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1. Upprop

2. Val av justerare

3. Sammanträdets laga tillkomst och 
fastställande av föredragningslista

4. Inlämnande av motioner

5. Inlämnande av interpellationer

6. Frågor (KS 2021.134)

7. Allmänhetens frågestund (KS 2021.005)

8. Avsägelser och fyllnadsval (KS 2021.004)
Ärendebeskrivning

 
Samtliga beslut i detta ärende som fattas av kommunfullmäktige verkställs från och med 
datumet åååå-mm-dd (datumet för justeringen av protokollet).
 

Meddelande
 
Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige, Emil Dahlin (C), för perioden 23 
november 2021 till 14 oktober 2022.
 

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Ulrik Hansson-Mild (C), 
för perioden 23 november 2021 till 14 oktober 2022.
 
 

Inkomna avsägelser
 
1. Avsägelse – Frida Lundin (V)
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o    Ersättare i kommunfullmäktige
 
Beslut
___________________________________________________________________
 
 

Kvarstående valärenden
 
1. Val av ledamot i arvodeskommittén (C)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
 
2. Val av ersättare i socialnämnden (S)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
 
3. Val av ersättare i kommunstyrelsen (S)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
 
4. Val av ersättare i valberedningen (S)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
 
5. Val av ersättare i utbildningsnämnden (S)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
 
6. Val av ersättare i bygg- och miljötillsynsnämnden (S)
 
Beslut
____________________________________________________________________
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7. Nominering av nämndeman till Attunda tingsrätt (M)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
 
8. Val av ersättare i socialnämnden (MP)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 

 

9. Svar på interpellation (V) om träddöd längs väg 268 (KS 
2021.333)
Förslag till beslut
Elwe Nilsson (M), bygg- och miljötillsynsnämndens ordförande, svarar på interpellation 
avseende träddöd längs väg 268.

Ärendebeskrivning
Johan Fagerhem (V) lämnade in en interpellation avseende träddöd längs väg 268 i samband 
med kommunfullmäktiges sammanträde den 8:e november 2021. Interpellationen ställdes till 
bygg- och miljötillsynsnämndens ordförande Elwe Nilsson (M).

Handlingar
 Svar på interpellation (V) om träddöd längs väg 268
 Rättning, Interpellation (V) om träddöd längs väg 268

10. Svar på interpellation (MP) om modersmålsundervisningen 
(KS 2021.334)
Förslag till beslut
Johan Skog (M), barn- och ungdomsnämndens ordförande, svarar på interpellation avseende
modersmålsundervisningen.

Ärendebeskrivning
Jenny Thörnberg (MP) lämnade in en interpellation avseende modersmålsundervisningen i 
samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 8:e november 2021. Interpellationen 
ställdes till barn- och ungdomsnämndens ordförande Johan Skog (M).



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (11)

Handlingar
 Svar på interpellation (MP) om modersmålsundervisningen
 Interpellation (MP) om modersmålsundervisningen

11. Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2021 
(KS 2021.187)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen.

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 inga icke verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL att rapportera till 
Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2021. Inga beslut inom barn och familj 
och inga inom området äldreomsorg.

LSS
Socialförvaltningen har ett (1) icke verkställt beslut enligt 9 § punkterna 2-10 LSS att
rapportera till Inspektionen för vård och omsorg för andra kvartalet 2021.

Handlingar
 §183 KS Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2021
 §145 KS AU Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2021
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-20, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 

2021
 Socialnämnden, Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2 2021

12. Gymnasieskolpeng från och med 1 januari 2022 (KS 
2021.286)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- anta STORSTHLM:s rekommendation till programpriser och strukturtillägg 2022 för 
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nationella program i gymnasieskolan.
- fastställa att ersättning för elev inom gymnasiesärskolan följer riksprislistan som beslutas av 
Skolverket i januari 2022.
- fastställa programpriser för de gymnasieprogram som inte finns listade i STORSTHLM:s 
rekommendation, vilka efter uppräkning med 1,5 procent uppgår till:
International Baccalaureate IB: 110 500 kr
Yrkesintroduktion IMY: 174 600 kr
Individuellt alternativ IMA: 174 600 kr
Språkintroduktion IMS: 156 300 kr
Programpriserna avser belopp per år och elev.
Till alla fristående huvudmän tillkommer momskompensation om 6,0 procent.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen gymnasieskolpengen utifrån förslag från 
utbildningsnämnden. Utbildningsnämnden beslutade enligt § 56 Gymnasieskolpeng 2022 
(UN 2021.046) att:
- föreslå fullmäktige att anta STORSTHLM:s rekommendation till programpriser och
strukturtillägg 2022 för nationella program i gymnasieskolan.
- föreslå fullmäktige att anta riksprislistan som beslutas av Skolverket i januari 2022
gällande gymnasiesärskolan.
- föreslå fullmäktige att räkna upp programpriser för de gymnasieprogram som inte finns 
listade i STORSTHLM:s rekommendation med 1,5 procent.
International Baccalaureate IB: 110 500 kr
Yrkesintroduktion IMY: 174 600 kr
Individuellt alternativ IMA: 174 600 kr
Språkintroduktion IMS: 156 300 kr
Till alla fristående huvudmän tillkommer momskompensation om 6,0 procent.
Kommunerna i Stockholms län har ett samverkansavtal om en gemensam gymnasieregion och 
i detta ingår en gemensam prislista. STORSTHLM har antagit en rekommendation om 
uppräkning av programpriser med 1,5 procent för 2022.

Utbildningsnämndens förslag till beslut innebär att Vallentuna kommun följer 
STORSTHLM:s rekommendation. Utbildningsnämndens förslag innebär också att de program 
som inte finns listade i rekommendationen räknas upp med 1,5 procent, i likhet med 
rekommendationen. Ersättning för elev inom gymnasiesärskolan följer riksprislistan. 
Riksprislistan fastställs av Skolverket och den gäller när en elev har antagits till en utbildning 
som hemkommunen inte erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.

Handlingar
 §187 KS Gymnasieskolpeng från och med 1 januari 2022
 §150 KS AU Gymnasieskolpeng från och med 1 januari 2022
 Tjänsteskrivelse, 2021-10-08, Gymnasieskolpeng fr o m 1 januari 2022
 Förslag, Gymnasieskolpeng 2022

13. Skolpeng från och med 1 januari 2022 (KS 2021.261)
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer skolpengen per år och elev från och med 1 januari 2022:
- Förskola 1-2: 116 250 kr
- Förskola 3-5: 116 250 kr
- Familjedaghem 1-2: 114 750 kr
- Familjedaghem 3-5: 100 300 kr
- Förskoleklass: 74 050 kr
- Grundskola 1-5: 74 050 kr
- Grundskola 6-9: 87 300 kr
- Fritidshem: 37 400 kr

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och 
ungdomsnämnden.
Barn- och ungdomsnämnden har den 7 september tagit beslut om att föreslå
skolpeng per år och elev från och med 1 januari 2022:
- Förskola 1-2: 116 250 kr
- Förskola 3-5: 116 250 kr
- Familjedaghem 1-2: 114 750 kr
- Familjedaghem 3-5: 100 300 kr
- Förskoleklass: 74 050 kr
- Grundskola 1-5: 74 050 kr
- Grundskola 6-9: 87 300 kr
- Fritidshem: 37 400 kr
Uppräkningen är avrundad till närmaste heltal.
Vid utbetalning tillkommer momskompensation med 6 procent till fristående aktörer.
Kommunledningskontoret tillstyrker barn- och ungdomsnämndens förslag då det följer 
kommunplanen.

Handlingar
 §188 KS Skolpeng från och med 1 januari 2022
 Protokollsbilaga 1 - Skolpeng från och med 1 januari 2022, Socialdemokraterna
 Protokollsbilaga 2 - Skolpeng från och med 1 januari 2022, Miljöpartiet
 §151 KS AU Skolpeng från och med 1 januari 2022
 Tjänsteskrivelse, 2021-10-01, Skolpeng fr o m 1 januari 2022
 Barn- och ungdomsnämnden, Skolpeng fr.o.m 1 januari 2022

14. Revidering av taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens 
anläggningar (KS 2021.204)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nya taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens 
lokaler och anläggningar från 1 januari 2022 enligt förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden gav 2020-06-04 §32 (FN 2020.026) förvaltningen i uppdrag att återkomma 
med ett förslag på revidering av taxor för hyra av idrott- och friluftsenhetens anläggningar 
som är harmoniserat med närliggande kommuner.
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Förvaltningen har genomfört en kartläggning av närliggande kommuners taxor, vilket visar att 
Vallentuna kommun ligger långt under övriga kommuners taxor för motsvarande lokaler och 
anläggningar.

Förvaltningen föreslår nya taxor enligt bifogat underlag. Vallentuna ligger efter höjningen 
under genomsnittstaxan för jämförbara lokaler och anläggningar i de tre närliggande 
kommunerna.

Taxa för bidragsberättigade föreningar föreslås oförändrad då de har ett samband med 
summan av kontanta bidrag från förvaltningen. En justering av taxa för bidragsberättigade 
föreningar bör ske i samband med en översyn av både kontanta
bidrag och taxor.

Ishallstaxorna reviderades 2019-09-12 § 58 (FN 2019.038) och nu föreslås två mindre 
justeringar. Taxor för skolverksamhet så som kommunala skolor och friskolor i Vallentuna 
kommun ingår inte i denna revidering.

Handlingar
 §189 KS Revidering av taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens anläggningar
 §152 KS AU Revidering av taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens anläggningar
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-10, Revidering av taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens 

anläggningar
 Beslut, Revidering av taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens anläggningar

15. Revidering av resepolicy (KS 2021.272)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad resepolicy i enlighet med bifogat förslag.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har – i enlighet med fullmäktiges beslut att samtliga kommunens 
styrdokument ska ses över minst en gång per mandatperiod och revideras vid behov – sett 
över kommunens resepolicy.

Resepolicyn syftar till att tydliggöra grundprinciperna för resande i tjänsten och omfattar både 
medarbetare och förtroendevalda. Resor ska planeras så att miljöpåverkan, säkerhetsrisker och 
totalkostnad minimeras och arbetseffektiviteten optimeras.

När policyn först fastställdes hänvisade den till kommunens trafiksäkerhetspolicy. 2017 
genomförde kommunen en trafiksäkerhetsrevision och som en följd av denna beslutade 
fullmäktige att trafiksäkerhetspolicyn skulle utgå. I samband med fullmäktiges beslut 
ändrades också hänvisningen i resepolicyn till att istället hänvisa till kommunens rutiner för 
trafiksäkerhet.

I föreliggande förslag har policyns mall genomgått en uppdatering. När det gäller policyns 
innehåll bedömer kommunledningskontoret att policyn står sig väl och därmed föreslås inga 
förändringar avseende innehållet.



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (11)

Handlingar
 §191 KS Revidering av resepolicy
 §154 KS AU Revidering av resepolicy
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-20, Revidering av resepolicy
 Förslag till reviderad resepolicy

16. Revidering av kommunstyrelsens och socialnämndens 
reglementen (KS 2021.071)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogade förslag till reviderade reglementen för 
kommunstyrelsen och socialnämnden. Dessa reglementen ersätter tidigare reglementen som 
då utgår.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fastställer ett reglemente för varje nämnd. I reglementena beskrivs vilka 
uppgifter som respektive nämnd har, hur många ledamöter som ska sitta i nämnden, utskott 
och tid för kallelse med mera. Kommunstyrelsens reglemente reviderades senast 2021-03-29 
och socialnämndens reglemente reviderades senast 2020-03-30.

Kommunledningskontoret har parallellt tagit fram reviderade förslag till kommunstyrelsens 
samt socialnämndens reglementen. Kommunstyrelsen har remitterat förslag gällande 
reglementesändringar till Socialnämnden och Socialnämnden ställer sig i yttrande (§ 99, 
2021-09-14) positiv till föreslagna ändringar.

Reviderat förslag till socialnämndens reglemente innehåller följande ändringar:
- Följande mening läggs till under punkt 1: ”Nämnden ansvarar även för att förebygga 
långvarig arbetslöshet - eller minska verkningarna av arbetslöshet - på operativ nivå, genom 
insatser för enskilda individer”.

Reviderat förslag till kommunstyrelsens reglemente innehåller följande ändringar:
- kommunstyrelsens fokus på samordnande/övergripande aspekter tydliggörs genom följande 
tillägg: ”att förebygga arbetslöshet eller minska verkningarna av arbetslöshet på en 
samordnande/övergripande nivå”.
- ett avsnitt om ersättarnas tjänstgöring har lagts till.
- en ny punkt har lagts till under beslutanderätt överförd från kommunfullmäktige; ”besluta 
om instruktioner för ombud inför årsstämmor och bolagsstämmor”.

Handlingar
 §192 KS Revidering av kommunstyrelsens och socialnämndens reglementen
 §155 KS AU Revidering av kommunstyrelsens och socialnämndens reglementen
 Tjänsteskrivelse, 2020-09-22, Revidering av kommunstyrelsens reglemente
 Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen
 Förslag till reviderat reglemente för socialnämnden
 Socialnämnden, Yttrande på remissförslag gällande reglementesändringar till 

socialnämnden
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17. Redovisning av obesvarade motioner 2021 (KS 2021.215)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner.

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen till fullmäktiges ordinarie 
sammanträde i december årligen redovisa de motioner som ännu inte har beretts färdigt. 
Motioner bör enligt kommunallagen beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom ett år 
från det att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och 
vad som kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige. Fullmäktige får då enligt 
kommunallagen avskriva motionen från vidare handläggning.
Vid tillfället för sammanställningen, den 12 oktober, fanns 16 obesvarade motioner. I vilken 
beslutsinstans dessa är i, samt när ett beslut kan fattas framgår i kommentarsfält.
Två av motionerna på listan, väckta 2020-10-12, kommer att ha något längre beredningstid än 
ett år. Motionerna är listade på kommunstyrelsens dagordning den 18:e oktober. Beslut i 
ärendena kan fattas vid fullmäktiges sammanträde den 8:e november.

Handlingar
 §195 KS Redovisning av obesvarade motioner 2021
 §158 KS AU Redovisning av obesvarade motioner 2021
 Redovisning av obesvarade motioner 2021
 Obesvarade motioner - lista 2021-10-12

18. Svar på motion (SD) om trygghetskameror vid 
cykelparkering (KS 2020.382)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har väckt en motion om att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda 
möjligheten att sätta upptrygghetskameror runt de centrala cykelparkeringarna i Vallentuna 
centrum.
Enligt uppgifter från lokalpolisen anmäldes i Vallentuna under första halvåret 2021 
sammanlagt 27 cykelstölder, varav 3 i Vallentuna centrum. Under samma period 2020 
anmäldes 32 cykelstölder totalt, varav 4 i Vallentuna centrum.
Kamerabevakning innebär generellt relativt sett stora kostnader. Utifrån integritetsaspekterna 
är det osannolikt att en eventuell ansökan beviljas, mot bakgrund av det låga antalet anmälda 
stölder. Om kameraövervakning eftersträvas behöver kommunen i första hand vidta andra 
brottsförebyggande åtgärder, såväl som genom informationskampanjer försöka öka andelen 
invånare som polisanmäler cykelstölder. Utifrån ett större anmälningstal skulle även de 
cykelparkeringar där behovet av kameraövervakning är störst kunna identifieras.

Handlingar
 §196 KS Svar på motion (SD) om trygghetskameror vid cykelparkering
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 §160 KS AU Svar på motion (SD) om trygghetskameror vid cykelparkering
 Svar på motion (SD) trygghetskameror vid cykelparkering
 Motion (SD) om trygghetskameror vid cykelparkeringarna Vallentuna centrum
 Faktablad_Cykelstolder (BRÅ)
 Anmälda cykelstölder, karta från lokalpolisen

19. Svar på motion (S) om belysning vid de kommunala 
lekplatserna (KS 2021.076)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.

Ärendebeskrivning
Socialdemokraterna har väckt en motion om att belysning i lekparkerna speciellt ska 
uppmärksammas och bristerna åtgärdas.
Motionärerna anför att lekplatserna spelar en viktig roll i barnfamiljernas vardag och att 
belysning saknas i flera av kommunens lekplatser.
Teknik- och fastighetsavdelningen arbetar aktivt med upprustningen av kommunens lekplatser 
i enlighet med den beslutade lekplatsplanen.
I lekplatsplanen framgår en rad aspekter som ska beaktas vid utformning av 
gestaltningsförslag vid upprustningar och nya lekplatser, i detta sammanhang listas även 
belysning. Vid större upprustning av lekplatser eller nyanläggning av lekplatser hanteras 
belysning inom lekplatsbudgeten, men belysningsåtgärder ryms inte alltid vid de mindre 
upprustningarna.
Vissa lekplatser går heller inte att anlägga belysning på utan att påverka naturmiljöerna 
negativt; genom sprängning berg eller genom att skada träd. Teknik- och 
fastighetsförvaltningen kan konstatera att samtliga lekplatser därför inte kan innehålla 
belysning. Belysning ingår dock redan i vad som särskilt ska beaktas, utifrån lekplatsplanen.

Handlingar
 §197 KS Svar på motion (S) om belysning vid de kommunala lekplatserna
 §159 KS AU Svar på motion (S) om belysning vid de kommunala lekplatserna
 Svar på motion (S) om belysning vid de kommunala lekplatserna
 Motion (S) om belysning vid de kommunala lekplatserna
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