
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 

Kommunfullmäktige 2021-12-06 

BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2021-12-06 

Datum för anslags 
uppsättande 

2021-12-13 Datum för anslags 
nedtagande och 
överklagandetiden 
går ut 

2022-01-04 

Förvaringsplats för 
protokollet 

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

Anslag upprättat av  Jesper Westberg 

Plats och tid 

Övrig information 

Kulturrummet, Kulturhuset 18:30 – 19:27.  
Sammanträdet ajournerades efter ärendet ”§ 164, Upprop” mellan klockan 
18:35 och klockan 18:38. Under ajourneringen delade ordförande ut 
Vallentuna kommuns miljöstipendium till Linda Lönnqvist för hennes 
initiativ och arbete med Reko Vallentuna. 

Samtliga beslutande närvarande ledamöter och ej tjänstgörande ersättare 
deltog i sammanträdet på distans, förutom kommunfullmäktiges presidium 
som deltog i sammanträdet på plats i Kulturrummet i Kulturhuset. 

Beslutande 
närvarande 

Ej tjänstgörande     
ersättare 

Se bifogad närvarolista. 

Se bifogad närvarolista. 

Övriga närvarande Annika Hellberg (närvarade på distans), Kommundirektör, Erik Lanner 
Sandberg (närvarade på distans), Ekonomichef, Mikael Carlgren (närvarade 
i Kulturrummet i Kulturhuset), Kanslichef, Jesper Westberg (närvarade i 
Kulturrummet i Kulturhuset), Kommunsekreterare. 

Paragrafer §§ 164 - 182

Justerande Anette Karlsson (S) och Erik Ideström (L) 

Plats och tid för 
justering 

Digitalt videomöte, måndagen den 13:e december 2021 klockan 15.00. 

Sekreterare Jesper Westberg  

Ordförande Ray Idermark (M)  

Justerande Anette Karlsson (S)      Erik Ideström (L)  
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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) §§ 164 – 
167) 
Johan Skog (M) (§§ 168 – 182) 
Anna Frisell (M)  
Camilla Blacker Wallinsson (M) 
Ewa Thorin (M) 
Birgitta Skärborn (M) (ersätter Cecilia Brändström 
(M)) 
Tommy Schiött (M) 
Lars Vargö (M) 
Göran Eriksson (M) (ersätter Margareta Svanström 
(M)) 
Christina Birger (M) 
Alexandra Herlin (M) (ersätter Maya Mallo (M)) 
Zarah Sjökvist (M) 
Fredrik Sundblad (M) 
Peeter Nömm (M) 

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

Ylva Mozis (L) 
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: 

Lars Åsberg (M) (§§ 168 – 182) 
Raimo Vuojärvi (M) 

Ulrik Hansson-Mild (C) 

Robert Lee (L) 

Jerri Bergström (S) 
Thomas Arctaedius (S)) 
Ing-Marie Elfström (S) 
Anette Karlsson (S)  
Adam Westerberg (S) 
Sven-Olof Ekström (S) (ersätter Gustav 
Elfström (S)) 
Sandra Rudeberg (S) 
Ulf Lundström (S) (ersätter David Thell (S)) 
Catharina Hedrenius (S) (ersätter Parvin 
Amjadi (S)) 

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

Johan Fagerhem (V)  
Gunnar Bergström (V) 

Fredrik Lindahl (SD) 
Hans Jedlin (SD) 
Annika Fagerberg (SD) 
Marie Dycefield-Scott (SD) 
Joakim Oskarsson (SD) 
Martin Siltanen (SD)  
Lars Stenling (SD) 

Lena Lantz (S) 

Lars Svensson (V) 

Bo Brandt (SD) 

Referensnummer för signaturer
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ÄRENDELISTA
§164 Upprop
§165 Val av justerare
§166 Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista
§167 Inlämnande av motioner
§168 Inlämnande av interpellationer
§169 Frågor
§170 Allmänhetens frågestund
§171 Avsägelser och fyllnadsval
§172 Svar på interpellation (V) om träddöd längs väg 268
§173 Svar på interpellation (MP) om modersmålsundervisningen
§174 Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2021
§175 Gymnasieskolpeng från och med 1 januari 2022
§176 Skolpeng från och med 1 januari 2022
§177 Revidering av taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens anläggningar
§178 Revidering av resepolicy
§179 Revidering av kommunstyrelsens och socialnämndens reglementen
§180 Redovisning av obesvarade motioner 2021
§181 Svar på motion (SD) om trygghetskameror vid cykelparkering
§182 Svar på motion (S) om belysning vid de kommunala lekplatserna

Comfact Signature Referensnummer: 26136SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2021-12-06

Referensnummer för signaturer:

§ 164
Upprop
Ärendebeskrivning
Upprop genomfördes. (Se närvarolista).
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§ 165
Val av justerare
Beslut
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Anette Karlsson (S) och Erik Ideström (L).

Protokollet justeras via ett digitalt videomöte måndagen den 13:e december 2021 klockan 
15.00.
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§ 166
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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§ 167
Inlämnande av motioner
Ärendebeskrivning
Vid sammanträdet lämnas följande motioner in:

Fredrik Lindahl (SD), lämnar in en motion om VMA-systemet (Viktigt meddelande till 
allmänheten) i Vallentuna. (Se protokollsbilaga 1 - Motion (SD) om VMA-systemet (Viktigt 
meddelande till allmänheten) i Vallentuna).

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
__________________________________________________________________________

Jenny Thörnberg (MP), lämnar in en motion om att stärka stödet kring barn med autism. (Se 
protokollsbilaga 2 - Motion (MP) om att stärka stödet kring barn med autism).

Beslut

Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.
__________________________________________________________________________
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§ 168
Inlämnande av interpellationer
Ärendebeskrivning

Vid sammanträdet anmäls följande interpellationer:

- Interpellation av Jerri Bergström (S) till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand
(M) om otrygga anställningsvillkor. (Se protokollsbilaga 3 - Interpellation (S) om otrygga
anställningsvillkor).

Beslut

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

- Interpellation av Jenny Thörnberg (MP) till utbildningsnämndens ordförande Ylva Mozis
(L) om Vallentuna Gymnasium. (Se protokollsbilaga 4 - Interpellation (MP) om Vallentuna
Gymnasium).

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och överlämnar den för
besvarande vid nästkommande fullmäktigesammanträde.
___________________________________________________________________________
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§ 169
Frågor (KS 2021.134)
Ärendebeskrivning
Inga frågor lämnades in för behandling.
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§ 170
Allmänhetens frågestund (KS 2021.005)
Ärendebeskrivning
Inga frågor från allmänheten lämnades in för behandling.
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Referensnummer för signaturer:

§ 171
Avsägelser och fyllnadsval (KS 2021.004)
Ärendebeskrivning
Samtliga beslut i detta ärende som fattas av kommunfullmäktige verkställs från och med 
datumet 2021-12-13 (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.

Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige, Parvin Amjadi (S), för perioden 23 
november 2021 till 14 oktober 2022.

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Lena Lantz (S), för 
perioden 23 november 2021 till 14 oktober 2022.

Inkomna avsägelser

1. Avsägelse – Frida Lundin (V)

o Ersättare i kommunfullmäktige

Beslut

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

Kvarstående valärenden

1. Val av ledamot i arvodeskommittén (C)

Beslut
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Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

2. Val av ersättare i socialnämnden (S)

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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Referensnummer för signaturer:

____________________________________________________________________

7. Nominering av nämndeman till Attunda tingsrätt (M)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________

8. Val av ersättare i socialnämnden (MP)

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
____________________________________________________________________
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§ 172
Svar på interpellation (V) om träddöd längs väg 268 (KS 2021.333)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

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).

Yrkanden
Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs 
till nästa sammanträde.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Svar på interpellation (V) om träddöd längs väg 268
 Rättning, Interpellation (V) om träddöd längs väg 268
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§ 173
Svar på interpellation (MP) om modersmålsundervisningen (KS 2021.334)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

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).

Yrkanden
Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs 
till nästa sammanträde.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Svar på interpellation (MP) om modersmålsundervisningen
 Interpellation (MP) om modersmålsundervisningen
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§ 174
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 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 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.

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
 §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
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 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
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§ 175
Gymnasieskolpeng från och med 1 januari 2022 (KS 2021.286)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
- anta STORSTHLM:s rekommendation till programpriser och strukturtillägg 2022 för
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.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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.
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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
 §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
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§ 176
Skolpeng från och med 1 januari 2022 (KS 2021.261)
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

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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

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

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

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

Ärendebeskrivning
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
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- 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.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar att kommunfullmäktige fastställer belopp för skolpeng enligt 
Socialdemokraternas yrkande i ärendet kommunplan 2022-2024 (kommunfullmäktige den 7 
juni 2021). (Se protokollsbilaga 5 - Socialdemokraternas yrkande gällande ärendet Skolpeng 
från och med 1 januari 2022).

Jenny Thörnberg (MP), yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till förmån för 
Miljöpartiets budget och förslag till skolpeng. (Se protokollsbilaga 6 - Miljöpartiets yrkande 
gällande ärendet Skolpeng från och med 1 januari 2022).

Martin Siltanen (SD), yrkar att kommunfullmäktige fastställer skolpeng enligt 
Sverigedemokraternas egna förslag till skolpeng enligt deras kommunplan 2022-2024.

Johan Fagerhem (V), yrkar att kommunfullmäktige fastställer skolpeng enligt Vänsterpartiets 
egna förslag till skolpeng enligt deras kommunplan 2022-2024.

Fredrik Sundblad (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, och avslag till övriga 
ledamöters yrkanden.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att Jerri Bergströms (S) yrkande, Jenny Thörnbergs 
(MP) yrkande, Martins Siltanens (SD) yrkande, Johan Fagerhems (V) yrkande och Fredrik 
Sundblads (M) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag ställs mot varandra. 
Beslutsgången godkänns av kommunfullmäktige.

Ordförande, Ray Idermark (M), ställer Jerri Bergströms (S) yrkande, Jenny Thörnbergs (MP) 
yrkande, Martins Siltanens (SD) yrkande, Johan Fagerhems (V) yrkande och Fredrik 
Sundblads (M) bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag mot varandra. Ordförande finner 
att kommunfullmäktige beslutar enligt Fredrik Sundblads (M) bifallsyrkande till 
kommunstyrelsens förslag.

Beslutsunderlag
 §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
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 Tjänsteskrivelse, 2021-10-01, Skolpeng fr o m 1 januari 2022
 Barn- och ungdomsnämnden, Skolpeng fr.o.m 1 januari 2022
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§ 177
Revidering av taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens anläggningar 
(KS 2021.204)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nya taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens 
lokaler och anläggningar från 1 januari 2022 enligt förvaltningens förslag.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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

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.

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.

Yrkanden
Johan Fagerhem (V), yrkar kommunfullmäktige avslår kommunstyrelsens förslag och beslutar 
istället att taxor för hyra av idrott- och friluftsenhetens lokaler och anläggningar räknas upp i 
linje med övriga uppräkningar inom fritidsnämndens budgetuppräkning.

Tommy Schiött (M) yrkar, med bifall från Lars Carlsson (C), bifall till kommunstyrelsens 
förslag.
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Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), föreslår att Johan Fagerhems (V) yrkande ställs mot Tommy 
Schiötts (M) med fleras bifallsyrkande till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgången 
godkänns av kommunfullmäktige.

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

Beslutsunderlag
 §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
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§ 178
Revidering av resepolicy (KS 2021.272)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa reviderad resepolicy i enlighet med bifogat förslag.

I enlighet med kommunstyrelsens 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.

Yrkanden
Jennie Bergenholtz (MP), 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
 §191 KS Revidering av resepolicy
 §154 KS AU Revidering av resepolicy
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-20, Revidering av resepolicy
 Förslag till reviderad resepolicy
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§ 179
Revidering av kommunstyrelsens och socialnämndens reglementen (KS 
2021.071)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa bifogade förslag till reviderade reglementen för 
kommunstyrelsen och socialnämnden. Dessa reglementen ersätter tidigare reglementen som 
då utgår.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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”.

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.
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Beslutsunderlag
 §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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§ 180
Redovisning av obesvarade motioner 2021 (KS 2021.215)
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av obesvarade motioner.

I enlighet med kommunstyrelsens förslag.

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.

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
 §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
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§ 181
Svar på motion (SD) om trygghetskameror vid cykelparkering (KS 
2020.382)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

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.

Yrkanden
Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs 
till nästa sammanträde.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §196 KS Svar på motion (SD) om trygghetskameror vid cykelparkering
 §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

Comfact Signature Referensnummer: 26136SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunfullmäktige 2021-12-06

Referensnummer för signaturer:

§ 182
Svar på motion (S) om belysning vid de kommunala lekplatserna (KS 
2021.076)
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs till nästa sammanträde.

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.

Yrkanden
Ordförande, Ray Idermark (M), yrkar att kommunfullmäktige beslutar att ärendet bordläggs 
till nästa sammanträde.

Beslutsgång
Ordförande, Ray Idermark (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §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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Motion om att stärka stödet kring barn med autism.

Med tidiga insatser och rätt kompetens hos personalen skulle fler barn klara skolans mål.

Det finns kunskap, lagstöd och resurser. Nu är det dags att vi kommunpolitiker tar vårt

ansvar och ger skolorna förutsättningar att stötta barn med autism på rätt sätt.

Varje dag går tusentals barn med autism till skolan med ont i magen och en känsla av att

ingen skola passar dem. Samtidigt har debatten om skolan nästan uteslutande fokuserat på

betygsinflation, vinster och olika skolformers fördelar, i stället för att handla om hur

eleverna faktiskt mår.

I dag når färre än fyra av tio elever med autism målen i svenska, engelska och matematik

visar Autism- och Aspergerförbundets skolenkät. Alla barn har rätt till en likvärdig

utbildning och skollagen är tydlig med att barn som behöver stöd för att nå skolans mål ska

få det för att utvecklas och nå så långt som möjligt. Trots det är det bara drygt hälften av

föräldrarna till barn med autism, 56 procent, som upplever att barnet fick bättre stöd i

skolan efter sin diagnos, visar samma enkät.

När skolan inte ger rätt stöd till barn med autism är det både ett underbetyg till samhället

och en stor sorg för alla som drabbas av skolans misslyckande. För att ha samma möjligheter

som andra barn är det viktigt att alla barn med autism får rätt anpassningar och stöd.

Många elever med autism har en hög frånvaro från skolan och riskerar att fastna i psykisk

ohälsa, samt i förlängningen även i arbetslöshet. Förutom det personliga lidandet är

kostnaden för detta stor – nationalekonomen Ingvar Nilsson har räknat ut att ett år av hög

skolfrånvaro för en elev i genomsnitt leder till ett utanförskap som kostar samhället en halv

miljon kronor.

Orsakerna till frånvaron är främst att barnen får otillräckligt stöd under skoldagen, att

skolpersonalen har för låg kunskap om autism och att skolmiljön brister i anpassning. Det

finns tusentals engagerade anställda på skolor runt om i landet som redan i dag gör ett

fantastiskt arbete för barn med autism, men många saknar de verktyg som behövs.

Protokollsbilaga 2
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Miljöpartiet i Vallentuna föreslår därför:

1. Utbilda rektorerna i autism. Rektorerna på kommunens skolor ska ha tillräcklig

kunskap om autism för att kunna organisera, planera och resursfördela stödet till elever med

autism. Ta hjälp av till exempel Specialpedagogiska myndigheten för att ta fram

utbildningsmaterial och råd till rektorer.

2. Bygg autismvänliga skolor. Fram till år 2026 ska cirka 1 400 förskolor och skolor

byggas i Sverige. Se till att principen om universell utformning finns med som ett krav vid

ny- och ombyggnation för att skapa avskalade miljöer som minskar mängden sinnesintryck,

har ljudisolering och ger utrymmen för återhämtning. Det gynnar alla elever och vuxna i

skolan.

3. Värna rätten till särskilt stöd. Se till att det finns tillräckligt många små särskilda

undervisningsgrupper så att alla barn som behöver kan få en sådan plats. Har ett barn

omfattande behov av särskilt stöd ska tilläggsbelopp tillämpas på ett sätt så att barnet inte

förlorar rätten till extraordinära stödåtgärder.

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna

Jenny Thörnberg
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Interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M) 

Otrygga anställningsvillkor 

Otrygga anställningar och ofrivillig deltid har länge varit norm för stora personalgrupper, trots 
att det är väl känt vad det innebär för såväl de anställda som kvaliteten i 
välfärdsverksamheterna. 

Visserligen ligger Vallentuna långt fram i sitt arbete med ”Heltidsresan” för att öka 
tjänstgöringsgraden bland medarbetare inom äldreboenden, men det är mycket arbete kvar 
innan det införts i kommunens samtliga verksamheter. 

I samband med att arbetet med ”Heltidsresan” startade så kunde man läsa på kommunens 
hemsida följande: ”Vallentuna kommun vill att heltid ska bli en rättighet för alla kommunens 
medarbetare. Det är en process som får ta tid, och självklart ska de som vill fortsätta jobba 
deltid få göra det. Men för att skapa en mer jämställd arbetsplats ska inte bara 
mansdominerande yrken ha heltid som norm, utan även kvinnodominerande yrken.” 

Viktigt att notera att SKR’s och Kommunals utvecklingsprojekt ”Heltidsresan” inte bara är att 
heltid ska vara norm, även tillsvidareanställning ska vara norm vid anställning. 

När det gäller Socialförvaltningen så utförs en tredjedel av allt arbete inom Kommunals 
avtalsområde av timanställda. Det är en anställningsform som innebär att samma ögonblick 
som arbetspasset är slut för dagen så upphör också anställningen.  

I LO-distriktet i Stockholms läns rapport ”Bästa och sämsta arbetsgivarkommun i Stockholms 
län 2020” så får Vallentuna kommun som arbetsgivare både ris och ros. 

För Vallentunas del så är resultatet att kommunen är bäst på ledarskap men näst sämst när det 
gäller anställningsvillkor. För de övriga bedömningskriterierna så ligger Vallentuna nära 
mitten. 

Rapporten kan sammanfattas med att dåliga villkor för stora grupper av anställda är norm i 
kommunerna i Stockholms län, men skillnaderna är stora. ”En idealkommun skulle ha 
anställningsvillkor som Nynäshamn, löner som Österåker, personaltäthet som Sigtuna, 
ledarskap som Vallentuna och sjukfrånvaro som Salem.” 

Vi socialdemokrater har flera gånger lyft frågan på olika sätt för att ge de dåliga 
anställningsvillkoren den uppmärksamhet det förtjänar. Därför gör vi det igen. 

Mot bakgrund av ovanstående så vill Socialdemokraterna få svar på följande frågor: 

- Vilket ansvar har du för att Vallentuna kommun inte kommit längre i sitt arbete med
tillsvidareanställning som norm?

- Vad avser du göra för att förbättra anställningsvillkoren?

För Socialdemokraterna i Vallentuna 

Jerri Bergström 

Protokollsbilaga 3
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2021-12-01

Interpellation om  Vallentuna Gymnasium

Jag har en son som är 15 och jag får massor av reklam och information om gymnasieskolor
runt om i kranskommunerna. Ibland stora broschyr ibland mindre uppslag bara, men
information av något slag, men från vårt närmaste gymnasium - kommer ingenting.
Har hört rykten om att de ska skickas ut en vykort, men det är inget som vi har fått i alla fall.
Det är lite tråkigt eftersom jag vet att vårt gymnasium är något man är rätt stolt över.

Trots det har jag ändå försökt söka info om öppet hus, om information osv. Googlar man
hittar man hemsidan, som ligger under vallentuna kommun och den är rätt oinspirerade, och
man måste klicka i flera led innan man ser vilka program man har, startsidan säger
ingenting, en stor gruppbild på “massa elever som inte känns särskilt lokala”.
Letar man vidare hittar man facebook  men det verkar bara vara en plats där alla bara taggar
sig. Instagram blir jag tipsad om från en lärare på skolan, men där hittar man mest sånt som
är roligast för de som redan går där, knappast reklam utåt och ingen info om vilka program
som finns. Vilket så klart gör det svårt för mig att sälja in skolan till min son, där alla mest
pratar om Täby eller Österåker. Det känns som om vi missar en stor väljargrupp bara genom
att vi inte gör reklam eller har marknadsföring, visst det kostar pengar men i motsvarighet
vad kostar tomma skolplatser?

Min Interpellation ställer jag till Ylva Mozis ordförande i Utbildningsnämnden:

● Varför gör inte Vallentuna Gymnasium reklam på samma sätt som våra
angränsande kommuners gymnasium?

● Varför satsar vi inte på en hemsida som är mer levande och separerade från
kommunens hemsida?

● Hur kommer det sig att inte vi har öppet hus som många av andra skolor, det
kommer bli svårt att hävda sig om alla andra har öppet men inte vi?

För Miljöpartiet de Gröna Vallentuna

Jenny Thörnberg

Protokollsbilaga 4
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Kommunfullmäktige 2021-12-06 

Ärende 13. Skolpeng från och med 1 januari 2022 

Socialdemokraterna yrkar att kommunfullmäktige fastställer belopp för skolpeng enligt 
Socialdemokraternas yrkande i ärendet kommunplan 2022-2024 (kommunfullmäktige den 7 juni 
2021). 

Förskola 1-2 120 000 
Förskola 3-5 120 000 
Familjedaghem 1-2 117 900 
Familjedaghem 3-5 103 300 
Förskoleklass 76 900 
Grundskola 1-5 77 400 
Grundskola 6-9 90 800 
Fritidshem 40 200 

För Socialdemokraterna 

Jerri Bergström 

Protokollsbilaga 5
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Jenny Thörnberg
Ledamot i KS för  MP Vallentuna

Protokollsbilaga 6

§ 151 Skolpeng från och med 1 januari 2022 (KS 2021.261)

Miljöpartiet yrkar avslag till förmån för vår budget och förslag till skolpeng.

Skolorna har fortfarande svårt att nå målen för barn med särskilda behov. Det saknas resurser 
för barn med NPF och vi har fortfarande stora problem med psykiskt ohälsa våra unga.
Vår resurs skolor och friskolor som arbetar med barn med NPF har svårt att höja lönerna och 
tilläggsbeloppen är svåra att styra vilket gör att det är bättre om skolorna får högre skolpeng så 
de lättare kan fördela resurserna där de behövs.

Med vårt budgetförslag har vi både kompenserat för de besparingar som alliansen samt sett till 
att höja skolpengen rejält för alla elever i vår kommun. Vi har först och främst kompenserat BUN 
och skolpengen med de 50% i besparingskrav som Alliansens satt på nämnden samt höjt 
skolpengen med 6,8 miljoner.

I vår budget har vi lagt 6,8 miljoner att fördela på skolpengen och det tänker jag att det fördelas 
nästan jämt mellan eleverna dock med lite mer stöd till just grundskolan år 1-9  eftersom vi har 
många barn just nu som har diagnoser inom NPF.
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