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§ 16
Upprop

Beslut
Upprop genomfördes. (Se närvarolista).
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§ 17
Val av justerare

Beslut
Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Jaana Tilles (S) och Johan Skog (M).
Protokollet justeras i Vallentuna Kulturhus, kommunalhuset den 30 mars klockan
19.00.
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§ 18
Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning

Beslut
Kungörelsen om sammanträdet har varit anslagen på kommunens anslagstavla och har
publicerats på dess hemsida och har annonserats under "Kommunen informerar" i den lokala
tidningen Vallentuna Nya Tidning. Kungörelsen har skickats ut till fullmäktiges ledamöter 
och ersättare inom föreskriven tid.

Kommunfullmäktige godkände sammanträdets laga tillkomst och förklarade därmed
sammanträdets laga utlyst. Kommunfullmäktige godkände dagordningen.
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§ 19
Deltagande på distans i fullmäktiges, styrelsens och nämndernas 
sammanträden (KS 2020.114)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, att:
1. kommunfullmäktiges arbetsordning revideras i tillämpliga delar enligt förslaget som anges 
under rubriken förvaltningens förslag.
2. styrelsens och nämndernas reglementen revideras i tillämpliga delar enligt förslaget som 
anges under rubriken förvaltningens förslag.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Med anledning av att en pandemi kan medföra svårigheter för ledamöter i 
kommunfullmäktige, styrelsen och nämnderna att ta sig till sammanträdena behöver åtgärder 
genomföras för att säkra beslutsförheten. Kommunallagen medger rätt att delta i 
sammanträden på distans om kommunfullmäktige beslutat det och särskilda tekniska krav kan 
uppfyllas.

Yrkanden
Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §36  Deltagande på distans i fullmäktiges, styrelsens och nämndernas sammanträden
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-16, Deltagande på distans i fullmäktiges, styrelsens och 

nämndernas sammanträden
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§ 20
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen (KS 2020.026)

Beslut
Kommunfullmäktige fastställer, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, Taxa för offentlig 
kontroll inom livsmedelslagstiftningen enligt bilaga, samt att taxan gäller från och med 1 maj 
2020 och ersätter nuvarande taxa.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Förändrade taxor ska beslutas av kommunfullmäktige.
Den 21 januari 2020 §4 fattade bygg- och miljötillsynsnämnden beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
enligt bilaga.

Yrkanden
Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Michel Louis (KD), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §44 KS Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
 §24  Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
 Bygg- och miljötillsynsnämnden, Taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen
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§ 21
Handlingsplan för att tillfälligt stoppa uttag av avgifter för livsmedel och 
miljötillsyn (KS 2020.119)

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner, i enlighet med kommunstyrelsens förslag, handlingsplan för 
att tillfälligt stoppa uttag av avgifter för livsmedel och miljötillsyn,

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Miljöavdelningen ansvarar för tillsyn av livsmedel och hälsoskydd genom livsmedelskontroll, 
hälsokontroll och miljöskyddskontroll. En årlig avgift som fastställts av kommunfullmäktige 
tas ut för att täcka kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering av dem som 
bedriver verksamhet inom dessa områden.

För att förhindra att en rad företag i Vallentuna påverkas negativt av det som just nu sker i 
samhället gällande Corona har samhällsbyggnadsförvaltningens miljöavdelning tagit fram en 
handlingsplan för att tillfälligt stoppa samtliga avgiftsuttag för årliga kontroll- och 
tillsynsavgifter inom områdena miljötillsyn och livsmedelskontroll.

Yrkanden
Ordförande, Michel Louis (KD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
 
Reservationer
Ordförande, Michel Louis (KD), finner att det endast finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-20, Handlingsplan för att tillfälligt stoppa uttag av avgifter 

för livsmedel och miljötillsyn
 Handlingsplan för att tillfälligt stoppa uttag av avgifter för livsmedel och miljötillsyn
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