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Kommunfullmäktige 
Kallas härmed till sammanträde måndagen den 12 oktober 2020 kl. 19.00 i 
Kulturrummet i Kulturhuset. 
 
Föredragningslista och handlingar finns tillgängliga på kommunens webbplats, 
www.vallentuna.se. 
 
Sammanträdet är öppet för allmänheten, däremot rekommenderar Vallentuna 
kommun att allmänheten följer sammanträdet via webbsändningen på 
www.vallentuna.se. På grund av Coronapandemin önskar vi att så få personer som 
möjligt befinner sig i salen under sammanträdet. 
 
För att sammanträdestiden ska bli så kort som möjligt och därmed minska 
smittorisken av Coronaviruset utgår ”Allmänhetens frågestund” från dagordningen. 
 
Anslaget på Vallentuna kommuns digitala anslagstavla den 2020-10-02. 
 
 
Ordförande    Jesper Westberg 
Michel Louis (KD)                               Sekreterare 
(1:e vice 
ordförande) 
 
 

Föredragningslista 
 
1. Upprop 

2. Val av justerare 

3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av föredragningslista 

4. Inlämnande av motioner 

5. Inlämnande av interpellationer 

6. Frågor 

7. Avsägelser och fyllnadsval 2020 

8. Val av vice ordförande till Valberedningsnämnden 

9. Rapport icke verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1, 2020  
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10. Rapport från inspektion hos Överförmyndaren i Norrort

11. Taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll och frister för rengöring

(sotning)

12. Revidering av taxor för hyra av idrott och friluftsenhetens anläggningar

13. Bolagspolicy

14. Ändring av Ägardirektiv för AB Össebyhus

15. Revidering av reglemente för överförmyndarnämnden i Norrort gällande

deltagande på distans

16. Hemställan om ändrat lånetak Käppalaförbundet

17. Ny avfallsplan för perioden 2021-2032 för Vallentuna kommun

18. Organisation av träffpunkternas verksamhet

19. Ändring av detaljplan B701106 Sundby – Antagande

20. Ändring av Detaljplaner B580305, 890707 och B731105 - Antagande

21. Detaljplan för del av Sormenvägen - Antagande

22. Hemställan om investeringsanslag för cirkulationsplats Lindholmsvägen –

Lingsbergsvägen

23. Hemställan om investeringsanslag för gång- och cykelväg Kragstalund utmed

Roslagsbanan

24. Antagande av biblioteksplan 2020-2025

25. Svar på motion (V) om att avveckla LOV-systemet

26. Svar på motion (MP) om ändrade riktlinjer för Kvarnbadet

27. Svar på motion (SD) om modersmålsundervisning

28. Svar på motion (S) om att bygga hyresrätter på kommunens fastighet på

Ekebyvägen

29. Svar på motion (MP) om hög frånvaro

30. Svar på motion (S) sommarjobb till alla ungdomar

31. Svar på motion (S) om ett kommunalt bostadsbidrag

32. Svar på motion (S) om fortsatt utbildning i förskolorna
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