
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2021-10-11 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021- 10-11 

Datum för anslags 
uppsättande 

2021-10-19 Datum för anslags 
nedtagande och 
överklagandetiden 
går ut 

2021-11-10 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Protokollet är justerat elektroniskt och registrerat i kommun-
fullmäktiges diarium. 

Anslag upprättat av  Jesper Westberg 

Plats och tid Kulturrummet, Kulturhuset 18:30 – 20:37. 

Beslutande 
närvarande 

Ej tjänstgörande     
ersättare 

Se bifogad närvarolista. 

Se bifogad närvarolista. 

Övriga närvarande Jesper Westberg, Kommunsekreterare, Annika Hellberg, Kommundirektör, 
Mikael Carlgren, Kanslichef, Erik Lanner Sandberg, Ekonomichef. 

Paragrafer §§ 125 - 144

Justerande Kenneth Bylund (S) och Lars Åsberg (M) 

Plats och tid för 
justering 

Digitalt videomöte, tisdagen den 19:e oktober klockan 15.00. 

Sekreterare Jesper Westberg  

Ordförande Ray Idermark (M)  

Justerande Kenneth Bylund (S)      Lars Åsberg (M)  
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Ray Idermark (M), ordförande 
Michel Louis (KD), förste vice ordförande 
Kenneth Bylund (S), andre vice ordförande 

Parisa Liljestrand (M) 
Lars Åsberg (M) (ersätter Johan Skog (M)) 
Anna Frisell (M)  
Camilla Blacker Wallinsson (M) 
Ewa Thorin (M) 
Birgitta Skärborn (M) (ersätter Cecilia Brändström 
(M)) 
Tommy Schiött (M) 
Lars Vargö (M) 
Margareta Svanström (M) 
Göran Eriksson (M) (ersätter Christina Birger (M)) 
Alexandra Herlin (M) (ersätter Maya Mallo (M)) 
Zarah Sjökvist (M) 
Fredrik Sundblad (M) 
Raimo Vuojärvi (M) (ersätter Peeter Nömm (M)) 

Emil Dahlin (C) (ersätter Lovisa Kronsporre (C)) 
Björn Furugren Beselin (C) 
Lars Carlsson (C)  
Torbjörn Einarsson (C)  
Per-Everth Staff (C) 

Robert Lee (L) (ersätter Ylva Mozis (L)) 
Jimmy Ullgren (L) (ersätter 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: 

Ulf Lundström (S)

Lars Nordesjö (MP) 

Lars Svensson (V) 

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

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

Johan Fagerhem (V)  
Gunnar Bergström (V) 

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

Mikael Löfdal (SD) 
Vivianne Harrysson (SD) 
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Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§125 Upprop
§126 Val av justerare
§127 Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
§128 Inlämnande av motioner
§129 Inlämnande av interpellationer
§130 Frågor
§131 Allmänhetens frågestund
§132 Avsägelser och fyllnadsval
§133 Svar på interpellation (V) om hyra av boende på särskilda boenden
§134 Svar på interpellation (MP) om ljusföroreningar
§135 Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1, 2021
§136 Beslut om ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges direktsändningar
§137 Revidering av arkivreglemente
§138 Deltagande på distans i fullmäktiges, styrelsens och nämndernas sammanträden

§139 Svar på motion (S) kompetensförsörjning och utveckling för kommunalt anställda 
sjuksköterskor

§140 Svar på motion (S) om anställningsvillkor
§141 Svar på motion (SD) om kommunvapen och jubileum
§142 Svar på motion (V) om Engelska skolans etablering
§143 Svar på motion (V) om medborgarförslag
§144 Svar på motion (MP) om att utöka åtgärden att ta tillvara på dagvatten
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Referensnummer för signaturer:

§ 125
Upprop
Ärendebeskrivning
Upprop genomfördes. (Se närvarolista).
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Referensnummer för signaturer:

§ 126
Val av justerare
Beslut
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Kenneth Bylund (S) och Lars Åsberg (M).

Protokollet justeras via ett digitalt videomöte tisdagen den 19:e oktober klockan 15.00.
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Referensnummer för signaturer:

§ 127
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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Referensnummer för signaturer:

§ 128
Inlämnande av motioner
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnas följande motioner in:

Fredrik Lindahl (SD) lämnar in en motion om inventering av ödehus. (Se protokollsbilaga 1 - 
Motion (SD) om inventering av ödehus).

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
__________________________________________________________________________

Jerri Bergström (S) lämnar in en motion om en "skitsak". (Se protokollsbilaga 2 - Motion (S) 
om en "skitsak").

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
__________________________________________________________________________

Jenny Thörnberg, Nicklas Steorn och Jennie Bergenholtz, alla (MP), lämnar in en motion om 
pedagogisk odling. (Se protokollsbilaga 3 - Motion (MP) om pedagogisk odling).

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
__________________________________________________________________________

David Thell (S), lämnar in en motion om HBTQ-ungdomsgård. (Se protokollsbilaga 4 - 
Motion (S) om HBTQ-ungdomsgård).

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
__________________________________________________________________________
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Referensnummer för signaturer:

§ 129
Inlämnande av interpellationer
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet anmäls följande interpellationer:

- Interpellation av Gunnar Bergström (V) till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand
(M) om arbetsgivarens ansvar vid hemarbete. (Se protokollsbilaga 5 - Interpellation (V) om
arbetsgivarens ansvar vid hemarbete).

Beslut

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

- Interpellation av Gunnar Bergström (V) till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand
(M) om handläggningstid av motioner. (Se protokollsbilaga 6 - Interpellation (V) om
handläggningstid av motioner).

Beslut

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

Comfact Signature Referensnummer: 21952SE
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Referensnummer för signaturer:

§ 130
Frågor (KS 2021.134)
Ärendebeskrivning
En fråga gällande flaggpolicy har inkommit från Adam Westerberg (S). Frågan är ställd till 
kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M). Frågan lyder som följer:
"I Vallentuna kommuns flaggpolicy står det att den dag prideparaden genomförs i Stockholm 
ska regnbågsflaggan hissas på kommunens flaggstänger. Det genomfördes inte under 2021.
Varför hissades inte flaggan?
Hur ska det säkerställas att flaggpolicyn följs i framtiden?"

Efter att kommunfullmäktige godkänt att frågan får ställas besvaras den av kommunstyrelsens 
ordförande Parisa Liljestrand (M).
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Referensnummer för signaturer:

§ 131
Allmänhetens frågestund (KS 2021.005)
Ärendebeskrivning
Inga frågor från allmänheten lämnades in för behandling.
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Referensnummer för signaturer:

§ 132
Avsägelser och fyllnadsval (KS 2021.004)
Ärendebeskrivning

Samtliga beslut i detta ärende som fattas av kommunfullmäktige verkställs från och med 
datumet 2021-10-19 (datumet för justeringen av protokollet).

Meddelande
Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige, Peeter Nömm (M), för perioden 7 
oktober 2021 till 14 oktober 2022.

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Raimo Vuojärvi (M), för 
perioden 7 oktober 2021 till 14 oktober 2022.

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Lars Nordesjö (MP), för 
perioden 7oktober 2021 till 14 oktober 2022.

Inkomna avsägelser

1. Avsägelse – Gunnel Orselius-Dahl (L)

o Ledamot i arvodeskommittén

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

2. Avsägelse – Jennie Bergenholtz (MP)

o Ledamot i arvodeskommittén

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

3. Avsägelse – Ralph Monö (MP)
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o Ersättare i kulturnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

4. Avsägelse – Ewa Thorin (M)

o Ersättare i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse. 
____________________________________________________________________

Fyllnadsval

1. Val av ledamot i arvodeskommittén (L)

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Kari Maksimov (L) till ledamot i arvodeskommittén. 
____________________________________________________________________

2. Val av ledamot i arvodeskommittén (MP)

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Nicklas Steorn (MP) till ledamot i arvodeskommittén. 
____________________________________________________________________

3. Val av ersättare i kulturnämnden (MP)

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Isabella Poulsen (MP) till ersättare i kulturnämnden. 
____________________________________________________________________

4. Val av ersättare i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige (M)
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Referensnummer för signaturer:

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Johan Schylander (M) till ersättare i Käppalaförbundets 
förbundsfullmäktige. 
____________________________________________________________________

Kvarstående valärenden

1. Nominering av nämndeman till Attunda tingsrätt (C)

Beslut

Kommunfullmäktige nominerar Kersti Sandberg (C) till nämndeman i Attunda tingsrätt. 
____________________________________________________________________

2. Nominering av nämndeman till Attunda tingsrätt (M)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
____________________________________________________________________

3. Nominering av nämndeman till Attunda tingsrätt (SD)

Beslut

Kommunfullmäktige nominerar Marie Dycefield-Scott (SD) till nämndeman i Attunda 
tingsrätt. 
____________________________________________________________________

4. Val av ledamot i utbildningsnämnden (M)

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Katarina Grip (M) till ledamot i utbildningsnämnden. 
____________________________________________________________________

5. Val av ersättare i socialnämnden (MP)

Beslut
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Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
____________________________________________________________________

6. Val av ledamot i fritidsnämnden (MP)

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Isabella Poulsen (MP) till ledamot i fritidsnämnden. 
____________________________________________________________________

7. Val av ledamot i utbildningsnämnden (MP)

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Jennie Bergenholtz (MP) till ledamot i utbildningsnämnden. 
____________________________________________________________________

8. Val av ledamot i kulturnämnden (C)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
____________________________________________________________________

9. Val av ersättare i Össebyhus AB (M)

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Lars Åsberg (M) till ersättare i Össebyhus AB. 
____________________________________________________________________

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

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Zarah Sjökvist (M) till ersättare i bygg- och miljötillsynsnämnden. 
____________________________________________________________________

11. Val av ersättare i Norrvattens förbundsfullmäktige (M)

Referensnummer för signaturer:
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Beslut

Kommunfullmäktige väljer Ewa Thorin (M) till ersättare i Norrvattens förbundsfullmäktige. 
____________________________________________________________________

12. Val av ledamot i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige (M)

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Ewa Thorin (M) till ledamot i Käppalaförbundets 
förbundsfullmäktige. 
____________________________________________________________________

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

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Emil Dahlin (C) till ersättare i barn- och ungdomsnämnden. 
____________________________________________________________________
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§ 133
Svar på interpellation (V) om hyra av boende på särskilda boenden (KS 
2021.270)
Beslut
Torbjörn Einarsson (C), socialnämndens ordförande, svarar på interpellation avseende hyra av 
boende på särskilda boenden.

Ärendebeskrivning
Gunnar Bergström (V) lämnade in en interpellation avseende hyra av boende på särskilda 
boenden i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 13:e september 2021. 
Interpellationen ställdes till socialnämndens ordförande Torbjörn Einarsson (C).

I debatten yttrar sig även:

Gunnar Bergström (V)

Beslutsunderlag
 Svar på interpellation (V) om hyra av boende på särskilda boenden
 Interpellation (V) om hyra av boende på särskilda boenden
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§ 134
Svar på interpellation (MP) om ljusföroreningar (KS 2021.271)
Beslut
Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande, svarar på interpellation avseende 
ljusföroreningar.

Ärendebeskrivning
Jennie Bergenholtz (MP) lämnade in en interpellation avseende ljusföroreningar i samband 
med kommunfullmäktiges sammanträde den 13:e september 2021. Interpellationen ställdes 
till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M).

I debatten yttrar sig även:

Jennie Bergenholtz (MP)

Ing-Marie Elfström (S)

Nicklas Steorn (MP)

Beslutsunderlag
 Svar på interpellation (MP) om ljusföroreningar
 Interpellation (MP) om ljusföroreningar
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§ 135
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1, 2021 (KS 
2021.187)
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 tjugofem (25) icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 2021. Ett beslut inom 
barn och familj och resterande inom området äldreomsorg

LSS
Socialförvaltningen har fyra (4) icke verkställda beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS att 
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för första kvartalet 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
 §141 KS Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1, 2021
 §105 KS AU Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1, 2021
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 Tjänsteskrivelse, 2021-05-27, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1,
2021

 Socialnämnden, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 2021
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§ 136
Beslut om ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges direktsändningar (KS 
2021.201)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
– Utse kommunfullmäktiges ordförande till ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges
direktsändningar.
– Var och en som framträder i fullmäktiges direktsändningar ansvarar själv för de
yttrandefrihetsbrott denne eventuellt begår.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige direktsänder sina sammanträden via webben och måste därför utse en 
ansvarig utgivare. Den ansvarige utgivaren ansvarar för sändningens innehåll och ska kunna 
påverka sändningen. I kommunfullmäktige är det ordföranden som leder sammanträdet och 
ansvarar för ordningen. Det är därför passande att ordföranden utses till ansvarig utgivare. Vid 
eventuellt förfall för ordföranden behöver åtminstone en ställföreträdare ha utsetts av 
utgivaren. Det är den ansvarige utgivaren som själv utser ställföreträdare enligt 
yttrandefrihetsgrundlagen. Det är lämpligt att kommunfullmäktiges ordförande utser de båda 
vice ordförandena i kommunfullmäktige till ställföreträdande utgivare. Deras uppdrag som 
ansvarig utgivare infaller då i de fall som de leder sammanträdet.

Under ett direktsänt sammanträde är det svårt för ordförande att råda över vad som yttras. 
Kommunfullmäktige bör därför besluta att var och en som deltar i direktsändningar från 
kommunfullmäktige själv får ansvara för de eventuella yttrandefrihetsbrott som denne begår.

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
 §147 KS Beslut om ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges direktsändningar
 §111 KS AU Beslut om ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges direktsändningar
 Tjänsteskrivelse, 2021-06-18, Beslut om ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges

direktsändningar
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§ 137
Revidering av arkivreglemente (KS 2021.200)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogat förslag till reviderat arkivreglemente.
Detta reglemente ersätter tidigare reglemente som då utgår.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning
Enligt 16 § arkivlagen (1990:782) får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om 
arkivvården inom kommunen i den utsträckning något annat inte är särskilt föreskrivet. 
Reviderat förslag till arkivreglemente innehåller diverse förtydliganden, främst gällande 
myndigheternas arkivansvar samt arkivmyndighetens ansvar. Det har också fått en tydligare 
rubriksättning och disposition.

Samtliga styrdokument ska enligt beslut i kommunfullmäktige 2016-09-12, § 127, ses över 
minst en gång per mandatperiod och revideras vid behov. Arkivreglementet reviderades 
senast 2015-06-08.

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
 §148 KS Revidering av arkivreglemente
 §112 KS AU Revidering av arkivreglemente
 Tjänsteskrivelse - revidering av arkivreglemente
 Reviderat arkivreglemente - förslag
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§ 138
Deltagande på distans i fullmäktiges, styrelsens och nämndernas 
sammanträden (KS 2021.214)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avsnittet om deltagande på distans i fullmäktiges 
arbetsordning samt styrelsens och nämndernas reglementen revideras i enlighet med bifogat 
förslag.

Med ändringen att "eller ska" i andra stycket i det bifogade förslaget stryks så att ordalydelsen 
i stället blir;

"Ordföranden har att avgöra om närvaro får ske genom deltagande på distans vid visst 
sammanträde."

Ärendebeskrivning
I samband med att pandemin bröt ut beslutade fullmäktige att tillåta deltagande på distans 
under extraordinära händelser (KF § 19/2020-03-30). Sedan deltagandet på distans påbörjades 
har det arbetats fram anpassningar och tekniska lösningar som gjort att nämnder och utskott 
fått ett väl fungerande arbetssätt kring sammanträden och beslutsfattande på distans.

Att möjliggöra ett deltagande på distans även när extraordinära händelser inte längre 
föreligger – och på så vis likställa det digitala mötet med det fysiska – är ett viktigt steg i att 
anpassa kommunens verksamhet till en ny digitaliserad era. I bifogat förslag till ändring i 
arbetsordning och reglementen har därför stycket om extraordinära omständigheter strukits. 
Det har också förtydligats att det är ordförande om avgör om närvaro får eller ska ske genom 
deltagande på distans vid ett visst sammanträde.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar, med bifall från Parisa Liljestrand (M), att kommunfullmäktige 
beslutar att avsnittet om deltagande på distans i fullmäktiges arbetsordning samt styrelsens 
och nämndernas reglementen revideras i enlighet med bifogat förslag.

Med ändringen att "eller ska" i andra stycket i det bifogade förslaget stryks så att ordalydelsen 
i stället blir;

"Ordföranden har att avgöra om närvaro får ske genom deltagande på distans vid visst 
sammanträde."

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

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

Beslutsunderlag
 §150 KS Deltagande på distans i fullmäktiges, styrelsens och nämndernas

sammanträden
 §114 KS AU Deltagande på distans i fullmäktiges, styrelsens och nämndernas

sammanträden
 Deltagande på distans i fullmäktiges, styrelsens och nämndernas sammanträden
 Förslag på revideringar i avsnitt om deltagande på distans i arbetsordning och

reglementen
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§ 139
Svar på motion (S) kompetensförsörjning och utveckling för kommunalt 
anställda sjuksköterskor (KS 2019.357)
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Kenneth Bylund, Jerri Bergström, Thomas Arctaedius, Ing-Marie Elfström, Anette Karlsson,
Adam Westerberg, Anna-Maria Boström, Sven-Olof Ekström, 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 2019-11-11 en motion om att Vallentuna kommun ska verka för 
ett införande av möjligheten för kommunalt anställda sjuksköterskor tillåts genomföra 
specialistutbildning inom sitt yrkesområde enligt Vårdförbundets AST-modell.
Modellen innebär att en legitimerad sjuksköterska har möjlighet att söka en 
utbildningsanställning med full lön och villkor enligt kollektivavtal.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden, som konstaterar att det är viktigt med en 
långsiktig kompetensförsörjningsstrategi. Vidare saknas möjlighet att juridiskt binda 
sjuksköterskor till arbetsplatsen efter genomförd utbildning.
Kommunledningskontoret konstaterar att en långsiktig kompetensförsörjningsstrategi kan 
bestå av flera delar och olika alternativ skulle kunna belysas om särskilda satsningar ska 
göras. Olika satsningar ha olika kostnadseffektivitet och kundnytta. Kostnaden per sköterska 
för motionärens förslag bedöms av socialnämnden till ca 600 tkr. Detta samtidigt som 
kundnytta ej kan garanteras. Utifrån Socialnämndens verksamhetsplan framgår att nämnden 
aktivt arbetar med olika åtgärder för att säkerställa attraktivitet såväl som konkurrenskraft. 
Kommunledningskontoret kan konstatera att en bredare satsning på kompetensutveckling eller 
arbetsmiljö kan ge större kundnytta; komma fler invånare till del.

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

Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Johan Fagerhem (V), 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 Ing-Marie Elfströms (S) med fleras yrkande. 
Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.

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

Beslutsunderlag
 §151 KS Svar på motion (S) kompetensförsörjning och utveckling för kommunalt

anställda sjuksköterskor
 §116 KS AU Svar på motion (S) kompetensförsörjning och utveckling för kommunalt

anställda sjuksköterskor
 Svar på motion (S) kompetensförsörjning och utveckling för kommunalt anställda

sjuksköterskor
 Motion (S) om Kompetensförsörjning och utveckling för kommunalt anställda

sjuksköterskor
 Socialnämndens yttrande, motion (S) Kompetensförsörjning
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§ 140
Svar på motion (S) om anställningsvillkor (KS 2020.286)
Beslut
Kommunfullmäktige avslår att-sats 1, 2,3 och 4, samt anser att-sats 5, 6 och 7 besvarade.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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

Jenny Thörnberg, Nicklas Steorn och Jennie Bergenholtz, alla (MP), 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 i oktober 2020 en motion om ett antal olika åtgärder:
(1) Att omedelbart ta bort effektiviseringskravet på 50 %, ge full kompensation
(2) Att sätta in administrativt stöd till cheferna. De kan inte både styra verksamheterna med
personalansvar och lägga scheman, föra fakturor m.m. Ge cheferna rimliga arbetsvillkor
(3) Att införa en bemanningspool inom olika områden, heltidsanställda som kan gå in när det
fattas personal
(4)Att socialförvaltningen ska överanställa personal vilket motverkar sjukskrivningar,
kvalitetsbrister och sämre kundservice
(5) Att äldreomsorgslyftet genomförs som det ska – utbilda och anställ personal till vården
(6) Att Heltidsresan genomförs utan dröjsmål. Minska antalet timvikarier som har otrygga
anställningar
(7) Att socialtjänsten ska få de medel som krävs för att kunna genomföra det dom ska utan
ytterligare neddragningar, kvalitetsförsämringar och sjukskrivningar.
Motionen har skickats på remiss till socialnämnden, som delvis förordar avslag och delvis att
förslagen kan anses besvarade.

Yrkanden
Ing-Marie Elfström (S) yrkar, med bifall från Jenny Thörnberg (MP), Johan Fagerhem (V), 
Jerri Bergström (S), Gunnar Bergström (V) och Nicklas Steorn (MP), att kommunfullmäktig 
beslutar att bifalla motionen.
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Björn Furugren Beselin (C) yrkar, med bifall från Torbjörn Einarsson (C) och Parisa 
Liljestrand (M), bifall till kommunstyrelsens förslag.

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

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

Beslutsunderlag
 §152 KS Svar på motion (S) om anställningsvillkor
 §117 KS AU Svar på motion (S) om anställningsvillkor
 Svar på motion (S) om anställningsvillkor
 Motion (S) om att förbättra personalens anställningsvillkor, arbetsbelastning, öka

jämnställdheten och att säkra kompetensförsörjningen
 Socialnämndens yttrande, motion (S) om anställningsvillkor
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§ 141
Svar på motion (SD) om kommunvapen och jubileum (KS 2021.155)
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionens första att-sats och anser den andra att-satsen besvarad.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Reservationer
Fredrik Lindahl, Hans Jedlin, Susanna Kriström, Bo Brandt, 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
(1) att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram och erbjuda en variant av Vallentunas
kommunvapen som flagga till försäljning
(2) att kommunstyrelsen får i uppdrag att på lämpligt vis uppmärksamma Vallentuna
kommuns 50-års jubileum.
Försäljning av flaggor hör inte till kommunens kärnuppgifter, en alternativ lösning skulle
kunna vara att ta fram en alternativ logga som kommunen kan erbjuda marknaden att använda
fritt. Ett större firande av jubileet har inte bedömts ansvarsfullt mot bakgrund av
smittspridningen. De allmänna råden om allas ansvar förlängdes den 16 juni till och med den
sista september. Jubileet kan dock uppmärksammas i kommunens digitala kanaler.

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

Parisa Liljestrand (M) yrkar, med bifall från Adam Westerberg (S), bifall till 
kommunstyrelsens förslag.

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

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Fredrik Lindahls (SD) 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
 §153 KS Svar på motion (SD) om kommunvapen och jubileum

Comfact Signature Referensnummer: 21952SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2021-10-11

Referensnummer för signaturer:

 §118 KS AU Svar på motion (SD) om kommunvapen och jubileum
 Svar på motion (SD) om kommunvapen och jubileum
 Motion (SD) om försäljning av Vallentunas kommunflagga och uppmärksammandet

av Vallentuna kommuns 50-årsjubileum
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§ 142
Svar på motion (V) om Engelska skolans etablering (KS 2018.382)
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet väckte 2018-11-12 en motion om att kommunen snarast ska genomföra en 
grundlig analys av vilka konsekvenser som en etablering av Engelska skolan (årskurs 6-9) i 
centrala Vallentuna förväntas få för de kommunala skolorna i Vallentuna, dvs i första hand 
Hjälmsta, Ekeby/Hammarbacken och Ormsta/Haga, men även Lovisedal, Bällstaberg och 
Karby.
Motionen har skickades på remiss till Barn- och ungdomsnämnden, som föreslog att motionen 
ansågs besvarad, utifrån analysen inför svaret till Skolinspektionen. Nämnden arbetar löpande 
med förbättringar av skolorganisationen, vari det fria valet är en grundbult.
Mot bakgrund av att etablering i nuläget inte är aktuell kan motionen avslås.

Yrkanden
Johan Fagerhem (V) yrkar, med bifall från Jerri Bergström (S) och Jenny Thörnberg (MP), att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

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

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

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

Beslutsunderlag
 §154 KS Svar på motion (V) om Engelska skolans etablering
 §119 KS AU Svar på motion (V) om Engelska skolans etablering
 Svar på motion (V) om Engelska skolans etablering
 Motion (V) om utredning av konsekvenserna av Engelska skolans etablering
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande, motion om Internationella Engelska skolans

etablering
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§ 143
Svar på motion (V) om medborgarförslag (KS 2020.282)
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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

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

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

Fredrik Lindahl, Hans Jedlin, Susanna Kriström, Bo Brandt, Joakim Oskarsson, Martin 
Siltanen och Lars Stenling, alla (SD), reserverar sig mot beslutet till förmån för Johan 
Fagerhems (V) med fleras yrkande.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet väckte i oktober 2020 en motion om att fullmäktige ska besluta
(1) att öka medborgarinflytandet genom att införa möjligheten att lämna in medborgarförslag
till kommunfullmäktige.
(2) att ge kommunstyrelsen i uppdrag att klargöra och formulera anvisningar för vilka som får
lämna in ett medborgarförslag, hur det konkret ska lämnas in till kommunfullmäktige, hur det
ska beredas och hanteras och hur invånarna informeras.
Möjliggörande av invånarinflytande är en aktuell fråga och förbättringsarbete är pågående.
Kommunstyrelsen beslutade under våren 2020 att ge kommunledningskontoret i uppdrag att
utreda hur ökat invånarinflytande kan möjliggöras. Mot bakgrund av
kommunledningskontorets utredning beslutade kommunstyrelsen att uppdra till
kommunledningskontoret att
- säkerställa systematik/helhetssyn gällande invånardialog samt synliggöra denna
- inkludera digitala omröstningar som ett centralt verktyg i metodstöd för invånardialog och i
”dialogplaner”.

Yrkanden
Björn Furugren Beselin (C) yrkar, med bifall från Gunnel Orselius-Dahl (L), Lars Carlsson 
(C), Parisa Liljestrand (M) och Raimo Vuojärvi (M), bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Johan Fagerhem (V) yrkar, med bifall från Jenny Thörnberg (MP), Jerri Bergström (S), 
Martin Siltanen (SD), Ing-Marie Elfström (S), Nicklas Steorn (MP) och Fredrik Lindahl (SD), 
att kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

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

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Björn Furugren Beselins (C) med fleras bifallsyrkande 
till kommunstyrelsens förslag mot Johan Fagerhems (V) 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 - 28 ledamöter

NEJ - 22 ledamöter

Yrkande om bifall till kommunstyrelsens förslag har därmed beslutats. (Se protokollsbilaga 7 
- voteringslista § 143).

Beslutsunderlag
 §155 KS Svar på motion (V) om medborgarförslag
 §120 KS AU Svar på motion (V) om medborgarförslag
 Svar på motion (V) om medborgarförslag
 Motion (V) om medborgarförslag
 KARTLÄGGNING invånarnas möjlighet att påverka PM hösten 2020
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§ 144
Svar på motion (MP) om att utöka åtgärden att ta tillvara på dagvatten 
(KS 2020.238)
Beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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

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

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

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet väckte 2020-09-07 en motion om att fullmäktige ska besluta om att Vallentuna 
kommun ska göra en analys och plan för hur åtgärden att ta tillvara kommunens dagvatten 
skulle kunna utökas så som gjorts i exempel Uppsala kommun. Då klimatförändringar bidrar 
till problem med vattentillgångar och ökar i omfattning anser motionären att det är av vikt att 
kommunens åtgärder för att ta tillvara på regn- och annat dagvatten ökar i omfattning. 
Samhällsförvaltningen bedömer att förslaget till vissa delar redan har stöd och till andra delar 
redan regleras i de tidigare beslutade styrdokumenten för dagvattenpolicyn och VA-plan.

Yrkanden
Nicklas Steorn (MP) yrkar, med bifall från Jerri Bergström (S) och Johan Fagerhem (V), att 
kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen.

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

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

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Nicklas Steorns (MP) med fleras yrkande mot Parisa 
Liljestrands (M) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Ordförande finner att 
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2021-10-11

Referensnummer för signaturer:

kommunfullmäktige beslutar enligt Parisa Liljestrands (M) bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §156 KS Svar på motion (MP) om att utöka åtgärden att ta tillvara på dagvatten
 §121 KS AU Svar på motion (MP) om att utöka åtgärden att ta tillvara på dagvatten
 Tjänsteskrivelse, 2021-08-09, motion om att utöka åtgärden att ta tillvara på

dagvatten
 Motion (MP) om att utöka åtgärden att ta tillvara på dagvatten
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Interpellation till Kommunalrådet Parisa Liljestrand 

Interpellation om arbetsgivarens ansvar vid hemarbete 

Att arbetstagare kan erbjudas att utföra en del arbetsuppgifter hemma när det är möjligt är 
förstås positivt. Det kommer troligen att bli vanligare utifrån erfarenheter från pandemin. 

Det är dock fortfarande arbetsgivarens ansvar att säkerställa att alla har en god arbetsmiljö. 
Kommunen har nu beslutat om att flytta in en stor del av sin verksamhet i nya lokaler där det 
inte finns en fysisk arbetsplats för alla. Vår fråga till kommunalrådet handlar om detta. 

Arbetsmiljöverket säger på sin hemsida: 

Ergonomi omfattar fysiska, organisatoriska och mentala aspekter på 
arbetsmiljön. 

 Arbetsgivaren ska se till att arbetsutrustning finns till hands när den behövs för 
arbetsuppgifterna. Arbetsutrustning kan vara en maskin, anordning, verktyg, redskap, 
hjälpmedel eller installation. 

1. Hur ser kommunens planering ut för sitt arbetsmiljöansvar när en väldigt stor del av
de anställda förväntas arbeta hemifrån i stor utsträckning? Enligt nuvarande riktlinjer
för distansarbete ska detta vara frivilligt.  Dessa riktlinjer är inte skrivna för det
omfattande hemarbete som nu förutsätts. Kommer de att omarbetas utifrån dessa
nya förutsättningar?

2. Vilken ekonomisk avsättning i budgeten har gjorts eller kommer att göras för att
täcka kostnadsersättning för utrustning, kontorsmöbler och annat material i
hemmiljön?

3. Vilken avsättning kommer att göras i budgeten för att ersätta den personal som
måste avsätta en del av sin bostad för hemarbete?

4. Hur hanteras i planeringen de som inte har möjlighet att disponera sin privata bostad
för att arbeta hemma?

5. En del av arbetet kommer att ske med sekretesskyddat materiel, både digitalt och via
telefon. I nuvarande riktlinjer talas bl.a. om krypterade telefonsamtal. Hur ser
planeringen ut för att det ska fungera i hemmiljön där det kan finnas åhörare som
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hör samtalen innan de krypterats? Vilka riktlinjer kommer att gälla för 
sekretesskyddat material i pappersform? 

 
Vallentuna 11/10 2021 
Gunnar Bergström, Vänsterpartiet 
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Interpellation till Kommunalrådet Parisa Liljestrand 

Interpellation om handläggningstid av motioner 

I Vallentuna har det hänt vid upprepade tillfällen att motioner behandlas med väldigt långa 
beredningstider innan de kommer till fullmäktige för beslut. 

Nu senast gällde det en motion från Vänsterpartiet om Internationella Engelska Skolan som 
var nästan 3 år gammal när den lades fram för fullmäktige. Vid det laget var den överspelad. 
Visserligen kan en del av den tiden förklaras av pandemin, men redan när den startade hade 
motionen legat i 1½ år och borde rimligtvis ha avverkats tidigare. 

Detta är ett demokratiproblem. 

Kommunallagens 5 kap 35 § säger att en motion ska om möjligt beredas på sådant sätt att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 
väcktes.  

Det står också att ”Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som 
har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid.”  

 I många kommuner i Sverige finns riktlinjer formulerade för att kunna uppfylla denna 
lagtext.  

Våra frågor till Parisa Liljestrand är 

1. Ser kommunalrådet kommunens nuvarande beredningstider som ett demokratiskt
problem?

2. Är kommunen beredd att, liksom många andra kommuner, anta riktlinjer för
hanteringen av motioner?

Gunnar Bergström 
Vänsterpartiet 11/10 2021 
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Namn Vot Ja Vot Nej Avstår
Michel Louis (KD) 1
Kenneth Bylund (S) 1
Parisa Liljestrand (M) 1
Lars Åsberg (M) 1
Anna Frisell (M) 1
Camilla Blacker Wallinsson (M) 1
Ewa Thorin (M) 1
Birgitta Skärborn (M) 1
Tommy Schiött (M) 1
Lars Vargö (M) 1
Margareta Svanström (M) 1
Göran Eriksson (M) 1
Alexandra Herlin (M) 1
Zarah Sjökvist (M) 1
Fredrik Sundblad (M) 1
Raimo Vuojärvi (M) 1
Emil Dahlin (C) 1
Björn Furugren Beselin (C) 1
Lars Carlsson (C) 1
Torbjörn Einarsson (C) 1
Per-Everth Staff (C) 1
Robert Lee (L) 1
Jimmy Ullgren (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
Adam Westerberg (S) 1
Anna-Maria Boström (S) 1
Sven-Olof Ekström (S) 1
Sandra Rudeberg (S) 1
David Thell (S) 1
Jenny Thörnberg (MP) 1
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Nicklas Steorn (MP) 1
Jennie Bergenholtz (MP) 1
Johan Fagerhem (V) 1
Gunnar Bergström (V) 1
Fredrik Lindahl (SD) 1
Hans Jedlin (SD) 1
Susanna Kriström (SD) 1
Bo Brandt (SD) 1
Joakim Oskarsson (SD) 1
Martin Siltanen (SD) 1
Lars Stenling (SD) 1
Ray Idermark (M) 1
Totalt 28 22
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