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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. Allmänhetens frågestund 2021 (KS 2021.005)
Ärendebeskrivning
En fråga har inkommit till allmänhetens frågestund från Elin Pöllänen. Frågan lyder som 
följer:
 
"Hur ser framtiden ut för Frösundas skogar, och hur säkrar ni att ni efterlever 
Skogsvårdslagen och skyddar de få gamla träd som står kvar? Skogar, stigar och 
rekreationsområden - som verkligen var hälsofrämjande i oroliga tider såsom de vi 
genomlever i idag och som är anledningen till varför många av oss har flyttat hit- har helt 
förstörts på senare tid och jag och många andra undrar: varför har vi kommuninvånare inte 
blivit inbjudna till något samråd, och är skövlingen verkligen rimlig utifrån de lagar som finns 
och de hållbarhetsmål som Vallentuna kommun har satt upp?"

8. Avsägelser och fyllnadsval 2021 (KS 2021.004)
Ärendebeskrivning
Samtliga beslut i detta ärende som fattas av kommunfullmäktige verkställs från och med 
datumet åååå-mm-dd (datumet för justeringen av protokollet).
 

Meddelande
Länsstyrelsen utser ny ledamot i kommunfullmäktige, Fredrik Sundblad (M), för perioden 25 
maj 2021 till 14 oktober 2022.

Länsstyrelsen utser ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige, Alexandra Herlin (M), för 
perioden 25 maj 2021 till 14 oktober 2022.
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Inkomna avsägelser
 
1. Avsägelse – Petra Stålnacke (M)
 
o    Ersättare i kulturnämnden
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
 

Fyllnadsval
1. Val av ersättare i kulturnämnden (M)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
2. Val av ordförande i valberedningen (M)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
3. Val av ersättare i Össebyhus AB (M)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
4. Val av ledamot i kommunstyrelsen (M)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
5. Val av ersättare i Norrvatten (M)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
6. Val av ledamot i Käppalaförbundet (M)
 
Beslut
____________________________________________________________________
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Kvarstående valärenden
 
1. Val av ersättare i barn- och ungdomsnämnden (C)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
2. Val av ledamot i socialnämnden (M)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
3. Val av ersättare i bygg- och miljötillsynsnämnden (S)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
4. Val av ersättare i valnämnden (M)
 
Beslut
____________________________________________________________________
 
 
 

9. Svar på interpellation (V) om modersmålsundervisning (KS 
2021.158)
Förslag till beslut
Johan Skog (M), barn- och ungdomsnämndens ordförande, svarar på interpellation avseende 
modersmålsundervisning.

Ärendebeskrivning
Johan Fagerhem (V) lämnade in en interpellation avseende modersmålsundervisning i 
samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 3:e maj 2021. Interpellationen ställdes 
till barn- och ungdomsnämndens ordförande Johan Skog (M).

Handlingar
 Svar på interpellation (V) om modersmålsundervisning
 Interpellation (V) om modersmålsundervisning
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10. Svar på interpellation (V) om planeringen för Covid-19 det 
närmaste året (KS 2021.157)
Förslag till beslut
Parisa Liljestrand (M), kommunstyrelsens ordförande, svarar på interpellation avseende 
planeringen för Covid-19 det närmaste året.

Ärendebeskrivning
Gunnar Bergström (V) lämnade in en interpellation avseende planeringen för Covid-19 det 
närmaste året i samband med kommunfullmäktiges sammanträde den 3:e maj 2021. 
Interpellationen ställdes till kommunstyrelsens ordförande Parisa Liljestrand (M).

Handlingar
 Svar på interpellation (V) om planeringen för Covid-19 den närmaste året
 Interpellation (V) om planeringen för Covid-19 det närmaste året

11. Svar på interpellation (V) om timanställningar (KS 
2021.156)
Förslag till beslut
Torbjörn Einarsson (C), socialnämndens ordförande, svarar på interpellation avseende
timanställningar.

Ärendebeskrivning
Johan Fagerhem (V) lämnade in en interpellation avseende timanställningar i samband med 
kommunfullmäktiges sammanträde den 3:e maj 2021. Interpellationen ställdes till 
socialnämndens ordförande Torbjörn Einarsson (C).

Handlingar
 Svar på interpellation (V) om timanställningar
 Interpellation (V) om timanställningar

12. Svar på interpellation (V) om medicinsk kompetens (KS 
2021.159)
Förslag till beslut
Torbjörn Einarsson (C), socialnämndens ordförande, svarar på interpellation avseende 
medicinsk kompetens.

Ärendebeskrivning
Gunnar Bergström (V) lämnade in en interpellation avseende medicinsk kompetens i samband 
med kommunfullmäktiges sammanträde den 3:e maj 2021. Interpellationen ställdes till 
socialnämndens ordförande Torbjörn Einarsson (C).
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Handlingar
 Svar på interpellation (V) om medicinsk  kompentens
 Interpellation (V) om medicinsk kompetens

13. Resultatöverföring från 2020 års bokslut (KS 2021.096)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige överför underskott från 2020 års bokslut till nämndernas andel av eget 
kapital, se tabell 1 och 2, samt att nämnderna tar med överskott för investeringsprojekt med 
undantag för årliga anslag.

Ärendebeskrivning
I bokslut 2020 redovisar nämnderna avvikelser mot driftbudget. Enligt kommunens policy för 
styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter (Kommunal författningssamling 
1.2.6.1) ska nämndernas över- respektive underskott specificeras i eget kapital för att kunna 
användas eller arbetas av vid senare budgetår.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till belopp som ska överföras och 
specificeras i nämndernas andel av eget kapital.

Kommunledningskontoret föreslår vidare att nämnderna tar med överskott för 
investeringsprojekt med undantag för årliga anslag. Detta genomförs då investeringsprojekt 
löper över flera år och totalbudgeten fastställs av kommunfullmäktige.

Handlingar
 §92 KS Resultatöverföring från 2020 års bokslut
 §72 KS AU Resultatöverföring från 2020 års bokslut
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-13, Resultatöverföring från 2020 års bokslut

14. Bostadsbyggnadsprognos 2021-2030 (KS 2020.388)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Bostadsbyggnadsprognos 2021-2030 daterad mars 
2021.

Ärendebeskrivning
Bostadsbyggnadsprognosen är en plan för att skapa planeringsmässiga förutsättningar för 
bostadsbyggnation. Bostadsbyggnadsprognosen ligger även till grund för 
befolkningsprognosen och blir en del av kommunplanen när planen har godkänts. Prognosen 
utgår från Vallentunas bostadsåtagande i enlighet med Sverigeförhandlingen och Riktlinjer 
för bostadsförsörjning och bygger på föregående års bostadsbyggnadsprognos, pågående 
planering, pågående översiktsplanering och inkomna önskemål om detaljplanering.

Handlingar
 §103 KS Bostadsbyggnadsprognos 2021-2030
 §38 Planmu Bostadsbyggnadsprognos 2021-2030
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 Tjänsteskrivelse Bostadsbyggnadsprognos 2021-2030 mars 2021
 Bostadsbyggnadsprognos 2021-2030

15. Kommunplan 2022-2024 (KS 2021.131)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige
-Antar kommunplan 2022-2024 innehållande:
Kommungemensamma mål
Nämndernas driftramar
Verksamhetsförändringar och politiska prioriteringar
Resultatplan, balansräkning, kassaflödesanalys
Investeringsplan
Exploateringsplan
Bostadsbyggnadsprognos 2021-2030 BBP21
Befolkningsprognos 2021-2031 BFP21A
Lokalresursplan 2022-2010
- Fastställer kommunal skattesats för år 2022 till 18,90 procent, en sänkning med 10 öre.
- Ger kommunstyrelsen rätt att under år 2022 nyupplåna, d.v.s. att öka kommunens skulder 
med totalt 300 miljoner kronor.
- Ger kommunstyrelsen rätt att under år 2022 omsätta lån, d.v.s. låna upp belopp motsvarande 
belopp på de lån som förfaller till betalning under året.
- Fastställer uppräkning av hyra för ägda och inhyrda lokaler till 0 procent.
- Fastställer sänkning av internränta från 3 procent till 1 procent och därmed justering av 
ramarna.
- Fastställer borgensavgift 0,25 procent vid borgensåtagande.
- Tillstyrker större investering för AB Össebyhus.
- Tillstyrker låneram för AB Össebyhus om 10 miljoner kronor för nyupplåning samt 
därutöver omsätta befintliga lån.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till kommunplan 2022-2024. Innehållet i 
kommunplan följer kommunallagens krav på budget och mål samt det som 
kommunfullmäktige har fastställt i ”Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamheter i Vallentuna kommun”. Enligt kommunens finanspolicy ska även borgensavgift 
fastställas årligen i kommunplanen. Den tillämpas vid eventuella framtida borgensåtaganden.

Handlingar
 §93 KS Kommunplan 2022-2024
 §73 KS AU Kommunplan 2022-2024
 Protokoll MBL §11 2021-05-25 Kommunplan
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-14, Kommunplan 2022-2024
 Kommunplan 2022-2024
 Lokalresursplan 2022 - 2031
 Befolkningsprognos 2021-2031
 Socialdemokraterna, Kommunplan 2022-2024
 Sverigedemokraterna, Budget 2022-2024
 Miljöpartiet, budgetförslag 2022-2024
 Vänsterpartiet, Budget (V) 2022-2024
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16. Reviderade bidragsnormer för fritidsnämndens 
föreningsbidrag (KS 2020.401)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderade bidragsnormer för fritidsnämndens 
föreningsbidrag och att de börjar gälla från och med 2021-07-01.

Ärendebeskrivning
Fritidsförvaltningen har under många år upplevt ett behov av att uppdatera befintliga
dokument och riktlinjer som används både vid bidragshantering och fördelning av
tider i kommunens lokaler och anläggningar. På grund av detta behov har fritidsförvaltningen 
tidigare arbetat fram ett förslag till reviderade bidragsnormer.
Detta ärende återremitterades av kommunstyrelsen till fritidsnämnden den 15 mars 2021 med 
motiveringen att fritidsförvaltningen behövde se över frågor som rör personer med 
funktionsnedsättning.
Fritidsnämnden har därefter sett över och gjort ändringar i kapitel 7 ”Verksamhetsbidrag till 
funktionshindersföreningar”. Ärendet har skickats på remiss till det kommunala 
funktionshinderrådet som i sin tur har behandlat detta vid deras sammanträde den 15 april 
2021. Deras yttrande på remissen lyder: ”Kommunala funktionshinderrådet finner att kapitel 7 
är välskrivet och välfungerande och ser ingen orsak att föreslå förändringar i det”.
Fritidsnämnden har vid sitt sammanträde 2021-04-27 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 
att anta de reviderade bidragsnormerna med dessa föreslagna ändringar i kapitel 7 och att de 
börjar gälla från och med 2021-07-01.
Kommunledningskontoret tillstyrker detta förslag.

Handlingar
 §94 KS Reviderade bidragsnormer för fritidsnämndens föreningsbidrag
 §74 KS AU Reviderade bidragsnormer för fritidsnämndens föreningsbidrag
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-27, Reviderade bidragsnormer för fritidsnämndens 

föreningsbidrag
 Fritidsnämnden, reviderade bidragsnormer för fritidsnämndens föreningsbidrag

17. Utökning av budgetram utifrån det statliga bidraget 
”skolmiljarden” (KS 2021.133)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att det tillfälliga statliga stödet till skolväsendet ska utöka 
socialnämndens budgetram med 1 miljon kronor samt barn- och ungdomsnämndens 
budgetram med 3,155 miljoner kronor år 2021.

Ärendebeskrivning
Skolverket har beslutat om medel gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021, den så kallade ”skolmiljarden”. Syftet är att bidra till goda förutsättningar 
för kommunerna att kunna säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots 
pandemin.
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Vallentuna kommun får 4,155 miljoner kronor under 2021. Medlen inkommer till kommunen 
som ett generellt bidrag och det är kommunfullmäktige som tar beslut om medlen ska fördelas 
till nämnderna i form av utökad budgetram under år 2021.

Förslaget är att utöka socialnämndens budgetram med 1 miljon kronor samt barn- och 
ungdomsnämndens budgetram med 3,155 miljoner kronor under år 2021.

Barn- och ungdomsnämnden tar sedan beslut om fördelning av medlen till skolorna i såväl 
egen regi som fristående skolor inom Vallentuna kommun. Skolorna ska då redovisa hur 
medlen har använts för att säkerställa barn och elevers utbildning.

Handlingar
 §96 KS Utökning av budgetram utifrån det statliga bidraget ”skolmiljarden”
 §77 KS AU Utökning av budgetram utifrån det statliga bidraget ”skolmiljarden”
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-14, Utökning av budgetram utifrån det statliga bidraget 

"skolmiljarden"

18. Taxor och avgifter år 2021 för Disponentvillan (KS 
2021.116)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar taxan för Disponentvillan för år 2021.

Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret tillstyrker kulturnämndens förslag att hyra ut vissa rum i 
Disponentvillan till kulturföreningar, enskilda kulturaktörer och studieförbund som riktar sin 
verksamhet till boende i Vallentuna kommun för 20 kronor per timme.

Villan möjliggör möten mellan människor med olika bakgrund och blir också genom bland 
annat studieförbundens verksamheter en plats för bildning och nyfikenhet. Det är därför 
viktigt att taxan ligger på en låg nivå.

Föreslagen taxa följer fritidsnämndens taxor för möteslokaler.

Handlingar
 §97 KS Taxor och avgifter år 2021 för Disponentvillan
 §75 KS AU Taxor och avgifter år 2021 för Disponentvillan
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-13, Taxor och avgifter för Disponentvillan
 Kulturnämnden, Taxor och avgifter för Disponentvillan

19. Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet 
Norrvatten (KS 2021.118)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja en utökad låneram för kommunalförbundet 
Norrvattens med 800 mnkr.
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Ärendebeskrivning
Norrvatten är i ett skede med behov att investera för att rusta upp och bygga ut vattenverk och 
ledningsnät. Därtill ställs nya krav på säkerhetsskydd och dricksvattenkvalitet. Regionens 
snabba expansion och utbyggnad i infrastruktur leder till att Norrvatten måste utöka 
kapaciteten och anpassa investeringarna till medlemskommunernas befolkningsökning och 
tillväxt.

I september 2020 fattade förbundsstyrelsen för kommunalförbundet Norrvatten 
inriktningsbeslut för utbyggnad av Norrvattens framtida vattenproduktion. Inriktningsbeslutet 
innebär en etappvis utbyggnad av ett nytt kompletterande vattenverk med en tidigt bedömd 
investeringsram om 1800-2400 mnkr. För att kunna genomföra utbyggnaden av 
dricksvattenproduktionen behöver Norrvattens låneram i ett första steg utökas från dagens 
1300 mnkr till 2100 mnkr.

Norrvattens förbundsfullmäktige fattade på sammanträdet 10 mars 2021 att hemställa till 
medlemskommunerna att medge en utökad låneram med 800 mnkr.

För att Norrvatten ska kunna fullfölja sina åtagande enligt fastlagd verksamhetsplan och 
budget behöver medlemskommunernas kommunfullmäktigebeslut ha vunnit laga kraft senast 
under september 2021.

Handlingar
 §98 KS Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten
 §76 KS AU Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-13, Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet 

Norrvatten
 Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten

20. Revidering av servicepolicy (KS 2021.094)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige antar den reviderade Servicepolicyn – bemötande och tillgänglighet.

Ärendebeskrivning
Under varje mandatperiod ska Vallentuna kommuns styrdokument ses över.

Med anledning av kommunens nya värderingar samt en efterfrågan om förtydligande i 
befintlig servicepolicy vilken omfattar kommunens verksamheter, helägda bolag och 
medarbetare föreslås en revidering.

Policydokumentet förtydligar återkoppling från Vallentuna kommun inom 24 h oavsett kanal 
samt varje medarbetares enskilda ansvar.

Handlingar
 §99 KS Revidering av servicepolicy
 §79 KS AU Revidering av servicepolicy
 Tjänsteskrivelse, Revidering av Servicepolicy
 Revidering av Servicepolicy



VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (14)

 Tidigare antagen Servicepolicy – Bemötande och tillgänglighet

21. Miljöredovisning 2020 (KS 2021.074)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner Miljöredovisning 2020.

Ärendebeskrivning
Vallentuna kommuns miljöredovisning är en fördjupning av årsredovisningen som innehåller 
uppföljning av det systematiska miljöarbetet och framsteg mot miljömål och inriktningar för 
miljöarbetet. Utgångspunkten är kommunens miljö- och klimatstrategi. Redovisningen är 
baserad på förvaltningarnas uppföljning och nämndernas verksamhetsberättelser och har 
förankrats med miljösamordnare och miljöombud. Miljöredovisningen kommuniceras via 
intranät och extern webb.

SAMMANFATTNING, MILJÖREDOVISNING 2020
Kommunen har nu erforderlig styrning och tillräckliga underlag för miljöåtgärder. 
Bedömningen är att samtliga förvaltningar gjort betydande insatser för att minska 
verksamhetens egen miljöpåverkan. Beroende på kärnverksamheten har flera förvaltningar 
även tagit anmärkningsvärt stora kliv framåt i det utåtriktade arbetet att underlätta för 
invånare med flera att göra miljömässigt hållbara val.

Viktiga händelser:
 Beslut om ny Avfallsplan 2021-2032 och om obligatorisk matavfallsinsamling för 

småhus, satsningar på återbruk och återvinning kopplat till kärnverksamheten.
 Satsning på transportmiljöpool och ökad andel fossilfria fordon, utredningar för att 

etablera infrastruktur för förnybara bränslen.
 Satsning på utbildning och handlingsplaner för kemikaliesmart förskola.
 Kartläggning av ekosystemtjänster, organisation för friluftsliv har etablerats, 

fritidspersonalen har utbildats i utomhuspedagogik.
 Blåplan färdigställts och vattensamordnare etableras på heltid.
 System som möjliggör uppföljning av miljökrav införts, intern grupp formerats som 

resurs för att stärka arbetet med miljökrav i upphandlingar.
 Hållbarhetsutbildning i alla verksamheter, hållbarhetsprogram i större projekt och 

hållbarhetsbedömningar för fördjupade översiktsplaner och detaljplaner, 
avsiktsförklaringar med hållbarhetsinsatser från byggaktörer i Kristineberg, miljöfrågor 
märkbara i kulturhusets bibliotek och programverksamhet, utvecklingsarbete för att 
stödja det pedagogiska arbetet med lärande för hållbar utveckling.

Handlingar
 §100 KS Miljöredovisning 2020
 §39 Planmu Miljöredovisning 2020
 Miljöredovisning 2020 tjskr
 Miljöredovisning 2020 Vallentuna kommun slutversion
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22. Föreskrifter för avfallshantering i Vallentuna kommun (KS 
2020.204)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ”Föreskrifter för avfallshantering i Vallentuna 
kommun”. Föreskrifterna ska börja gälla från och med 1 juli 2021.

Ärendebeskrivning
Teknik- och fastighetsförvaltningen har arbetat med att revidera föreskrifterna. Förslaget har 
tagits fram med stöd av Avfall Sveriges rapport 2017:01 och tillhörande mall för kommunala 
avfallsföreskrifter. I de nya föreskrifterna införs en obligatorisk matavfallsinsamling för 
småhus enligt Kommunstyrelsens beslut 2020-06-15 111 §. Föreskrifterna har även 
uppdaterats gentemot ändringarna i miljöbalken 15 kap. och avfallsförordningen (2020:614) 
samt i enlighet med de nya entreprenad-upphandlingarna för slamhämtning respektive för 
mat- och restavfall som träder i kraft i oktober 2021.

Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott beslutade 2021-01-20 att ställa ut
förslag till nya föreskrifter. Efter utställning har inkomna synpunkter bearbetats enligt bifogad 
samrådsredogörelse. I samband med samrådet publicerade Avfall Sverige en uppdaterad 
rapport och mall för förskrifter i enlighet med gällande lagstiftning. Efter samrådet har en 
intern genomarbetning gjorts för att förtydliga och klargöra föreskrifterna därefter. Utöver det 
har 33 § - 37 § samt 40 § - 41 § samt Bilaga 2 Hantering av undantag m.m. särskilt setts över 
och uppdaterats i samråd med Bygg- och miljötillsynsnämnden genom Miljö och Hälsa. 
Föreskrifternas bilagor 2 och 3 har lyfts ur då denna information hittas i kommunens 
avfallstaxa och riktlinjer för avfallshantering i Vallentuna kommun.

Ändringar av föreskrifterna framgår i bilaga ”Förslag föreskrifter för avfallshantering i 
Vallentuna kommun_med ändringar”. Då mallen innehöll felaktiga formateringar har det 
föreskrifterna därefter lagts över i en ny mall enligt bilaga ”Föreskrifter för avfallshantering i 
Vallentuna kommun” där det slutliga förslaget visas utan ändringar.

Föreskrifterna föreslås träda i kraft 2021-07-01.

Handlingar
• §102 KS Föreskrifter för avfallshantering i Vallentuna kommun
• §40 Tefau Föreskrifter för avfallshantering i Vallentuna kommun
• Tjänsteskrivelse, 2021-04-12, Föreskrifter för avfallshantering i Vallentuna kommun
• Samrådsredogörelse
• Förslag till föreskrifter för avfallshantering i Vallentuna kommun
• Förslag föreskrifter för avfallshantering i Vallentuna kommun_med ändringar
• Samrådssammanställning inkomna yttranden och beaktande

23. Kulturskola över kommungränserna - förlängning (KS 
2021.117)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att
- förlänga projektet kulturskola över kommungränserna.
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- överlåta uppgiften att omförhandla det kommunövergripande avtalet för kommunens 
räkning till kulturnämnden.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 11:e november 2019 (§ 150) att delta i ett pilotprojekt som 
möjliggör att barn och ungdomar, 7-20 år, kan delta i kulturskolans frivilliga kursutbud i 
andra kommuner. De kommuner förutom Vallentuna kommun som är med i projektet är Täby 
kommun, Danderyds kommun och Sollentuna kommun.
Projektet beslutades gälla från och med den 1 januari 2020 till och med den 30 juni 2021. Det 
innebär att pilotprojektet till stora delar pågått under pandemin covid-19 och därför inte har 
kunnat genomföras under normala omständigheter, vilket bland annat försvårat möjligheterna 
för ändamålsenlig utvärdering. Av det skälet föreslås att projektet förlängs med ett år, till och 
med den 31:a juni 2022. Modellen ska utvärderas och ge underlag för en hållbar modell i 
framtiden. Projektet förväntas även ge svar på hur efterfrågan ser ut och om det finns behov 
av riktade insatser eller förändringar i kommunernas utbud.
Kulturnämnden beslutade under mars 2021 att föreslå fullmäktige att besluta att förlänga 
projektet. Kostnaden för projektet täcks inom ramen för kulturnämndens befintliga 
budgetram.
Om fullmäktige beslutar i enlighet med förslaget kommer ett kommunövergripande avtal att 
upprättas mellan kommunerna som reglerar principerna för det interkommunala 
ersättningssystemet för pilotprojektet. Utöver det kommunövergripande samverkansavtalet 
ska även kommunspecifika avtal skrivas mellan de kommuner som planerar samverkan.

Handlingar
 §104 KS Kulturskola över kommungränserna - förlängning
 §80 KS AU Kulturskola över kommungränserna - förlängning
 Kulturskola över kommungränserna - förlängning
 Kulturnämnden, Förlängning av projektet kulturskola över kommungränserna

24. Sammanträdesplan kommunfullmäktige 2022 (KS 2021.130)
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa sina sammanträdesdagar för 2022, enligt följande:

31 januari
21 februari
28 mars
02 maj
13 juni
05 september
10 oktober
14 november
12 december
23 januari 2023

Kommunfullmäktige reserverar, men inte beslutar om, sammanträdena den 14:e november, 
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den 12:e december och den 23:e januari 2023 som sammanträdesdagar för det nyvalda 
kommunfullmäktige.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fastställa sina sammanträdesplaner för år 
2022. Kommunstyrelsen fastställer också sammanträdesplan för kommunstyrelsens 
arbetsutskott för år 2022. Sammanträdesplanerna finns även som bifogad bilaga. I föreslagen 
sammanträdesplan har sammanträdesdagar under skolloven undvikits för att underlätta för 
förtroendevalda och tjänstemän att kunna närvara.

Den 11 september 2022 hålls allmänna val i Sverige, och den nya 
kommunfullmäktigeförsamlingen sammanträder första gången i november. Enligt 
kommunfullmäktiges arbetsordning bestäms datumet för det första sammanträdet av 
ålderspresidenten i samråd med kommunstyrelsens ordförande. Vid det första sammanträdet 
bestämmer den nya kommunfullmäktigeförsamlingen om sina resterade sammanträdesdatum. 
Av den anledningen föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige reserverar tre datum.

Handlingar
 §109 KS Sammanträdesplan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022
 §84 KS AU Sammanträdesplan kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2022
 Tjänsteskrivelse, 2021-04-08, Sammanträdesplan kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 2022
 Bilaga 1. Sammanträdesplan kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige 2022
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