
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2021-11-08 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021- 11-08 

Datum för anslags 
uppsättande 

2021-11-15 Datum för anslags 
nedtagande och 
överklagandetiden 
går ut 

2021-12-07 

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 – 20:22. 

Beslutande 
närvarande 

Ej tjänstgörande     
ersättare 

Se bifogad närvarolista. 

Se bifogad närvarolista. 

Övriga närvarande Jesper Westberg, Kommunsekreterare, Annika Hellberg, Kommundirektör, 
Mikael Carlgren, Kanslichef, Ulf Nordlinder (S) §§ 145-158, Ordförande för 
revisionen. 

Paragrafer §§ 145 - 163

Justerande Jerri Bergström (S) och Lovisa Kronsporre (C) 

Plats och tid för 
justering 

Digitalt videomöte, måndagen den 15:e november 2021 klockan 15.00. 

Sekreterare Jesper Westberg  

Ordförande Ray Idermark (M)  

Justerande Jerri Bergström (S)      Lovisa Kronsporre (C)  
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Parisa Liljestrand (M) 
Johan Skog (M) 
Anna Frisell (M)  
Camilla Blacker Wallinsson (M) 
Ewa Thorin (M) 
Cecilia Brändström (M)  
Tommy Schiött (M) 
Lars Vargö (M) 
Margareta Svanström (M) 
Christina Birger (M) 
Lars Åsberg (M) (ersätter Maya Mallo (M)) 
Zarah Sjökvist (M) 
Fredrik Sundblad (M) 
Peeter Nömm (M) 

Lovisa Kronsporre (C) 
Emil Dahlin (C) (ersätter Björn Furugren Beselin (C)) 
(§§ 145 – 155)
Lars Carlsson (C) (§§ 145 – 155)
Torbjörn Einarsson (C)
Jenny Stenberg (C) (ersätter Ewa Tomaszewski (C))
Per-Everth Staff (C)

Ylva Mozis (L) 
Jessica Johnson (L) 
Erik Ideström (L) 
Marcus Palm (L) 
Gunnel Orselius-Dahl (L) 

Helena Klange (KD) 
Maud E Mellström (KD (ersätter Per Forssberg (KD)) 

Närvarande icke tjänstgörande ersättare: 

Birgitta Skärborn (M) 
Göran Eriksson (M) 
Alexandra Herlin (M) 
Raimo Vuojärvi (M) 

Robert Lee (L) 

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

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

Johan Fagerhem (V) 

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

Lars Nordesjö (MP) 
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Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§145 Upprop
§146 Val av justerare
§147 Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
§148 Inlämnande av motioner
§149 Inlämnande av interpellationer
§150 Frågor
§151 Allmänhetens frågestund
§152 Avsägelser och fyllnadsval
§153 Svar på interpellation (V) om arbetsgivarens ansvar vid hemarbete
§154 Svar på interpellation (V) om handläggningstid av motioner
§155 Delårsrapport jan-aug 2021, Vallentuna kommun
§156 Revisionsrapporter slutet av 2020 samt första halvåret 2021
§157 Hemställan om investeringsmedel för anläggande av elljusspår i Kårsta
§158 Revidering av taxa för bygglovsverksamhet
§159 Hemställan om ändring i Käppalaförbundets förbundsordning
§160 Svar på motion (S) om attraktiv arbetsgivare
§161 Svar på motion (S) om införande av resultatutjämningsreserv
§162 Svar på motion (MP) nudging om fimpar
§163 Svar på motion (V) om städdagar
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§ 145
Upprop
Ärendebeskrivning
Upprop genomfördes. (Se närvarolista).
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§ 146
Val av justerare
Beslut
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Jerri Bergström (S) och Lovisa Kronsporre 
(C).

Protokollet justeras via ett digitalt videomöte måndagen den 15:e november 2021 klockan 
15.00.
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Referensnummer för signaturer:

§ 147
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.

Comfact Signature Referensnummer: 23773SE
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§ 148
Inlämnande av motioner
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnas följande motion in:

Jenny Thörnberg, Nicklas Steorn och Jennie Bergenholtz, alla (MP), lämnar in en motion om 
att upprätta en koldioxidbudget. (Se protokollsbilaga 1 - Motion (MP) om att upprätta en 
koldioxidbudget).

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
__________________________________________________________________________
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§ 149
Inlämnande av interpellationer
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet anmäls följande interpellationer:

- Interpellation av Johan Fagerhem (V) till bygg- och miljötillsynsnämndens ordförande Elwe
Nilsson (M) om träddöd längs väg 268. (Se protokollsbilaga 2 - Interpellation (V) om träddöd
längs väg 268).

Beslut

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

- Interpellation av Jenny Thörnberg (MP) till barn- och ungdomsnämndens ordförande Johan
Skog (M) om modersmålsundervisningen. (Se protokollsbilaga 3 - Interpellation (MP) om
modersmålsundervisningen.

Beslut

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

Comfact Signature Referensnummer: 23773SE
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Referensnummer för signaturer:

§ 150
Frågor
Ärendebeskrivning
Inga frågor lämnades in för behandling.
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Referensnummer för signaturer:

§ 151
Allmänhetens frågestund (KS 2021.005)
Ärendebeskrivning
Inga frågor från allmänheten lämnades in för behandling.

Comfact Signature Referensnummer: 23773SE
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§ 152
Avsägelser och fyllnadsval (KS 2021.004)
Ärendebeskrivning

Samtliga beslut i detta ärende som fattas av kommunfullmäktige verkställs från och med 
datumet 2021-11-15 (datumet för justeringen av protokollet).

Meddelande
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 11:e oktober 2021 beslutade kommunfullmäktige 
att välja Johan Schylander (M) till ersättare i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige. Enligt 
9 kap. 7 § första stycket kommunallagen måste den som väljs till ledamot eller ersättare i den 
beslutande församlingen i ett kommunalförbund vara ledamot eller ersättare i sin 
hemkommuns fullmäktige. Johan Schylander (M) kan inte väljas till ersättare i 
Käppalaförbundets förbundsfullmäktige för att han inte är ledamot eller ersättare i Vallentuna 
kommunfullmäktige. Moderaterna ska därmed välja en ersättare i Käppalaförbundets 
förbundsfullmäktige som är ledamot eller ersättare i Vallentuna kommunfullmäktige.

Inkomna avsägelser

1. Avsägelse – Lars-Elis Ekeberg (C)

o Ledamot i arvodeskommittén

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

2. Avsägelse – Ewa Tomaszewski (C)

o Ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

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

3. Avsägelse – Anna-Maria Boström (S)
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o Ersättare i socialnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

4. Avsägelse – Anna-Maria Boström (S)

o Ersättare i kommunstyrelsen

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

5. Avsägelse – Anna-Maria Boström (S)

o Ersättare i valberedningen

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

6. Avsägelse – Anna-Maria Boström (S)

o Ledamot i kommunfullmäktige

Beslut

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

7. Avsägelse – Hans Boström (S)
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o Ersättare i utbildningsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

8. Avsägelse – Hans Boström (S)

o Ersättare i bygg- och miljötillsynsnämnden

Beslut

Kommunfullmäktige godkänner avsägelse.
____________________________________________________________________

Ansökan om att ha kvar uppdrag
1. Hamdi Abazi (S) kommer att flytta till en annan kommun och ansöker därmed om att ha
kvar sitt uppdrag som ledamot i utbildningsnämnden under återstoden av mandattiden för att
inte uppdraget ska upphöra.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Hamdi Abazi (S) får ha kvar sitt uppdrag som ledamot i 
utbildningsnämnden under återstoden av mandattiden.
__________________________________________________________________________

Fyllnadsval
1. Val av ledamot i arvodeskommittén (C)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

2. Val av ersättare i socialnämnden (S)
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Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
____________________________________________________________________

3. Val av ersättare i kommunstyrelsen (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
____________________________________________________________________

4. Val av ersättare i valberedningen (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
____________________________________________________________________

5. Val av ersättare i utbildningsnämnden (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
____________________________________________________________________

6. Val av ersättare i bygg- och miljötillsynsnämnden (S)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet. 
____________________________________________________________________
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Kvarstående valärenden

1. Nominering av nämndeman till Attunda tingsrätt (M)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

2. Val av ersättare i socialnämnden (MP)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

3. Val av ledamot i kulturnämnden (C)

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Bengt Dahlbeck (C) till ledamot i kulturnämnden.
____________________________________________________________________

4. Val av ersättare i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige (M)

Beslut

Kommunfullmäktige väljer Johan Skog (M) till ersättare i Käppalaförbundets 
förbundsfullmäktige.
____________________________________________________________________
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§ 153
Svar på interpellation (V) om arbetsgivarens ansvar vid hemarbete (KS 
2021.311)
Beslut
Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande, svarar på interpellation avseende 
arbetsgivarens ansvar vid hemarbete.

Ärendebeskrivning
Gunnar Bergström (V) lämnade in en interpellation avseende arbetsgivarens ansvar vid 
hemarbete i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 11:e oktober 2021. 
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M).

I debatten yttrar sig även:

Johan Fagerhem (V)

Ing-Marie Elfström (S)

Beslutsunderlag
 Svar på interpellation (V) om arbetsgivarens ansvar vid hemarbete
 Interpellation (V) om arbetsgivarens ansvar vid hemarbete
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§ 154
Svar på interpellation (V) om handläggningstid av motioner (KS 
2021.310)
Beslut
Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande, svarar på interpellation 
avseende handläggningstid av motioner.

Ärendebeskrivning
Gunnar Bergström (V) lämnade in en interpellation avseende avseende handläggningstid av 
motioner i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 11:e oktober 2021. 
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M).

I debatten yttrar sig även:

Johan Fagerhem (V)

Beslutsunderlag
 Svar på interpellation (V) om handläggningstid av motioner
 Interpellation (V) om handläggningstid av motioner
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§ 155
Delårsrapport jan-aug 2021, Vallentuna kommun (KS 2021.222)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Anteckning
Ulf Nordlinder, ordförande för Vallentuna kommuns revisorer för kommunens förvaltning, 
tillstyrker att kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommuns bokförda resultat för perioden januari till augusti uppgår till 220,8 
miljoner kronor (220,4 miljoner kronor enligt balanskravsresultatet).

Resultatprognosen för helåret är 164,7 miljoner. Budget är 69,8 miljoner kronor. Nämnderna 
prognosticerar med en positiv avvikelse mot budget med 53,6 miljoner.

Investeringar under perioden januari-augusti uppgår till 61,5 miljoner kronor. Helårsprognos 
för investeringar är 215,5 miljoner kronor.

Alla sex kommungemensamma mål ligger i fas med planen för perioden. Alla mål 
prognosticeras att uppnås under året.

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
 §167 KS Delårsrapport jan-aug 2021, Vallentuna kommun
 §130 KS AU Delårsrapport jan-aug 2021, Vallentuna kommun
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-15, Delårsrapport, jan-aug 2021, Vallentuna kommun
 Revisionens utlåtande avseende delårsrapport 2021-08-31
 Delårsrapport januari-augusti 2021, Vallentuna kommun - ver2 20211011
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§ 156
Revisionsrapporter slutet av 2020 samt första halvåret 2021 (KS 
2021.063)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner uppföljningen.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Anteckning
Ulf Nordlinder, revisionens ordförande, redogjorde revisionens granskningsrapporter.

Ärendebeskrivning
Kommunens författningssamling anger hur revisionens granskningsrapporter ska behandlas 
av nämnderna och hur nämnderna ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av det som framförs av revisionens granskningsrapporter. Syftet är att revisionens 
granskningar ska komma kommunfullmäktiges ledamöter och allmänheten till känna, och dels 
att nämnderna på ett strukturerat sätt ska rapportera vilka åtgärder som har vidtagits med 
anledning av de synpunkter och rekommendationer som förts fram.

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
 §168 KS Revisionsrapporter slutet av 2020 samt första halvåret 2021
 §131 KS AU Revisionsrapporter slutet av 2020 samt första halvåret 2021
 Revisionsrapporter första halvåret 2021
 Kommunstyrelsens yttrande, revisionsrapport granskning av Informations- och

cybersäkerhet
 Kommunstyrelsens yttrande, Revisionsrapport - förstudie rörande

Sverigeförhandlingen
 Kommunstyrelsens yttrande på revisionsrapport, granskning av personal- och

kompetensförsörjning
 Barn- och ungdomsnämndens yttrande på revisionsrapport: granskning av rätten till

utbildning
 Revisionsrapport, Förstudie rörande privata utförare
 Revisionsrapport, Förstudie rörande Sverigeförhandlingen
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§ 157
Hemställan om investeringsmedel för anläggande av elljusspår i Kårsta 
(KS 2021.244)
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer 6 500 000 kronor i investeringsanslag för anläggande av 
elljusspår i Kårsta.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden fattade 2021-09-23 beslut om att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige fastställer hemställan av investeringsanslag om 6 500 000 kronor i 
investeringsanslag för anläggande av elljusspår i Kårsta.

I kommunplanens investeringsplan för 2022 – 2024 finns totalt 6 500 000 kronor reserverade 
fördelade på 2 000 000 kronor för 2021 samt 4 500 000 kronor för 2022.

Kommunledningskontoret tillstyrker hemställan då den är förenlig med kommunplan 2022 – 
2024.

Yrkanden
Tommy Schiött (M) yrkar, med bifall från Jennie Bergenholtz (MP), Per-Everth Staff (C) och 
Adam Westerberg (S), 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
 §169 KS Hemställan om investeringsmedel för anläggande av elljusspår i Kårsta
 §132 KS AU Hemställan om investeringsmedel för anläggande av elljusspår i Kårsta
 Hemställan om investeringsmedel för anläggande av motionsspår i Kårsta
 Fritidsnämnden, Hemställan om investeringsmedel för anläggande av elljusspår i

Kårsta
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§ 158
Revidering av taxa för bygglovsverksamhet (KS 2021.210)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna taxan och fastställer revidering av 
bygglovsverksamhetens taxa att gälla från och med den 1 januari 2022.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning
Översyn av taxan ska ske årligen. Bygglovsavdelningen har nu genomfört denna översyn och 
bedömt att mindre revideringar behöver göras avseende justering av den genomsnittliga 
handläggningstypen för en- och tvåbostadshus.

Förslaget består av en liten ökning av antalet timmar för den genomsnittliga
handläggningstypen för en- och tvåbostadshus med 1-3 timmar.
Bygglovsavdelningen har tagit fram en ny ”prisreducering” för de
ärenden som avser nybyggnad av flera en-och tvåbostadhus utöver det första vid
ett och samma tillfälle (gruppbebyggelse på samma fastighet). Reduktionen omfattar
50 % av den totala kostnaden för den första byggnaden.
Översynen visade på nödvändigheten att ändra storleksintervallerna för ny- och
tillbyggnad av byggnader som inte är en- eller tvåbostadshus eller
komplementbyggnad. Justeringen innebär en mer rättvis fördelning av
avgiften samt ger en lägre avgift för den enskilde. Tidigare var avgiften betydligt högre
och intervallerna färre. Utöver det finns ett förslag på två helt nya avgifter avseende
uppförande av radio/telemast eller torn som tidigare saknats.
Förslaget innehåller även några få ändringar i texten till följd av förändrad
lagstiftning. Avser Attefallsåtgärder där storleken ändrats från max 25
kvadratmeter till max 30 kvadratmeter.

Nuvarande taxa beslutades av fullmäktige 2020-11-09 § 111.
Därefter har endast få och små redaktionella justeringar gjorts.

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
 §170 KS Revidering av taxa för bygglovsverksamhet
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 §133 KS AU Revidering av taxa för bygglovsverksamhet
 Revidering av bygglovsverksamhetens taxa
 Bygg- och miljötillsynsnämnden, Revidering av bygglovsverksamhetens taxa

Comfact Signature Referensnummer: 23773SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2021-11-08

Referensnummer för signaturer:

§ 159
Hemställan om ändring i Käppalaförbundets förbundsordning (KS 
2021.242)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
– godkänna förändringarna i Käppalaförbundets förbundsordning i enlighet med bilagt
förslag.
– godkänna anslutningsavtal mellan Käppalaförbundet och Knivsta kommun i enlighet med
bilagt förslag.
– godkänna överlåtelseavtal Sigtunatunneln i enlighet med bilagt förslag.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning
I Käppalaförbundets Förbundsordning stadgas att samtliga medlemskommuner ska ge sitt 
godkännande för att ändra Förbundsordningens paragraf 1 Medlemmar, namn och säte.

Knivsta kommun har 2017-05-29 i en skrivelse anmält intresse av ett medlemskap i 
Käppalaförbundet.

Ansökan har i samråd med Käppalaförbundets nuvarande medlemskommuner utretts 
avseende tekniska, miljömässiga, juridiska och ekonomiska utgångspunkter.

Utredningen visar att en anslutning av Knivsta till Käppalaförbundet medför att förbundet 
tillförs fler medlemmar att dela på de i huvudsak fasta kostnader som reningsåtgärderna 
genererar. Nettokostnaden per ansluten abonnent minskar således ju fler som delar på 
kostnaden så länge som kapaciteten i anläggningarna kopplade till verksamhetstillståndet så 
medger. Den tidigareläggning av kapacitetshöjande investeringar och därmed förenliga 
investeringsutgifter som erfordras genom tillskottet av abonnenter från Knivsta kommun 
kompenseras av anslutningsavgiften som Knivsta kommun erlägger vid anslutningen. Den 
beräknas som en andel av Käppalaförbundets bokförda värde av anläggningstillgångar vid 
anslutningstidpunkten.

Samtidigt som nuvarande medlemskommuner får lägre avgifter genom anslutningen kommer 
dessutom vattenkvaliteten i Mälaren, där medlemskommunerna hämtar sitt dricksvatten, att 
förbättras då en potentiell föroreningskälla elimineras.

Anslutningen förutsätter att Knivsta kommun genomför samtliga åtgärder för anslutning till 
Käppalaförbundets tunnelsystem med egna medel.

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
 §171 KS Hemställan om ändring i Käppalaförbundets förbundsordning
 §136 KS AU Hemställan om ändring i Käppalaförbundets förbundsordning
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-01, Hemställan om ändring i Käppalaförbundets

förbundsordning
 Hemställan om att ändra § 1 medlemmar, namn och säte i Käppalaförbundets

förbundsförordning
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§ 160
Svar på motion (S) om attraktiv arbetsgivare (KS 2020.377)
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

 I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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

Johan Fagerhem (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
Socialdemokraterna har väckt en motion om målsättningar gällande tjänstgöringsgrad och 
tillsvidareanställningar. Förslaget är att fullmäktige beslutar:
(1) att Vallentuna kommun inför ett mål om minst 90% tillsvidaretjänster (sommarjobb och
arbetsmarknadspolitiska åtgärder undantagna) och att detta mål följs upp och redovisas
regelbundet. Målet ska gälla för respektive yrkeskategori och vara vägledande även i
upphandlad verksamhet.
(2) att Vallentuna kommun inför ett mål om minst 90 % heltidstjänster och att detta mål följs
upp och redovisas regelbundet. Målet ska gälla för respektive yrkeskategori och vara
vägledande även i upphandlad verksamhet.
Vallentuna har arbetat aktivt med ”Heltid som norm” (heltidsresan) utifrån
överenskommelsen mellan SKR och Kommunal.
Kommunen tillämpar tillsvidareanställningar som norm. De personalgrupper som lyfts fram i
motionen – ”de som tar hand om våra barn, äldre och sjuka, fixar och städar” – återfinns inom
socialförvaltningen, städenheten samt barn- och ungdomsförvaltningen. Andelen
tillsvidareanställningar inom de berörda områdena är högre än 90 %. Utifrån arbetet med
heltidsresan och heltid som norm, finns sedan tidigare ett pågående arbete. Målsättningen är
att så hög andel som möjligt ska vara heltidsanställningar. Förutsättningarna skiljer sig dock
väsentligt åt mellan kommunens olika verksamheter, såväl som mellan yrkesgrupper. En
gemensam målnivå för respektive yrkeskategori såväl som användning inom upphandlad
verksamhet kan medföra negativa ekonomiska konsekvenser.

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

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

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Jerri Bergströms (S) 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
 §172 KS Svar på motion (S) om attraktiv arbetsgivare
 §137 KS AU Svar på motion (S) om attraktiv arbetsgivare
 Svar på motion (S) om attraktiv arbetsgivare
 Motion (S) om så blir Vallentuna kommun en attraktiv arbetsgivare som tar ansvar

för sin personal
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§ 161
Svar på motion (S) om införande av resultatutjämningsreserv (KS 
2020.378)
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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

Johan Fagerhem (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jerri Bergströms (S) med fleras 
yrkande.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna väckte i december 2020 en motion om att införa resultatutjämningsreserv. 
Motionären framför att kommunen med en resultatutjämningsreserv kan utjämna normala 
svängningar i skatteunderlaget över konjunkturcykeln, för att skapa större stabilitet för 
verksamheterna. Kommunledningskontoret utredde frågan 2013 och kan konstatera att de 
bedömningar som tidigare gjordes i huvudsak kvarstår. Begränsat med information kan 
tillföras i ärendet.
Utifrån regeringens direktiv pågår dock utredning av ekonomistyrningen inom kommuner och 
regioner. Detta inkluderar resultatutjämningsreserv (RuR) i dess nuvarande form. Uppdraget 
och utredningen ska presenteras den 24 september 2021.

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

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

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

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Jerri Bergströms (S) med fleras yrkande mot Parisa 
Liljestrands (M) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Parisa Liljestrands (M) bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
 §173 KS Svar på motion (S) om införande av resultatutjämningsreserv
 §138 KS AU Svar på motion (S) om införande av resultatutjämningsreserv
 Svar på motion (S) om resultatutjämningsreserv
 §154 KF Svar på motion (S) om ekonomisk hushållning
 Motion (S) om att införa resultatutjämningsreserv i Vallentuna kommun
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§ 162
Svar på motion (MP) nudging om fimpar (KS 2020.284)
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 Jenny Thörnbergs (MP) yrkande.

Ärendebeskrivning
Miljöpartiet i Vallentuna har i motion daterad 2020-10-12 föreslagit att kommunen ska göra 
en analys och plan för hur en kampanj i syfte att minska antalet på marken slängda fimpar 
skulle kunna genomföras i Vallentuna.

BEDÖMNING
Nedskräpning med cigarettfimpar och även snusprillor är ett angeläget problem. 
Kommunledningskontoret bedömer i samråd med teknik- och fastighetsförvaltningen att 
motionens förslag är i linje kommunens arbete med Avfallsplan 2021-2032. I samarbete med 
SÖRAB bör särskilt fokus på att minska tobaksskräp ges i det planerade arbetet mot 
nedskräpning, samt nationella initiativ och insatser från tobaksproducenter till följd av EU:s 
engångsplastdirektiv nyttjas.

Yrkanden
Ylva Mozis (L), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Jenny Thörnberg (MP) yrkar, med bifall från Jerri Bergström (S), att kommunfullmäktige 
beslutar att bifalla motionen.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att Ylva Mozis (L) bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag ställs mot Jenny Thörnbergs (MP) med fleras yrkande. 
Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Ylva Mozis (L) bifallsyrkande till kommunstyrelsens 
förslag mot Jenny Thörnbergs (MP) med fleras yrkande. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige beslutar enligt Ylva Mozis (L) bifallsyrkande till kommunstyrelsens 
förslag.

Beslutsunderlag
 §174 KS Svar på motion (MP) nudging om fimpar
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 §139 KS AU Svar på motion (MP) nudging om fimpar
 Svar på motion (MP) nudging om fimpar
 Motion (MP) om nudging om fimpar
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§ 163
Svar på motion (V) om städdagar (KS 2020.283)
Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionens första sats och bifaller motionens andra att-sats.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta
• att ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder och förvaltningar
och föreningar och enskilda i området organisera städdag i Karby/Brottby och
• att, eftersom behovet i högsta grad är stort också i centrala Vallentuna och förmodligen även
andra delar av kommunen, ge kommunstyrelsen i uppdrag att organisera större städdagar,
exempelvis i samarbetet med organisationen Håll Sverige Rent eller på annat sätt.

BEDÖMNING
Nedskräpning är ett angeläget problem för såväl miljön som invånarnas upplevda trygghet. 
Kommunledningskontoret bedömer i samråd med teknik- och fastighetsförvaltningen att 
motionens förslag är i linje med det pågående arbetet med Avfallsplan 2021-2032, 
kommunens åtaganden som Håll Sverige Rent-kommun samt kommunstyrelsens satsning på 
trygghetsfrämjande åtgärder. Ett systematiskt arbete bör etableras och behöver förutom 
kommunal drift av papperskorgar och markskötsel inkludera flera förvaltningar, såsom 
kommunikation samt utbildningsinsatser i förskolor och skolor. Motionens förslag att 
organisera städdagar som involverar olika parter kan med ledning av Avfallsplanen 
omhändertas i nämndernas och förvaltningarnas verksamhetsplanering inför kommande år.

Ärenden om nedskräpning via kommunens felanmälan brukar enligt handläggarnas 
bedömning vanligtvis åtgärdas inom 5 arbetsdagar och dumpning på allmänna platser och 
kommunal mark städas omgående. Ärenden om nedskräpning fördelas från kommunen till 
ansvarig part, förutom den egna verksamheten främst till SL och Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen.

Akuta insatser för att åtgärda nedskräpning är viktigt men också kostsamt och förvaltningarna 
måste löpande göra prioriteringar mellan olika behov som uppstår. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen har ingen särskild budget för nedskräpning, kostnaderna bokförs till 
stor del inom Gata-park. Kostnaderna för nedskräpning till och med augusti månad 2021 har 
ökat med ca 25 procent jämfört med år 2020.

Yrkanden
Ylva Mozis (L) yrkar, med bifall från Johan Fagerhem (V), bifall till kommunstyrelsens 
förslag.

Jerri Bergström (S), yrkar att kommunfullmäktige avslår motionens första sats och anser 
motionens andra att-sats besvarad.
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Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att Ylva Mozis (L) med fleras bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag ställs mot Jerri Bergströms (S) yrkande. Beslutsgången godkänns 
av kommunfullmäktige.

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

Beslutsunderlag
 §175 KS Svar på motion (V) om städdagar
 §140 KS AU Svar på motion (V) om städdagar
 Svar på motion (V) om städdagar
 Tryggt och snyggt? - Motion (V) om städdagar
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Motion om att upprätta en koldioxidbudget 

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal i Paris. Parisavtalet anger 
att den globala temperaturökningen ska hållas väl under 2 grader, vilket enligt forskning är 
absolut nödvändigt för att inte konsekvenserna av den globala uppvärmningen ska bli 
oöverstigliga. 

Alla som bor, lever och verkar på vår planet ger upphov till utsläpp i atmosfären som 
påverkar klimatet. Utsläppen mäts i mängd koldioxid (CO2). Internationellt har man satt 
målet att utsläppen av koldioxid måste minskas ner till noll för att vi ska förhindra en 
uppvärmning av jordens klimat som överstiger 2°c. En koldioxidbudget ger kommunen en 
vetenskapligt förankrad överblick på hur utmaningen kring koldioxidutsläpp ser ut lokalt. 

Koldioxidbudgeten som verktyg lyfts fram av FNs klimatpanel (IPCC) som viktig i arbetet 
med att minska klimatpåverkan och efterleva Parisavtalet. I Sverige har ett 30-tal kommuner 
idag i samarbete med Uppsala universitet upprättat lokala koldioxid budgetar som ett led i 
sitt klimatarbete. Dessa koldioxid budgetar beskriver hur mycket den enskilda kommunen 
släppt ut historiskt samt hur mycket som återstår att släppa ut - om man vill leva upp till 
Parisavtalet. 

En koldioxidbudget omfattar hela kommunens geografiska yta och kartlägger vilka områden 
som är mest väsentliga att arbeta med och inom vilket område som mest resurser ger bästa 
vinning och resultat. Kommunen kan i miljöplanen då tydligt kan peka ut vilka åtgärder som 
behövs för att minska utsläppen utifrån koldioxidbudgeten. 

När kommunen publicerar en aktuell koldioxidbudget på hemsidan visas den vetenskapliga 
vägen mot Parisavtalet. Den hjälper alla att förstå och agera på vägen mot globala, 
nationella och lokala klimatmål. Den vägen behöver alla klimatomställningens parter kunna 
se och följa, eftersom det är tillsammans med invånare, civilsamhälle och näringsliv som 
man har möjlighet att nå målen. 

Vallentuna har några bra mål och uppdrag inom klimatområdet men indikatorerna ger inte 
den nödvändiga helhetsbilden för Vallentunas geografiska område. De visar inte ens hela 
kommunens verksamhetsområde eftersom koldioxidutsläppen från upphandlade tjänster, tex 
hemtjänst, inte redovisas. 

Protokollsbilaga 1
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Aktuell Hållbarhet som årligen presenterar miljörankning av Sveriges kommuner skriver "Att 
införa en koldioxidbudget, och följa den, skulle revolutionera klimatpolitiken". En 
koldioxidbudget är ett tydligt och transparent verktyg som gör det möjligt att se att vi inte tar 
utsläppsutrymme från våra barn och barnbarn. Nu behöver politiken utgå från det som 
vetenskapen visar är nödvändigt. 

Miljöpartiet i Vallentuna föreslår därför: 

-Att Vallentuna kommun upprättar en lokal koldioxidbudget för Vallentuna där Uppsala 
universitets metod kan vara en god hjälp. 

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna 

Comfact Signature Referensnummer: 23773SE



2021-11-08 

-bi Il s1r1s 
Interpellation till Bygg- oc~snämndens ordförande Elwe Nilsson 
angående träddöd längs väg 268 

Ett stort antal döda träd och buskar står längs väg 268 mellan vägen och Karby 
industriområde. De första döda träden och buskarna syntes för minst två år 
sedan och vi fick då lugnande besked om planerade åtgärder men antalet har 
sedan dess blivit allt fler och inga insatser syns. 

Uppenbarligen finns det en anledning till att vegetationen dör och det är ett 
miljöproblem i sig. Eventuella föroreningar kan också få konsekvenser för 
Angarnsjöängen. Träden är dessutom en trafikfara eftersom de kan falla över 
vägen. 

Mina frågor till Elwe Nilsson är 
1. Vilken är anledningen till träddöden? 
2. Vilka åtgärder har vidtagits för att hindra fortsatt träddöd på platsen? 
3. När kan problemen vara åtgärdade? 

aQ'A-#tu~~ ti&M 
Johan Fagerhem 
Vänsterpartiet Vallentuna 

Protokollsbilaga 2
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miljöpaw'tiet 
åe grö,,o 

Interpellation 

Om modersmålsundervisningen 

Vår fråga går till Johan Skoog ordförande i Barn och Ungdomsnämnden 

Det är två månader in på den nya terminen och de nya revideringarna avseende 
modersmålsundervisningen har varit implementerade sen skolstart. 
De skulle - enligt beslutet innan sommaren - vara att all modersmålsundervisning ska ske 
genom fjärrundervisning på elevens skola, istället för att lärare reser till elever och elever 
reser till anvisad skola. 

Vi var och är tveksamma till detta beslut och skulle vilja veta hur det fungerar så här långt. 

Jag vet att vi har blivit utlovade en utredning innan beslut tas för ytterligare ett år men jag är 
angelägen hur det fungerar redan nu. 

"Hur fungerar det i praktiken med fjärrundervisning -- har alla skolor lämpliga rum med stabil 
uppkoppling och lokal personal fysiskt närvarande?" 

Har vi kunnat erbjuda färre eller fler elever undervisning nu jämfört med tidigare år? 

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna 

Protokollsbilaga 3
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