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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-11-15

Referensnummer för signaturer:

Plats och tid Påtåkervägen,  kl. 18:00-18:55

Beslutande 
närvarande

Parisa Liljestrand (M) (ordförande), Ylva Mozis (L) (vice ordförande), 
Jerri Bergström (S) (2:e vice ordförande), Anna Frisell (M), Björn 
Furugren Beselin (C), Lars Carlsson (C), Michel Louis (KD), Jenny 
Thörnberg (MP), Martin Siltanen (SD), Lars Vargö (M)  ersätter Johan 
Skog (M), Monique Nilsfors (S)  ersätter Gustav Elfström (S)

Ej tjänstgörande 
ersättare

Torbjörn Einarsson (C), Lovisa Kronsporre (C), Johan Fagerhem (V), 
Hans Jedlin (SD)

Övriga närvarande Annika Hellberg (Kommundirektör), Björn Stafbom 
(Samhällsbyggnadschef), Mikael Carlgren (Kanslichef), Mimmi Carne 
(Planeringschef), Emelie Hallin (Stabschef), Annika Colding 
(Personalchef) §§179-182, Magnus Sjögren (Kommundirektörens 
ledningsstöd), Poa Hellqvist (Chef teknik- och fastighetsförvaltningen), 
Erik Lanner Sandberg (Ekonomichef), Kenneth Bylund (S) (Adjungerad 
från kommunfullmäktiges presidium), Jens Björck (Förhandlingschef) 
§§179-182

Paragrafer §§179-200

Justerande Jerri Bergström

Plats och tid för 
justering

Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i 
protokollet.

Sekreterare Fanny Lundqvist

Ordförande Parisa Liljestrand

Justerande Jerri Bergström
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-11-15

Referensnummer för signaturer:

ÄRENDELISTA
§179 Val av justerare
§180 Fastställande av dagordning
§181 Kommundirektören informerar
§182 Utfall löneöversyn 2021
§183 Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2021
§184 Information om nya visselblåsardirektivet
§185 Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2022
§186 Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022-2024
§187 Gymnasieskolpeng från och med 1 januari 2022
§188 Skolpeng från och med 1 januari 2022
§189 Revidering av taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens anläggningar
§190 Taxa för miljöbalkens område 2022 och timtaxa för bygg och miljö
§191 Revidering av resepolicy
§192 Revidering av kommunstyrelsens och socialnämndens reglementen
§193 Uppföljning av handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld
§194 Handlingsplan suicidprevention
§195 Redovisning av obesvarade motioner 2021
§196 Svar på motion (SD) om trygghetskameror vid cykelparkering
§197 Svar på motion (S) om belysning vid de kommunala lekplatserna
§198 Fyllnadsval av ledamot i Kulturstiftelsen Husby Gårds styrelse
§199 Anmälningar för kännedom
§200 Redovisning av delegationsbeslut
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-11-15

Referensnummer för signaturer:

§ 179
Val av justerare
Beslut
Kommunstyrelsen utser Jerri Bergström (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-11-15

Referensnummer för signaturer:

§ 180
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-11-15

Referensnummer för signaturer:

§ 181
Kommundirektören informerar
Ärendebeskrivning
 
Magnus Sjögren, Ledningsstöd, informerar om:
 
Trygghetspunkter
Vallentuna kommun har utsett sex olika platser som kan aktiveras som trygghetspunkter vid 
allvarliga samhällsstörningar. Fredag 19 november kl. 13-17 genomförs en övning av 
trygghetspunkten Rosendal Norra.
Det är en praktisk och operativ övning som inte innefattar krisledningsfunktioner. 
Trygghetspunkten och dess bemanning kommer att öva uppstart och initial drift, inklusive 
hantering reservkraftsystem. Syftet är att träna för att få erfarenheter men framförallt för att ta 
vara på lärdomar för att utveckla rutiner, instruktioner och bemanningsorganisationen, som 
sedan kan användas för samtliga trygghetspunkter. Övningen är scenariobaserat, med fiktiva 
händelser och ledningsbeslut som ger förutsättningarna.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-11-15

Referensnummer för signaturer:

§ 182
Utfall löneöversyn 2021 (KS 2020.396)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Löneöversynen genomfördes och avslutades under januari till och med mars med de 
avtalsområden som vid den tidpunkten hade pågående löneavtal. Vid samma tid 
omförhandlade de båda lärarorganisationerna (Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet) de 
centrala kollektivavtalen varvid löneöversynen försenades för kommunens lärare och 
förskollärare. Löneöversynen för dessa grupper avslutades i juni, dock gäller ny lön 
retroaktivt från 1 april. Utöver löneöversynen för lärare utbetalades även ett engångsbelopp 
om 2 000 kronor per månadsavlönad inom avtalsområdet. Beloppet reducerades i förhållande 
till sysselsättningsgrad.

Årets löneöversyn har utgått från de centrala delarna i respektive löneavtal där 
löneökningarna i huvudsak relaterar till prestation och måluppfyllelse. Löneöversynen har 
genomförts enligt den s.k. dialogmodellen vilket i korthet innebär att chef och medarbetare 
har en dialog om prestation och måluppfyllelse och kopplar därefter ihop detta med ny lön.

Även 2021 års löneöversyn med Kommunal har innefattat en särskild satsning på 
yrkesutbildade. Satsningen innebar att ett extra fördelningsutrymme om 0,3 % av samtliga 
medarbetares löner inom avtalsområdet fördelades individuellt och differentierat mellan 
arbetstagare med befattningen underskötare, stödassistent, boendestödjare och 
barnskötare/elevassistent inom grundskolan.

Årets löneöversyn gav utfallet 2,18 % totalt över samtliga avtalsområden. Inom kort kommer 
arbetsgivaren att inleda 2022 års löneöversyn. I dagsläget är det dock osäkert huruvida det går 
att genomföra löneöversyn med vårdförbundets avtalsområde då överenskommelse om 
löneavtal saknas för 2022

Beslutsunderlag
 §147 KS AU Utfall löneöversyn 2021
 Utfall löneöversyn 2021
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-11-15

Referensnummer för signaturer:

§ 183
Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 2, 2021 (KS 
2021.187)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att 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.

Beslutsunderlag
 §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
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-11-15

Referensnummer för signaturer:

§ 184
Information om nya visselblåsardirektivet (KS 2021.284)
Beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen.

Ärendebeskrivning
Som ett resultat av en revisionsrapport gällande beredskap för att hantera oegentligheter 
informerades kommunstyrelsen i april 2018 om att en visselblåsarfunktion för anmälningar av 
misstänkta oegentligheter skulle inrättas. Sedan funktionen inrättats har den fungerat som ett 
av flera möjliga alternativ för den som vill anmäla misstankar om oegentligheter. Det kan 
handla om mutor, bedrägerier, stöld eller andra situationer där någon får privat vinning av sin 
tjänsteställning eller att någon närstående gynnas på något sätt. Även tjänstefel och grövre 
avvikelser mot interna regler och riktlinjer har kunnat anmälas.

Den 17 december 2021 kommer ett nytt visselblåsardirektiv att träda i kraft som stärker 
skyddet för visselblåsare som rapporterar om arbetsrelaterade oegentligheter. Det nya 
direktivet innebär att en anställd som rapporterar om missförhållanden inte kan drabbas av 
repressalier från arbetsgivaren utan att arbetsgivaren riskerar sanktionsavgifter. Den som 
rapporterar och den som bistår vid rapporteringen kommer även att få ett utökat 
sekretesskydd. Direktivet ställer krav på att kommunen ska upprätta kanaler för rapportering 
som säkerställer konfidentiell hantering av visselblåsarens anonymitet samt obligatorisk 
dokumentation, återkoppling och utredning av inkomna ärenden.

Visselblåsarfunktionen finns idag tillgänglig via en länk på kommunens intranät och externt 
hänvisas det till Kontaktcenter samt möjligheten att anmäla oegentligheter genom ett anonymt 
brev. Under hösten ska funktionen även göras tillgänglig på den externa webben för de som 
inte har tillgång till intranätet. Informationen i visselblåsarfunktionens anmälningsformulär 
kommer att kompletteras så att det säkerställs att anmälaren förstår innebörden av anonym 
rapportering. Vid en helt anonym rapportering finns ingen möjlighet till återkoppling eller 
komplettering vilket riskerar att leda till att ärendet inte kan utredas och istället behöver 
läggas ner. I funktionen ska det framgå vad som ska anmälas och inte, innebörden av en helt 
anonym rapportering och förslag på alternativa kontaktvägar om personen inte önskar uppge 
sin identitet.

Beslutsunderlag
 §146 KS AU Information om nya visselblåsardirektivet
 Tjänsteskrivelse, 21-09-30, Information om nya visselblåsardirektivet
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-11-15

Referensnummer för signaturer:

§ 185
Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2022 (KS 2021.290)
Beslut
Kommunstyrelsen fastställer tidplan 2022 för planeringsprocessen styrning och uppföljning;
Bokslutsgenomgång inkl. måluppfyllelse torsdag 24 mars kl. 09:00-12:00 (digitalt).
Kommunplanedag torsdag 21 april kl. 09:00-12:00 (digitalt).
Budgetberedning (KSAU) i samband med ordinarie KSAU torsdag 5 maj.
Förslag till kommunplan behandlas av kommunstyrelsen måndag 23 maj.
Förslag till kommunplan behandlas slutligen av kommunstyrelsen måndag 17 oktober.
Kommunplanen fastställs av kommunfullmäktige måndag 14 november.

Ärendebeskrivning
Kommunallagen 11 kap. Ekonomisk förvaltning anger att budgeten fastställs av fullmäktige 
före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela landet ska 
budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Kommunallagen anger även att förslag till budget 
ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Vallentuna kommuns regler för 
styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter i Vallentuna kommun anger hur 
planeringsprocessen genomförs i Vallentuna kommun. Kommunens planeringsprocess 
innebär att kommunfullmäktige under juni månad fastställer kommunplanen, KP, för 
efterföljande tre år. Dock under valår fastställer kommunfullmäktige KP senast på 
kommunfullmäktiges sammanträde i december månad. Med utgångspunkt från 
kommunallagen och Vallentuna kommuns regler för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamheter föreslår kommunledningskontoret att tidplan för planeringsprocessen styrning 
och uppföljning fastställs. Tidplanen innehåller bland annat datum för bokslutsgenomgång 
och kommunplanedag.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §148 KS AU Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2022
 Tjänsteskrivelse, 2021-10-04, Planeringsprocessen styrning och uppföljning 2022
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-11-15

Referensnummer för signaturer:

§ 186
Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022-2024 (KS 2021.015)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplan för 2022-2024.
 
Anteckning
Jerri Bergström (S) och Monique Nilsfors (S) deltar ej i beslutet med hänvisning till att 
Socialdemokraterna har ett eget förslag till kommunplan och budget för 2022-2024.
 
Martin Siltanen (SD) deltar ej i beslutet med hänvisning till att Sverigedemokraterna har ett 
eget förslag till kommunplan och budget för 2022-2024.
 
Jenny Thörnberg (MP) deltar ej i beslutet med hänvisning till att Miljöpartiet har ett eget 
förslag till kommunplan och budget för 2022-2024.

Ärendebeskrivning
Med den av kommunfullmäktige beslutade kommunplan 2022-2024 som grund ska 
kommunens nämnder besluta om verksamhetsplaner för perioden. Nämndernas 
verksamhetsplaner innehåller:

• Kommungemensamma mål
• Nämndspecifika mål
• Indikator/nyckeltal
• En övergripande fördelning av nämndens driftbudget
• En övergripande fördelning av investeringsbudget per projekt

Kommunstyrelsen har utifrån beslutad kommunplan 2022-2024 upprättat ett förslag till 
kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2022-2024.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §149 KS AU Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2022-2024
 Tjänsteskrivelse 2021-10-04, Verksamhetsplan 2022-2024, kommunstyrelsen
 Verksamhetsplan 2022-2024 Kommunstyrelsen
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-11-15

Referensnummer för signaturer:

§ 187
Gymnasieskolpeng från och med 1 januari 2022 (KS 2021.286)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 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.

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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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-11-15

Referensnummer för signaturer:

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §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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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-11-15

Referensnummer för signaturer:

§ 188
Skolpeng från och med 1 januari 2022 (KS 2021.261)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att 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
 
Reservationer
Jerri Bergström och Monique Nilsfors (båda S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jerri 
Bergströms (S) yrkande (se protokollsbilaga 1). 
 
Martin Siltanen (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. 
 
Jenny Thörnberg (MP) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande (se 
protokollsbilaga 2). 

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.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-11-15

Referensnummer för signaturer:

Yrkanden
Jerri Bergström (S), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
skolpeng enligt Socialdemokraternas förslag (protokollsbilaga 1).
 
Martin Siltanen (SD), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
skolpeng enligt Sverigedemokraternas egna förslag till skolpeng enligt deras kommunplan 
2022-2024. 
 
Jenny Thörnberg (MP), yrkar att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer 
skolpeng enligt Miljöpartiets förslag (protokollsbilaga 2). 
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) yrkande och 
finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå det.

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Martin Siltanens (SD) yrkande och 
finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå det.

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jenny Thörnbergs (MP) yrkande 
och finner att Kommunstyrelsen beslutar att avslå det.

Beslutsunderlag
 §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 / 30

Comfact Signature Referensnummer: 23862SE



VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsen 2021-11-15

Referensnummer för signaturer:

§ 189
Revidering av taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens anläggningar 
(KS 2021.204)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 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.

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
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §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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§ 190
Taxa för miljöbalkens område 2022 och timtaxa för bygg och miljö (KS 
2021.289)
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
 
Motivering till återremiss
Taxor och formuleringar behövs ses över. 

Ärendebeskrivning
Inför 2021 beslutade kommunfullmäktige att införa en ny behovsbaserad taxemodell som 
Miljösamverkan i Stockholms län har arbetat fram med SKR:s modell som utgångspunkt.

Under 2021 har fyra kommuner i länet, varav Vallentuna är en av dessa, provat taxemodellen. 
Den revidering som nu föreslås innehåller förändringar gällande
- ny lagstiftning (tre förändringar),
- redaktionella ändringar (två) och
- förändrade avgifter (två).

I samband med beslut om revidering av taxemodellen så föreslås kommunfullmäktige 
samtidigt besluta om timtaxa om 1 340 kronor för bygglov och miljöbalkens tillsynsområde 
för år 2022.

Timtaxan har beräknats med hjälp av SKR:s stöd för uträkning av timtaxa och förväntas 
matcha avgifterna hos andra kommuner i närområdet.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att ärendet återremitteras med motiveringen att 
taxor och formuleringar behövs ses över.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §153 KS AU Taxa för miljöbalkens område 2022 och timtaxa för bygg och miljö
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-10, Taxa för miljöbalkens område 2022 och timtaxa för 

bygg och miljö
 Taxabestämmelser med anvisningar
 Bygg- och miljötillsynsnämnden, Taxa för miljöbalkens område från 2022 och 

timtaxa för bygg- och miljö
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§ 191
Revidering av resepolicy (KS 2021.272)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att 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.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §154 KS AU Revidering av resepolicy
 Tjänsteskrivelse, 2021-09-20, Revidering av resepolicy
 Förslag till reviderad resepolicy
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§ 192
Revidering av kommunstyrelsens och socialnämndens reglementen (KS 
2021.071)
Beslut
Kommunstyrelsens föreslår att 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”.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

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

socialnämnden
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§ 193
Uppföljning av handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld (KS 
2021.209)
Beslut
Kommunstyrelsen anser arbetet med den särskilda handlingsplanen slutfört och är positiv till 
att fortsatt arbete med att förebygga hedersförtryck hanteras inom en övergripande strategi.

Ärendebeskrivning
I slutet av 2019 antog kommunstyrelsen en handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och 
våld. Frågor kopplade till hedersrelaterat förtyck och våld kan förekomma i de varierande 
verksamheter som möter kommuninvånarna på olika sätt. Handlingsplanen var tänkt att 
fungera som stöd för dessa verksamheter och innefattade ett antal målsättningar. Utifrån 
målsättningarna skapades aktiviteter med olika förvaltningar som ansvariga där nästan alla 
aktiviteterna har genomförts men en kvarstår; lokal kartläggning samt fördjupad 
handlingsplan.

En situation eller händelse som kan beröra hedersrelaterat våld eller förtryck kan adresseras 
till vem som helst i organisationen, den kan vara vag och pågå under lång tid innan den blir 
faktisk och därmed möjlig att hantera. Den typen av information kan bli sekretessbrytande, då 
fallen är få och kommunen liten. Inom Elevhälsan bedöms att det rör sig om 0-2 fall/år. Det 
gäller då ungdomar upp till 23 år, och i de fall de är över 18 år blir det aldrig aktuellt med 
anmälan till socialtjänsten. Inom Socialförvaltningen har det under 2020 samt 2021 funnits 7 
aktualiseringar i form av orosanmälningar som har med hederskontext att göra. 
Socialsekreterarens första kontakt med ett barn eller en familj sker många gånger under den så 
kallade aktualiseringsfasen. Under denna fas beslutar socialtjänsten om man ska inleda en 
barnavårdsutredning eller inte. Vid utredning har det inte resulterat i någon specifik insats 
kopplat till hedersproblematik, utan bedömningen har varit att ärendena har kunnat omfattas 
av pågående eller andra insatser.

Socialförvaltningen samt Elevhälsan på Barn och ungdomsförvaltningen anser sig ha god 
kunskap och rutiner inom området heder. De har ett samverkansavtal med Origo, som är ett 
resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld. Personal samt även utsatta kan vända sig 
till Origo för spetskompetens inom området. Socialförvaltningens personal har även deltagit i 
kommunens internutbildning i hedersrelaterat våld utifrån Länsstyrelsens och Origos 
webbkurs Heder. Insatser, kompetens och intern förvaltningssamverkan bedöms vara 
tillräcklig inom området då flera förvaltningar inom kommunen är i ett utvecklingsarbete med 
fokus på främjande och förebyggande insatser för ett helhetsgrepp mot alla typer av våld.
Arbetet med handlingsplanen anses slutfört då den aktivitet som kvarstår bättre kan adresseras 
inom ett större helhetsperspektiv: Vidare hantering kring rutiner för hedersrelaterat våld och 
förtryck kan beaktas i den övergripande strategi för hur Vallentuna kan arbeta förebyggande 
mot våld, vilket är en aktivitet i Tryggare Vallentunas handlingsplan för 2021-2022
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Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §156 KS AU Uppföljning av handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld
 Uppföljning av handlingsplan hedersförtryck Tjänsteskrivelse
 Handlingsplan mot hedersrelaterat förtryck och våld
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§ 194
Handlingsplan suicidprevention (KS 2021.282)
Beslut
Kommunstyrelsen skickar handlingsplan suicidprevention 2022-2024 på remiss till 
nämnderna och önskar förslag till ändringar senast den 1 februari 2022.

Ärendebeskrivning
Syftet med Vallentuna kommuns handlingsplan för suicidprevention syftar till att ange 
riktning och prioriteringar för kommunens suicidpreventiva insatser, samt skapa en struktur 
och tydliggöra ansvarsfördelning för det suicidpreventiva arbetet. De föreslagna prioriterade 
områdena är indelad utefter preventionsnivå och hämtade från Nationellt Centrum för 
Suicidforskning och Preventions (NASP) litteraturgenomgång av evidensbaserade metoder 
för att minska självmord. De är därefter utvalda för att möta de behov som medarbetare inom 
Vallentuna kommun har efterfrågat inom området. Följande insatser föreslås i 
handlingsplanen,
• Tillgängliggöra utbildningar i suicidprevention för personal
• Verksamhetsanpassning och implementering av rutiner för hur personal ska agera vid 
självmord och självmordsförsök
• Utbilda och stödja relevant personal kring stöd och hjälp till anhöriga vid suicid
• Identifiera och implementera evidensbaserade insatser som bekämpar ofrivillig ensamhet 
bland äldre
• Säkerställa att skolornas krisplaner innehåller riktlinjer för hur de ska agera vid en elevs 
suicidförsök eller suicid

Arbetet med insatserna inom handlingsplanen följs upp och utvärderas inom ramen för 
Tryggare Vallentuna.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §157 KS AU Handlingsplan suicidprevention
 Tjänsteskrivelse - Handlingsplan Suicidprevention 2021-10-05
 Handlingsplan Suicidprevention 2022-2024
 Kartläggning Suicidarbete Vallentuna kommun
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§ 195
Redovisning av obesvarade motioner 2021 (KS 2021.215)
Beslut
Kommunstyrelsen överlämnar redovisningen av obesvarade motioner till fullmäktige för 
godkännande.

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
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §158 KS AU Redovisning av obesvarade motioner 2021
 Redovisning av obesvarade motioner 2021
 Obesvarade motioner - lista 2021-10-12
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§ 196
Svar på motion (SD) om trygghetskameror vid cykelparkering (KS 
2020.382)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige 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.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §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
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§ 197
Svar på motion (S) om belysning vid de kommunala lekplatserna (KS 
2021.076)
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser motionen besvarad.
 
Reservationer
Jerri Bergström och Monique Nilsfors (båda S) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jerri 
Bergströms (S) yrkande. 

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
Jerri Bergström (S) yrkar följande:
1. att ärendet återremitteras med motiveringen att en barnkonsekvensanalys bör göras.
2. att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige bifaller motionen om yrkandet om 
återremiss avslås.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på Jerri Bergströms (S) 
återremissyrkande mot att beslut ska fattas på sammanträdet. Ordförande finner att beslut ska 
fattas på sammanträdet.
 
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar enligt det. Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition 
på Jerri Bergström (S) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att avslå det.
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Beslutsunderlag
 §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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§ 198
Fyllnadsval av ledamot i Kulturstiftelsen Husby Gårds styrelse
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga valet av ny ledamot i Kulturstiftelsen Husby Gårds 
styrelse för resterande mandatperiod.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att bordlägga valet av ny ledamot i 
Kulturstiftelsen Husby Gårds styrelse för resterande mandatperiod.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.
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§ 199
Anmälningar för kännedom
Beslut
Kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan med anmälningar från 2020-01-01 fram tills 
2021-11-01 och lägger dem till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Varje möte tar kommunstyrelsen del av en lista med anmälda protokoll och skrivelser.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-20
Kommunstyrelsens plan- och miljöutskott 2021-10-19
Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott 2021-10-20 och 2021-10-25

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar att kommunstyrelsen tar del av anmälningslistan 
med anmälningar fram tills 2021-11-01 och lägger den till handlingarna.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att 
kommunstyrelsen beslutar i enlighet därmed.

Beslutsunderlag
 KS 2021.042-10  Dom från Mark- och miljödomstolen, ändringstillstånd för 

flygplatsverksamheten vid Stockholm Arlanda Airport, M 6547-20
  Valnämnden, Principer kring förtroendevalda som röstmottagare vid allmänna valen 

2022
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§ 200
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten från 2020-01-01 fram tills 2021-11-01 och 
lägger dem till handlingarna.
 

Ärendebeskrivning
Varje möte tar kommunstyrelsen del av en lista med anmälda delegationsbeslut.

Yrkanden
Parisa Liljestrand (M) yrkar att kommunstyrelsen tar del av delegationsbesluten och lägger 
dem till handlingarna. 
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 KS 2021.122-3  Delegationsbeslut enligt 3.2, Delta i samordnad upphandling av 

livsmedel djupfryst, kolonial, mejeri och charkprodukter
 KS 2021.237-2  Delegationsbeslut enligt 1.4, avslag på begäran om utlämnande av 

allmän handling
 KS 2021.302-1  Delegationsbeslut enligt 3.2, Tilldelningsbeslut -Upphandling av 

konsulter inom krisberedskap och samhällsskydd
 KS 2021.302-2  Delegationsbeslut enligt 3.2, Godkännande av upphandlingsdokument
 KS 2021.302-3  Delegationsbeslut enligt 3.2, Godkännande att delta i en samordnad 

upphandling
 KS 2021.301-1  Delegationsbeslut enligt 4.19, Arbetstider 2022
 KS 2021.299-2  Delegationsbeslut enligt 9.5, Tillfälligt parkeringsförbud på 

Smidesvägen på grund av schaktning och byggandet av ett elskåp vecka 40 och 41
 KS 2021.163-1  Delegationsbeslut enligt 9.5, Parkering vid Gustavs udde 11 timmar 

(Wirséns väg)
 KS 2021.051-8  Delegationsbeslut enligt 3.4, Service av hissar och lyftbord
 KS 2020.386-9  Delegationsbeslut enligt 3.4, Rivning av lekplatser
 KS 2021.299-3  Delegationsbeslut enligt 9.5, Förbud att stanna och parkera på 

Gärdesvägen
 AVT 2015.110-11  Avtal med Linkedin, 2021-10-12
 KS 2021.146-5  Delegationsbeslut enligt 3.4, förfrågningsunderlag Spol-och 

slamsugningar av dagvattenbrunnar
 KS 2021.146-6  Delegationsbeslut enligt 3.6, tilldelningsbeslut – Spol- och slamsugning 

av dagvattenbrunnar och tillhörande tjänster
 KS 2021.229-2  Beslut, avbrytande av direktupphandling cykelbarometrar och 

cykelmätare
 KS 2021.318-1  Delegationsbeslut enligt 4.13, Beslut om särskild ersättning 

omställningsavtalet KOM-KR
 KS 2021.008-15  Delegationsbeslut enligt 4.11, Tillförordnad förvaltningschef - teknik- 

och fastighetsförvaltningen
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 KS 2021.008-16  Delegationsbeslut enligt 4.11, Tillförordnad förvaltningschef - kultur- 
och fritidsförvaltningen

 KS 2021.008-17  Delegationsbeslut enligt 4.11, Tillförordnad förvaltningschef - barn- och 
ungdomsförvaltningen

 KS 2020.322-42  Delegationsbeslut enligt 8.5, Planavtal Rickebyhöjd del 2
 AVT 2021.017-2  Tilldelningsbeslut avseende upphandling Miljökontrollprogram för 

Oxunda åren 2022-2023
 KS 2021.070-10  Delegationsbeslut enligt 4.2, Förändring inom 

kommunledningskontoret
 KS 2021.070-11  Delegationsbeslutslista, Anställda under perioden 2021-10-01 - 2021-10-

31. Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen 2021-11-15 

Ärende 10. Skolpeng från och med 1 januari 2022 

Socialdemokraterna yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa 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 Monique Nilsfors 

Protokollsbilaga 1
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§ 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.

Jenny Thörnberg
Ledamot i KS för  MP Vallentuna

Protokollsbilaga 2
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