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§ 118
Svar på motion (SD) om kommunvapen och jubileum (KS 2021.155)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionens första att-sats och anser den andra 
att-satsen besvarad.
 
Anteckning
Jerri Bergström (S) deltar inte i beslutet. 

Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har väckt en motion om
(1) att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram och erbjuda en variant av Vallentunas 
kommunvapen som flagga till försäljning
(2) att kommunstyrelsen får i uppdrag att på lämpligt vis uppmärksamma Vallentuna 
kommuns 50-års jubileum.
Försäljning av flaggor hör inte till kommunens kärnuppgifter, en alternativ lösning skulle 
kunna vara att ta fram en alternativ logga som kommunen kan erbjuda marknaden att använda 
fritt. Ett större firande av jubileet har inte bedömts ansvarsfullt mot bakgrund av 
smittspridningen. De allmänna råden om allas ansvar förlängdes den 16 juni till och med den 
sista september. Jubileet kan dock uppmärksammas i kommunens digitala kanaler.

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

Beslutsunderlag
 Motion (SD) om försäljning av Vallentunas kommunflagga och uppmärksammandet 

av Vallentuna kommuns 50-årsjubileum
 Svar på motion (SD) om kommunvapen och jubileum
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Tjänsteskrivelse

Svar på motion (SD) om kommunvapen 
och jubileum

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionens första att-sats och anser 
den andra att-satsen besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Sverigedemokraterna har väckt en motion om 
(1) att kommunstyrelsen ska få i uppdrag att ta fram och erbjuda en variant av 
Vallentunas kommunvapen som flagga till försäljning
(2) att kommunstyrelsen får i uppdrag att på lämpligt vis uppmärksamma Vallentuna 
kommuns 50-års jubileum.
Försäljning av flaggor hör inte till kommunens kärnuppgifter, en alternativ lösning 
skulle kunna vara att ta fram en alternativ logga som kommunen kan erbjuda 
marknaden att använda fritt. Ett större firande av jubileet har inte bedömts 
ansvarsfullt mot bakgrund av smittspridningen. De allmänna råden om allas ansvar 
förlängdes den 16 juni till och med den sista september. Jubileet kan dock 
uppmärksammas i kommunens digitala kanaler.  

Bakgrund
Motionären lyfter fram kommunens bildande vid kommunreformen 1971, då 
Vallentuna landskommun slogs ihop med Össeby landskommun. 

Kommunvapen och flaggor
Riksarkivet konstaterar att kommunvapen måste registreras hos Patent- och 
registreringsverket för att bli lagligen skyddade för missbruk i kommersiella 
sammanhang. Vidare beskrivs att kommunvapen ”kan användas överallt där 
kommunen vill bli igenkänd och som sammanhållande, enhetlig symbol för 
kommunens samtliga verksamheter samt även på brevpapper, i annonser och 
poststämplar, på byggnader, fordon, trafikskyltar och i mer högtidliga sammanhang 
på diplom och vigselbevis.”

Kommunen äger sitt vapen och kan använda detta i obegränsad utsträckning. 
Kommunvapen används emellertid inte endast för att symbolisera kommunen som en 
myndighet, utan även av andra för att symbolisera kommunens geografiska område – 
vid nyhetsrapportering, evenemang, på souvenirer och vykort, bildekaler och som 
privat dekoration. I sådana sammanhang är kommunvapnet fritt för användning. 
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Försäljning av flaggor hör inte till kommunernas kärnuppgifter. Ett alternativ kan 
vara att ta fram en alternativ logga, vilken kommunen erbjuder marknaden att 
använda fritt. Efterfrågan kan dock vara begränsad.

Firande av jubileum
Jubileet uppmärksammades inför årsskiftet 2020/2021 på kommunens webbplats i 
form av en nyhet. 

Större firanden och arrangemang i kommunal regi har, mot bakgrund av nationella 
rekommendationer och allmänna råd, bedömts olämpligt under en längre tid. 

Evenemangen och utställningarna i kulturhuset planeras med lång framförhållning, 
och osäkerheten kring vad som kommer vara tillåtet under 2021 har varit stor. 
Firande av kommunens 50-års jubileum har därför inte planerats.

Regeringen presenterade den 27 maj en plan för anpassning och avveckling av de 
restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin. Planen består av 
fem olika steg. 

De allmänna råden om allas ansvar har därefter förlängt att gälla till och med den 
sista september. Nya mutationer bidrar till osäkerhet kring vad som kommer vara 
tillåtet under hösten. Kommunen kan som offentlig aktör med fördel iaktta viss 
försiktighet, för att inte medverka till smittspridning. 

Uppmärksammande av jubileet digitalt och på kommunens webbplats är möjligt i 
olika former. Digitala ”firanden” bedöms dock generera begränsat intresse från 
allmänheten. 

Konsekvenser för barn
Förslag till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Henrik Kelfve Emelie Hallin
Kommunikations och marknadschef Stabschef

Expedieras till:
Akten

Kommunikationsavdelningen
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