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§ 40
Remissyttrande, motion (V) Om renovering av runstenar och runristningar 
i Vallentuna (KN 2021.032)
Beslut
Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att
kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige 
beslutar att anse motionen besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendebeskrivning
Vänsterpartiet har inkommit med en motion om att renovera runstenar och runristningar i 
Vallentuna. Motionen innehåller följande att-satser:

- Att uppdra åt kommunstyrelsen att hemställa hos Länsstyrelsen att kartlägga behovet av 
underhåll av runstenar och hällristningar i Vallentuna kommun och utifrån resultatet 
tillsammans med Länsstyrelsen, Stockholms läns museum, markägare, hembygdsföreningar 
och andra intressenter planera och genomföra underhåll på och röjning runt runstenar och 
ristningar inom Vallentuna kommun.

- Att uppdra åt berörda nämnder och förvaltningar att på lämpligt sätt marknadsföra även 
övriga runstenar och ristningar i kommunen.

Länsstyrelsen har till uppdrag att se till att fornlämningar i länet blir bevarade och inte 
kommer till skada. Alla fornlämningar har ett automatiskt skydd genom kulturmiljölagen. 
Kulturnämndens antikvarie ska ha möte under hösten 2021 med arkeolog med uppdrag från 
Länsstyrelsen för att se över behovet av underhåll av runstenar och ristningar i kommunen. 
Utifrån denna okulära besiktning avgörs vart det finns behov av ifyllning och röjning av 
lämningar. Åtgärder kommer att genomföras utifrån en av förvaltningen upprättad plan.

Förvaltningen kommer att utreda möjligheten att åter instifta så kallade fornfaddrar. Som 
fornfadder åtar sig hembygdsföreningar att se till sina utvalda kulturlämningar minst en gång 
varje år och rapportera eventuella skador till Kulturförvaltningen.

Kulturnämnden marknadsför kommunens runstenar och ristningar sprids via hemsidorna 
Upplev Vallentuna och Naturkartan, Vallentuna Kulturhus Instagram-konto, appen Upptäck 
Historien, Vallentuna Kulturhus och Biblioteks Facebook-konto och Kulturmiljöpodden 
Finrummet.

I och med detta pågående arbete inom kulturnämnden föreslår kulturförvaltningen
att kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.
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Yrkanden
Ordförande, Helena Klange (KD), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Helena Klange (KD), konstaterar att det finns ett yrkande. Ordförande ställer 
proposition på yrkandet och finner att kulturnämndens arbetsutskott beslutar enligt det.

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse- Remissyttrande, motion (V) Om renovering av runstenar och 

runristningar i Vallentuna
 Remiss, motion (V) om renovering av runstenar
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Tjänsteskrivelse

Remissyttrande, motion (V) Om 
renovering av runstenar och 
runristningar i Vallentuna

Förslag till beslut
Kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att 
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet
Vänsterpartiet har inkommit med en motion om att renovera runstenar och 
runristningar i Vallentuna. Motionen innehåller följande att-satser:

- Att uppdra åt kommunstyrelsen att hemställa hos Länsstyrelsen att kartlägga 
behovet av underhåll av runstenar och hällristningar i Vallentuna kommun och 
utifrån resultatet tillsammans med Länsstyrelsen, Stockholms läns museum, 
markägare, hembygdsföreningar och andra intressenter planera och genomföra 
underhåll på och röjning runt runstenar och ristningar inom Vallentuna kommun.

- Att uppdra åt berörda nämnder och förvaltningar att på lämpligt sätt marknadsföra 
även övriga runstenar och ristningar i kommunen. 

Länsstyrelsen har till uppdrag att se till att fornlämningar i länet blir bevarade och 
inte kommer till skada. Alla fornlämningar har ett automatiskt skydd genom 
kulturmiljölagen. Kulturnämndens antikvarie ska ha möte under hösten 2021 med 
arkeolog med uppdrag från Länsstyrelsen för att se över behovet av underhåll av 
runstenar och ristningar i kommunen. Utifrån denna okulära besiktning avgörs vart 
det finns behov av ifyllning och röjning av lämningar. Åtgärder kommer att 
genomföras utifrån en av förvaltningen upprättad plan.

Förvaltningen kommer att utreda möjligheten att åter instifta så kallade fornfaddrar. 
Som fornfadder åtar sig hembygdsföreningar att se till sina utvalda kulturlämningar 
minst en gång varje år och rapportera eventuella skador till Kulturförvaltningen. 

Kulturnämnden marknadsför kommunens runstenar och ristningar sprids via 
hemsidorna Upplev Vallentuna och Naturkartan, Vallentuna Kulturhus Instagram-
konto, appen Upptäck Historien, Vallentuna Kulturhus och Biblioteks Facebook-
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konto och Kulturmiljöpodden Finrummet.

I och med detta pågående arbete inom kulturnämnden föreslår kulturförvaltningen
att kulturnämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad.

Ekonomiska konsekvenser
Att inventera och underhålla alla runstenar och ristningar i kommunen kommer att 
innebära kostnader som i nuläget inte ryms i kulturbudgeten. 

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

Anders Dahlgren Lenore Weibull
Kulturchef Kommunantikvarie

Expedieras till:
Akten

Kommunstyrelsen
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Remiss 
Motion om renovering av runstenar  

Svar på remissen önskas senast: 2021-10-30 
 
Hos oss handläggs ärendet av Emelie Hallin  
 
Remissvaret sänds elektroniskt till registrator.klk@vallentuna.se 
 
 
Förlängd remisstid begärs snarast hos handläggaren. 
 
 
 
Emelie Hallin 
 
Bilagor: 

Bifogade handlingar 
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