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Jesper Westberg (kommunsekreterare), Malin Carlsson  
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Justerande Pär Elfström (S)
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Jesper Westberg

Ordförande _______________________
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ÄRENDELISTA
§12 Val av justerare
§13 Fastställande av dagordning
§14 Verksamheten informerar
§15 Månadsuppföljning januari - februari 2021
§16 Byte av namn på Disponentvillan
§17 Taxor och avgifter för Disponentvillan
§18 Omfördelning av hyresbidrag för föreningsverksamhet
§19 Bibliotekens öppettider 28 juni 2021 – 9 januari 2022
§20 Ung Livsstils-enkäten
§21 Förlängning av projektet kulturskola över kommungränserna

§22 Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetet med 
likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2020

§23 Dataskyddsombud för kulturnämnden
§24 Anmälningar för kännedom
§25 Redovisning av delegationsbeslut
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 12
Val av justerare
Beslut
Kulturnämnden utser Pär Elfström (S) att justera protokollet jämte ordförande.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 13
Fastställande av dagordning
Beslut
Dagordningen fastställs i enlighet med utskick.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 14
Verksamheten informerar
Ärendebeskrivning
Coronaläget
Förvaltningen gav en nulägesrapport på hur nuläget ser ut i förvaltningen kopplat till 
Coronapandemin.
 
Aktuell information från verksamheterna
 
Kulturskolan
Förvaltningen informerade bland annat om att skolan har en fortsatt kommunikation till 
vårdnadshavare kring de anpassningar som gäller för Kulturskolans verksamhet. 
Förvaltningen informerade också bland annat om att planering sker inför läsåret 2021-2022, 
där Kulturskolan arbetar för att möta efterfrågan och behålla bredd i kursutbudet.
 
Kulturenheten 
Förvaltningen informerade bland annat om att Utställningsrummet och Konstkuben i 
Kulturhuset har öppnat, dock med ett begränsat antal besökare. Förvaltningen informerade 
också bland annat om att Valborgsfirande och Nationaldagsfirande kommer att arrangeras 
digitalt.
 
Biblioteket
Förvaltningen informerade bland annat om att biblioteket arrangerar aktiviteter/insatser för att 
nå barn och unga, trots pandemin. Exempelvis levererar biblioteket så kallade 
överraskningspåsar med Kulturbilen till privatpersoner och förskolor. Biblioteket arrangerade 
även aktiviteter under sportlovet, bland annat kunde man få göra sitt eget dataspel.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 15
Månadsuppföljning januari - februari 2021 (KN 2020.068)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att godkänna budget- och verksamhetsuppföljningen efter
februari månad samt överlämna den till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning
Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget görs och rapporteras vid sex tillfällen 
under året till kulturnämnden och kommunstyrelsen. Tre av dessa rapporter är tertialrapporter 
som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som verksamhet.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §19 KN AU Månadsuppföljning januari - februari 2021
 Tjänsteskrivelse 2021-02-19, Månadsuppföljning januari - februari 2021
 Månadsuppföljning januari-februari 2021
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 16
Byte av namn på Disponentvillan (KN 2021.016)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att behålla namnet Disponentvillan.

Ärendebeskrivning
Från 2021 hyr kulturförvaltningen den så kallade Disponentvillan på Åby gata 3 i Vallentuna. 
Villan ska bli mötesplats för kulturverksamhet i centrala Vallentuna och kan hyras av 
kulturföreningar, enskilda kulturaktörer och studieförbund. För att bättre beskriva 
verksamheten i villan så föreslår kulturförvaltningen att byta namn på byggnaden från 
Disponentvillan till Kulturvillan. Disponentvillan är inget officiellt namn men används i 
folkmun. Den officiella benämningen är adressen, Åby gata 3. Namnberedningen har via 
kulturförvaltningens antikvarie tyckt att det finns ett värde utifrån ett historiskt perspektiv att 
behålla namnet. Viktigare än namnet är att förvaltningen bevarar byggnaden och berättar om 
byggnadens historia. Detta planeras att göras med informationstext och bildinformation vid 
byggnaden men även på kommunens hemsida. Byggnaden finns även dokumenterad i 
kommunens bildarkiv.

Yrkanden
Lars Vargö (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Eleonor Haking (C) yrkar, med bifall från Pär Elfström (S), Felix Gravél (S) och Lars 
Nordesjö (MP), att kulturnämnden beslutar att behålla namnet Disponentvillan.
 
Votering
Votering begärs och genomförs enligt följande omröstningsproposition:
 
JA - för att bifalla förvaltningens förslag.
 
NEJ - för att kulturnämnden ska besluta att behålla namnet Disponentvillan.
 
Omröstningsresultat
JA - 4 ledamöter
NEJ - 5 ledamöter
 
Yrkande om att kulturnämnden ska besluta att behålla namnet Disponentvillan har därmed 
beslutats. (Se bifogad voteringslista § 16).

Beslutsunderlag
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Kulturnämnden 2021-03-23
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 §12 KN AU Byte av namn på Disponentvillan
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-24, Byte av namn på Disponenvillan
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 17
Taxor och avgifter för Disponentvillan (KN 2021.015)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunfullmäktige antar taxan för Disponentvillan för 
år 2021. Med tillägget att kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att undersöka hur 
en eventuell differentierad prissättning för framtiden skulle kunna utformas, och att ärendet 
byter namn till "Taxor och avgifter för Disponentvillan".

Ärendebeskrivning
Från 2021 hyr kulturförvaltningen Kulturvillan på Åby gata 3 i Vallentuna. Kulturvillan är en 
mötesplats för kulturverksamhet i centrala Vallentuna och är lättillgänglig med bra 
kommunikationer. Här finns redan flera etablerade kulturverksamheter och förvaltningen vill 
stötta dem att kunna finnas kvar, men även öppna upp för andra föreningar och aktörer. 
Kulturvillan ska vara enbart till för  kulturverksamhet och kan hyras av kulturföreningar, 
enskilda kulturaktörer och studieförbund som riktar sin verksamhet till boende i Vallentuna 
kommun. Enskilda kulturaktörer kan vara till exempel en musiker, en grupp som träffas för 
handarbete eller kanske person som håller en målarkurs. Villan är en möjlighet för 
Vallentunabor att aktivt kunna utöva kultur och få en mötesplats för samverkan mellan olika 
aktörer.
 
Kulturförvaltningen föreslår att taxan blir 20 kr/timmen för ovan nämnda aktörer och följer då 
Fritidsnämndens taxor för möteslokaler.
Tillgängliga rum för uthyrning per timme är:
 Matsalen och Biblioteket på plan 1 och Hallen och Kammaren på plan 2.
 
Kulturnämnden ska under samma sammanträde besluta om att döpa om Disponentvillan till 
Kulturvillan, och att det är därför som förvaltningen föreslår att ärendet gäller Kulturvillan. 
Väljer nämnden att besluta om något annat namn får nämnden yrka på att taxan gäller för det 
namnet som de själva har beslutat om.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar att kulturnämnden beslutar att föreslå att 
kommunfullmäktige antar taxan för Disponentvillan för år 2021. Med tillägget att 
kulturnämnden ger kulturförvaltningen i uppdrag att undersöka hur en eventuell differentierad 
prissättning för framtiden skulle kunna utformas, och att ärendet byter namn till "Taxor och 
avgifter för Disponentvillan".
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämnden beslutar enligt det.
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Kulturnämnden 2021-03-23
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Beslutsunderlag
 §13 KN AU Taxor och avgifter för Kulturvillan
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-24, Taxor och avgifter för Kulturvillan
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-03-23

Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§ 18
Omfördelning av hyresbidrag för föreningsverksamhet (KN 2021.014)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att omfördela hälften av studiecirkelbidraget till Studieförbund för 
2021 till hyresbidrag till Disponentvillan Åby gata 3 i Vallentuna.

Ärendebeskrivning
Studieförbundet Vuxenskolan har under år 2020 sagt upp hyran av Disponentvillan på Åby 
gata 3 i Vallentuna. Disponentvillan är en kulturminnesmärkt byggnad i centrala Vallentuna 
nära Roslagsbanans station. I villan bedrivs kulturverksamhet av ett drygt tiotal aktörer. Dessa 
aktörer har själva ingen möjlighet att ta över hyreskontraktet och betala full hyra för huset och 
för att dessa kulturgrupper och föreningar ska kunna fortsätta med sin verksamhet ser 
kulturförvaltningen en möjlig väg att stötta hyran av villan genom att omfördela 
cirkelbidraget för studieförbunden. Kommunens Öppna förskola kommer använda sig av 
Disponentvillans nedre plan för sin verksamhet dagtid under vardagar och genom denna 
samfinansiering skulle cirkelbidragen täcka en del av resterande hyresbelopp. Anslaget för 
Bidrag till studieförbundens cirkelverksamhet är 150 000 kr.

Kulturnämnden ska under samma sammanträde besluta om att döpa om Disponentvillan till 
Kulturvillan, och att det är därför som förvaltningen föreslår att ärendet gäller Kulturvillan. 
Väljer nämnden att besluta om något annat namn får nämnden yrka på att bidragsärendet 
gäller för det namnet som de själva har beslutat om.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar att kulturnämnden beslutar att omfördela hälften av 
studiecirkelbidraget till Studieförbund för 2021 till hyresbidrag till Disponentvillan Åby gata 
3 i Vallentuna.

Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §14 KN AU Omfördelning av hyresbidrag för föreningsverksamhet
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-24, Omfördelning av hyresbidrag för föreningsverksamhet
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§ 19
Bibliotekens öppettider 28 juni 2021 – 9 januari 2022 (KN 2021.013)
Beslut
Kulturnämnden fastställer bibliotekens öppettider 28 juni 2021 – 9 januari 2022 enligt 
förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden fastställer folkbibliotekens öppettider i Vallentuna. Biblioteken är: biblioteket 
i Vallentuna Kulturhus, Karby bibliotek och Kårsta bibliotek. Karby bibliotek är 
samlokaliserat med ICA Nära Brottbyhallen och Kårsta bibliotek är samlokaliserat med 
Kårsta skola, och är ett meröppet bibliotek. De föreslagna tiderna är ordinarie öppettider. Om 
pågående Corona-pandemi med tillhörande restriktioner ännu gäller då de förslagna tiderna är 
ämnade att starta kan dessa tider komma att ändras.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §15 KN AU Bibliotekens öppettider 28 juni 2021 – 9 januari 2022
 Tjänsteskrivelse, 2021-02-19, Bibliotekens öppettider 28 juni 2021 - 9 januari 2022
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§ 20
Ung Livsstils-enkäten (KN 2021.017)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att planera och genomföra insatser i 
syfte att stärka deltagandet, för pojkar och flickor i högstadiet, i kultur och för bokläsning på 
fritiden.

Ärendebeskrivning
I slutet av 2019 och början av 2020 så genomförde kulturförvaltningen och 
fritidsförvaltningen, tillsammans med teamet för Ung Livsstilsstudierna, en större 
enkätundersökning bland unga på högstadiet i Vallentuna kommun. Enkäten besvarades på 
skoltid och samtliga skolor, klasser och elever ingick i urvalsramen, oavsett skolform. 
Enskilda klasser valdes slumpmässigt ut för att besvara frågorna.
I Vallentuna var det 654 elever på högstadiet i urvalsramen, av dessa besvarade 572 enkäten. 
Det innebär en svarsfrekvens på 87 procent.
Efter att förvaltningen fått resultatet så har en projektanställd under hösten 2020 och början av 
2021 sammanställt en populärversion att sprida för information och bearbetat resultatet i flera 
av fritidsförvaltningens och kulturförvaltningens enheter.
Kulturförvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att planera och 
genomföra insatser i syfte att stärka pojkar i högstadiet generellt svaga stöd för kultur och 
deras låga frekvens av bokläsning på fritiden.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar att kulturnämnden beslutar att ge förvaltningen i 
uppdrag att planera och genomföra insatser i syfte att stärka deltagandet, för pojkar och 
flickor i högstadiet, i kultur och för bokläsning på fritiden.

Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §16 KN AU Ung Livsstils-enkäten
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-02, Ung livsstils-enkäten
 Ung livsstil Vallentuna sammanfattning
 Populärversion Ung Livsstil Vallentuna
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§ 21
Förlängning av projektet kulturskola över kommungränserna (KN 
2021.018)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att:
– Föreslå kommunfullmäktige att förlänga projektet kulturskola över kommungränserna.
– Föreslå kommunfullmäktige att besluta att överlåta uppgiften att omförhandla det 
kommunövergripande avtalet för kommunens räkning till kulturnämnden.
– Ge förvaltningschefen i uppdrag att underteckna det kommunövergripande avtalet under 
förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att förlänga projektet kulturskola över 
kommungränserna.
– Ge förvaltningschefen i uppdrag att ta fram och underteckna samverkansavtal mellan 
Vallentuna kommun och respektive kommun som ingår i pilotprojektet under tidsperioden 
2021-07-01 till 2022-06-30 under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att förlänga 
projektet kulturskola över kommungränserna.

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.

I det fall nämnden beslutar i enlighet med förslaget kommer ett kommunövergripande avtal att 
upprättas mellan kommunerna som reglerar principerna för det interkommunala 
ersättningssystemet för pilotprojektet (bilaga 1). Utöver det kommunövergripande 
samverkansavtalet ska även kommunspecifika avtal (bilaga 2) skrivas mellan de kommuner 
som planerar samverkan. Mer information om dessa avtal finns i tjänsteskrivelsen under 
rubriken

Yrkanden
Lars Vargö (M), yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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Kulturnämnden 2021-03-23
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Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §17 KN AU Förlängning av projektet kulturskola över kommungränserna
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-01, Förlängning av projektet kulturskola över 

kommungränserna
 Förslag på kommunövergripande avtal avseende kulturskola över kommungränserna
 Kommunspecifikt samverkansavtal avseende kulturskola över kommungränserna.
 Pris per kategori avseende kulturskola över kommungränserna.
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VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll

Kulturnämnden 2021-03-23
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§ 22
Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetet 
med likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2020 (KN 2021.006)
Beslut
Kulturnämnden godkänner rapporten för kulturförvaltningens uppföljning av det systematiska 
arbetsmiljöarbetet och arbetet med likabehandling och mångfald för 2020 och de 
fokusområden som tagits fram.

Ärendebeskrivning
Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och likabehandling och mångfaldsarbetet (LIMÅ) 
ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten i hela kommunen. Vallentuna 
kommun strävar efter att hela tiden förbättra sin arbetsmiljö såväl organisatoriskt, socialt och 
fysiskt. Arbetsgivare och arbetstagare arbetar kontinuerligt med att undersöka, genomföra och 
åtgärda risker och brister i arbetsmiljön. Verksamhetens arbetsmiljöarbete och arbetet med 
inkludering ska kontinuerligt följas upp på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet 
förebyggs och en god och hälsosam arbetsmiljö uppnås.

Denna rapport redovisar Kulturförvaltningens årliga uppföljning av SAM och LIMÅ för år 
2020 och utgår från ett antal frågor som besvarats av chefer och huvudskyddsombud och 
skyddsombud. I rapporten finns även en analys och sammanställning av de styrkor och 
förbättringsområden som förvaltningarna kan ha med sig i sitt fortsatta arbetsmiljöarbete 
under 2021 och framledes.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 §18 KN AU Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och arbetet 

med likabehandling och mångfald (LIMÅ) för 2020
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-10, Årlig uppföljning av SAM/LIMÅ
 Rapport årlig uppföljning av SAM och LIMÅ med diagram
 Rutinbeskrivning för kommunens arbete med det systematiska arbetsmiljöarbetet 

(SAM) och likabehandlings- och mångfaldsarbetet (LIMÅ)
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§ 23
Dataskyddsombud för kulturnämnden (KN 2021.019)
Beslut
Kulturnämnden beslutar att:
- entlediga Johanna Attlerud som dataskyddsombud för kulturnämnden.
- utse Angelica Rosander till dataskyddsombud för kulturnämnden.

Ärendebeskrivning
Kulturnämndens dataskyddsombud, Johanna Attlerud, har bytt tjänst. 
Kommunledningskontoret har rekryterat ett nytt dataskyddsombud, Angelica Rosander. 
Kulturförvaltningen föreslår därför att kulturnämnden entledigar Johanna Attlerud från sitt 
uppdrag och istället utser Angelica Rosander till dataskyddsombud.

Ett dataskyddsombuds uppgift är att informera och ge råd till den personuppgiftsansvariga 
organisationen kring vilka skyldigheter som gäller enligt dataskyddsförordningen. Ombudet 
ska också bevaka att reglerna följs och fungera som kontaktperson för 
Integritetsskyddsmyndigheten. Dataskyddsombudet hanterar inte det dagliga arbetet gällande 
personuppgiftsfrågor utan fungerar först och främst som en expert och kontrollinstans.

Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det endast finns ett yrkande. Ordförande 
ställer proposition på yrkandet och finner att kulturnämnden beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse, 2021-03-15, Dataskyddsombud för kulturnämnden
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§ 24
Anmälningar för kännedom
Beslut
Kulturnämnden noterar listan med handlingar och protokoll som har anmälts för kännedom
till och med 2021-03-15.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar kulturnämnden del av en lista med handlingar och protokoll som har 
anmälts för kännedom.
 
Anmälda protokoll
Kulturnämndens arbetsutskott 2021-03-10.

Beslutsunderlag
  Minnesanteckningar till samråd för Kultur- och Fritidsförvaltningarna med 

Funktionshinderrådet (KFR) 2021-01-22
  Kommunfullmäktige, HR-policy
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§ 25
Redovisning av delegationsbeslut
Beslut
Kulturnämnden noterar listan med delegationsbeslut som har anmälts till och med 2021-03-
23.

Ärendebeskrivning
Varje nämndmöte tar kulturnämnden del av en lista med anmälda delegationsbeslut och 
protokoll. Nämnden har, med stöd av 6 kap. 33 § kommunallagen, rätten att föra över 
sin beslutanderätt i vissa frågor till politiker i nämnden alternativt till tjänstepersoner inom 
kulturförvaltningen. Vilka beslut som nämnden har valt att delegera framgår av 
kulturnämndens delegationsordning. Ett delegationsbeslut ska vara skriftligt och det ska 
återrapporteras till det nämndsammanträde som är närmast efter att beslutet fattades. Av 
beslutet ska det framgå vad som har beslutats, vem som har fattat beslutet, när det fattades och 
med stöd av vilken punkt i delegationsordningen. Ett anmält delegationsbeslut redovisas i 
nämndens kallelse och finns med i nämndens protokoll. Tiden för överklagan, tre veckor, 
börjar löpa från och med den dag som det justerade protokollet anslås på kommunens 
anslagstavla. Först därefter har beslutet vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag
 KN 2021.007-1  Delegationsbeslut enligt 1.9, Beslut att inte besvara remissen gällande 

föreskrifter för avfallshantering
 KN 2021.004-2  Delegationsbeslut enligt 1.1, Gällande remiss om ansökan n om 

förhandsbesked för enbostadshus inom fastigheten Toftesta 2:3, Össeby- Garn socken
 KN 2021.004-3  Ordförandebeslut, Delegationsbeslut enligt 1.1, Gällande ansökan om 

förhandsbesked för enbostadshus inom fastigheten Toftesta 2:3, Össeby- Garn socken
 KN 2021.003-3  Ordförandebeslut, Delegationsbeslut enligt 1.1, Gällande ansökan om 

förhandsbesked för enbostadshus inom fastigheten Ösby 2:2, Össeby- Garn socken
 KN 2021.002-2  Ordförandebeslut, Delegationsbeslut enligt 1.1, gällande ansökan om 

bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom fastigheten Rörby 3:16, Angarn-Rörby socken
 KN 2021.008-2  Ordförandebeslut, delegationsbeslut enligt 1.1, Gällande ansökan om 

bygglov för tillbyggnad av enbostadshus inom fastigheten Toftesta 7:1, Össeby-Garn socken
 KN 2021.010-2  Ordförandebeslut, delegationsbeslut enligt 1.1, Gällande ansökan om 

bygglov för nybyggnad av garage inom fastigheten Stora Mällösa 1:37, Vallentuna socken
 KN 2021.007-2  Ordförandebeslut, delegationsbeslut enligt 1.1, Beslut om 

distansundervisning vecka 10 för kulturskolelever födda mellan 2002 och 2007
 KN 2021.012-3  Ordförandebeslut, delegationsbeslut enligt 1.1, Gällande ansökan om 

bygglov för enbostadshus inom fastigheten Ösby 1:71
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 Ärende, § 16   

 JA NEJ 

Klange Helena (KD) X  

Vargö Lars (M) X  

Elfström Pär (S)  X 

Vuojärvi Anneli (M) X  

Unnerstad Karin (L)  X 

Eleonor Haking (C)  X 

Gravél Felix (S)  X 

Nordesjö Lars (MP)  X 

Kriström Susanna (SD) X  
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