konkreta åtgärder, som kan utgöra underlag för beslut av olika aktörer och på olika nivåer.  

Johan Fagerhem 

Vänsterpartiet Vallentuna 

Protokollsbilaga 1
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Motion om aktiv förvaltning av kommunens skogsinnehav

Det finns många olika sätt att bidra till att sänka koldioxidhalten i atmosfären. Ett är att bedriva
ett skogsbruk som optimeras för att skogen ska ta kunna ta upp så mycket koldioxid som
möjligt.

Forskning vid bl.a. SLU visar att en välskött skog kan fixera cirka 4 ton koldioxid per hektar och
år medan en dåligt skött skog eller en skog med många vindfällen snabbt kan omvandlas till en
koldioxidkälla med motsvarande utsläpp per hektar och år.  Vidare förefaller skogens ålder ha
stor betydelse för huruvida den fungerar som källa till  eller sänka för koldioxid.

Det är således av avgörande betydelse hur skogen förvaltas. Vallentuna kommun har ett
ansenligt innehav av fastigheter och därmed även ett omfattande skogsinnehav. På flera av
fastigheterna förekommer både omfattande angrepp av granbarkborre och ligger vindfällen.

Att bedriva ett aktivt skogsbruk är normalt inte en dålig affär över tid.  Det kan dock krävas
investeringar initialt.

Miljöpartiet i Vallentuna föreslår därför:

-Att kommunen reviderar Grönplanen för att optimera det egna innehavet av skog så att skogen
tar upp största möjliga mängd koldioxid.

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna

Jenny Thörnberg

Protokollsbilaga 2
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Förslag till 

Interpellation till socialnämndens ordförande Torbjörn Einarsson 

Som framkommit i en undersökning av Hyresgästföreningens tidning Hyra och hem i sommar 
framkom att många kommuner tar ut betydligt högre hyra  av boende på särskilda boenden 
än den genomsnittliga boendekostnaden för andra bostäder i sin kommun. 

I Vallentuna visar det sig att den genomsnittliga boendekostnaden per kvadratmeter i 
särskilda boenden är 229 kr medan motsvarande kostnad i andra hyreslägenheter är 113 kr. 
Kvadratmeterhyran är alltså mer än dubbelt så hög för ett äldreboende jämfört med boende 
i en hyresrätt 

Bland Sveriges kommuner ligger Vallentuna på plats 23 av 290 kommuner över hur mycket 
mer man debiterar på sina äldreboenden jämfört med andra hyreslägenheter.  

Det bör påpekas att dessa siffror avser rena hyreskostnader och innefattar inte mat och 
omvårdnad. 

Det finns anledning att känna oro över dessa siffror då boendekostnaden är en stor del av 
levnadsomkostnader för många pensionärer.  

Vänsterpartiet vill därför rikta följande frågor till socialnämndens ordförande Torbjörn 
Einarsson. 

Vilka beräkningsgrunder eller andra resonemang ligger bakom att kommunen tar ut mer än 
dubbelt så hög hyra av de äldre på våra boenden än vad som gäller på övrig hyresmarknad i 
kommunen? 

Är kommunen beredd att ompröva denna hyressättning i framtiden? 

Vallentuna 26 augusti 2021 

Gunnar Bergström, Vänsterpartiet 

Protokollsbilaga 3
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lnterpellation om ljusföroreningar

Til! Parisa Liljestrand

I Vallentuna kommun är tryggheten central när det gäller hur den offentliga belysningen
planeras. Även energibesparing är en viktig aspekt ur hållbarhetsperspektiv.

Kunskapen och medvetenheten har dock på sistone blivit storre när det gäller hur den
ständigt ökande användningen av bl a LED-lampor, stör och hotar nattlevande arter.

Den artificiella belysning vi använder dagligen kan störa de ekologiska systemen, för djur
såväl som för människa. Nattaktiva djurarter, såsom de flesta däggdjur, groddjur och många
insekter, är beroende av mörker eller mycket svagt ljus för sin överlevnad. De kan också
lockas till farliga miljöer av exempelvis vägbelysning.

Vår fråga är om och i så fall hur kommunen jobbar med att minimera s k ljusföroreningar
och skydda människor och djur mot de negativa effekterna av dessa.

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna
Jennie Bergenholtz 

!
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Yttrande, kommunstyrelsen 2021-06-14 

10. Slutrapport – Utredning samlokalisering centrala förvaltningskontor med Vallentuna
gymnasium

Att investera flera hundra miljoner kronor i en ny lokalisering av kommunkontoret, när vi 
samtidigt ser behovet av renovering och modernisering av bl.a. våra skolor, är inte försvarbart. 
För oss Socialdemokrater är vård, skola och omsorg alltid vår viktigaste prioritering och därför 
väljer vi att säga nej till förslaget. 

Vidare så ser vi inte att konsekvenserna för de externa verksamheterna är tillräckligt utrett och 
analyserat. Förslaget innebär bl.a. att Vallentuna Friskola måste hitta nya lokaler för över 200 
elever och 30 anställda. Vet man hur eleverna och föräldrarna kommer reagera på en flytt, vill 
man gå kvar eller kommer man byta till annan skola? Vi Socialdemokrater vill inte medverka till 
den oro som eleverna kommer känna eller den osäkerhet som skolan och dess anställda kommer 
få leva med tills det är klarlagt vilken framtid Vallentuna Friskola har i vår kommun. 

Vi känner oss heller inte trygga med hur arbetsmiljön och arbetsförhållandena kan komma att 
utvecklas med en ”aktivitetsbaserad arbetsplats” tillsammans med ett utökat distans-/hemarbete. 
I förslaget så är en av förutsättningarna att flertalet anställda inte ska vara på kontoret utan istället 
arbeta hemifrån eller på annan plats i relativt stor omfattning. Det kan skapa både stress och 
otrivsel att inte veta hur eller var man ska tillbringa sin arbetsdag. Motivet till att införa en 
”aktivitetsbaserad arbetsplats” ska vara att effektivisera verksamheten, inte att ”yteffektivisera” 
eller minska antalet sittplatser även om det ofta blir konsekvensen. 

De ekonomiska kalkylerna som presenterats har för stor osäkerhet med för små marginaler för att 
vi ska kunna ta beslut utan att utsätta kommunens ekonomi för onödigt stora risker vars 
konsekvenser kan bli mycket kännbara för våra invånare. Då det i utredningen saknas alternativa 
förslag till en framtida lokalisering av kommunkontoret att ta ställning till, annat än att sitta kvar i 
befintliga lokaler, så anser vi att frågan inte utretts i tillräcklig omfattning. 

Frågan är mycket större än bara en flytt av 320 kommunanställda till nya lokaler. För även om vi 
inte har något formellt ansvar för vad som händer med de nuvarande lokalerna, så har vi ett stort 
ansvar för Vallentuna centrums framtid och alla näringsidkare och handlare då beslutet har stor 
påverkan på besöksfrekvensen och kundunderlaget. Det är också olyckligt att med detta projekt 
föregå den s.k. ”Centrumplanen” (inkl. Tellusområdet), en plan för hela Vallentuna centrums 
utveckling och framtida användning. 

Viktigt att komma ihåg är att en av grundorsakerna till förslaget om flytt är försäljningen av 
centrumfastigheterna som Alliansen genomförde för sexton år sedan. Vi Socialdemokrater sa nej 
till försäljningen. En försäljning som kraftigt begränsat kommunens handlingsfrihet när det gäller 
att kunna vara med och påverka utvecklingen av Vallentuna centrum. 

För den Socialdemokratiska gruppen // Jerri Bergström, oppositionsråd (S) i Vallentuna 
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Yrkande gällande revidering av avfallstaxa, Kommunstyrelsen 210614, punkt 
14. 

I Tjänsteskrivelse 2021-05-03 DNR KS 2020.205 kan man läsa att 
likställighetsprincipen ska gälla, vilket innebär att avfallslämnarna ska vara 
likställda när det gäller rättigheter och skyldigheter gentemot kommunen. 
Samma avgift ska tas ut för samma service. 
Eftersom avfallstaxans grundavgift, som består av grundavgift, 
hämtningsavgift och behandlingsavgift, för avfallshantering redan 
är differentierad utifrån hur många tömningar småhus, fritidshus och 
flerfamiljshus har så anser vi Sverigedemokrater att det strider mot 
likställighetsprincipen att endast påföra avgift för matavfall för de småhus och 
fritidshus som har sophämtning varje vecka. 
Det strider också mot likställighetsprincipen att endast boende i småhus och 
fritidshus ska ha en obligatorisk sortering och hämtning av matavfall. Om 
intentionen med miljömål ska fullföljas så borde samtliga hushåll i kommunen 
oavsett om det gäller småhus, fritidshus eller flerbostadshus ha samma krav 
på sortering av matavfall och betala proportionerligt för detta. I nuvarande 
utformning av taxan är flerfamiljshus undantagna från kravet på sortering av 
matavfall och de behöver därmed inte betala för detta.  
Den obligatoriska matavfallsinsamlingen för småhus och fritidshus beräknas 
öka insamlingskostnaden med ca 2,5 miljoner kronor och vi 
Sverigedemokrater anser att istället för att ställa ut ett kärl vid varje 
småhus för tömning var eller varannan vecka så borde mer kostnadseffektiva 
alternativ undersökas, som att kunna ha glesare tömningar av kärlen för 
matavfall, t ex var tredje vecka eller erbjuda gemensamhetskärl där flera 
hushåll delar på ett kärl. Detta skulle vara ekonomiskt fördelaktigt, ge 
människor valfrihet och även vara positivt ur kostnadshänseende.  

Vi Sverigedemokrater yrkar därför att: 
1. Samtliga småhus och fritidshusägare behandlas enligt
likställighetsprincipen och att ingen avgift för tömning av matavfall tas ut
av småhus och fritidshusägare oavsett om tömning sker var eller varannan
vecka.
2. Alternativ för insamling av matavfall utreds enligt fjärde stycket.

Sverigedemokraterna Vallentuna 

Martin Siltanen 
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