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ÄRENDELISTA
§57 Val av justerare
§58 Fastställande av dagordning
§59 Deltagande på distans i fullmäktiges, styrelsens och nämndernas sammanträden
§60 Handlingsplan för att tillfälligt stoppa uttag av avgifter för livsmedel och miljötillsyn
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§ 57
Val av justerare

Beslut
Kommunstyrelsen utser Jaana Tilles (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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§ 58
Fastställande av dagordning

Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
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§ 59
Deltagande på distans i fullmäktiges, styrelsens och nämndernas 
sammanträden (KS 2020.114)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar 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.

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att säkerställa att de tekniska 
kraven som anges i kommunallagen kan uppfyllas under förutsättning att kommunfullmäktige 
beslutar enligt punkt 1 och 2.

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.

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har upprättat en promemoria om deltagande på 
distans och begränsning av antalet deltagare/ledamöter vid fullmäktige- och 
nämndssammanträden med anledning av risk för smittspridning där de skriver att reglerna i 
kommunallagen inte möjliggör att ett sammanträde i sin helhet genomförs digitalt. Det är 
dock inte rättsligt prövat om alla deltagare i ett nämnd- eller styrelsesammanträde kan delta på 
distans. Det framgår dock i förarbetena att deltagande på distans i första hand bör ses som ett 
komplement som ger möjlighet till ett deltagande i beslutsfattande som annars inte hade 
kommit till stånd.

Yrkanden
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens 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.
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Beslutsunderlag
 §36  Deltagande på distans i fullmäktiges, styrelsens och nämndernas sammanträden
 Tjänsteskrivelse, 2020-03-16, Deltagande på distans i fullmäktiges, styrelsens och 

nämndernas sammanträden
 PROMEMORIA SKR, Deltagande på distans och begränsning av antalet deltagare
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§ 60
Handlingsplan för att tillfälligt stoppa uttag av avgifter för livsmedel och 
miljötillsyn (KS 2020.119)

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner 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, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens 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
 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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