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Sammanträde med kommunstyrelsen
Tid:
Plats:

Måndag den 7 december 2020, kl. 13:00–16:30
Kvallsta, Kommunhuset, samt distansmöte via Zoom

Beslutande:

Peter Evansson (S), ordförande
Boo Östberg (C), 1:e vice ordförande
Lennart Lundberg (KNU), 2:e vice ordförande
Klas Bergström (M)
Pontus Lamberg (KD) §§ 198–208
Thor Övrelid (M)
Claes Litsner (S)
Oscar Hahne (KD), ersätter Pontus Lamberg (KD) §§ 209–228

Ersättare:

Oscar Hahne (KD), §§ 198–208
Matilda Hübinette (KNU)
Camilla Arvidsson (M)
Kerstin Umegård (MP)
Christer Johansson (V)

Övriga deltagare:

Se nästa sida. Sammanträdet var slutet.

Mötessekreterare

Siobhán Górny, kommunsekreterare, §§ 198–228

Justering, se sista
sidan för digital
underskrift

Protokollet justeras med digital signatur den 14 december 2020 av:
Peter Evansson (S), ordförande
Lennart Lundberg (KNU), justerare

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Förvaringsplats för protokoll

Knivsta
kommunhus,
Centralvägen
18, Knivsta

Sista datum för överklagan

2021-01-06

Datum när anslaget sätts upp

2020-12-16

Datum när anslaget tas ner

2021-01-07

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-07

Övriga deltagare:
Daniel Lindqvist, kommundirektör
Åsa Franzén, kanslichef
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef
Lena K Larsson, kultur- och fritidschef, Kristina Hadziresic, enhetschef kultur, Catrine
Wermelin, enhetschef fritid, §§ 204–216
Elin Yilmaz, verksamhetscontroller,§§ 216–219
Anders Carlqvist, exploateringschef, § 223
Anna-Karin Strinnholm, kommunikatör

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 198
Justering
Kommunstyrelsens beslut
Protokollet justeras den 14 december 2020 av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Dnr KS-2020/934

Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Ärendena behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar och
numreringen justeras därefter.
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen.
Reservation
Lennart Lundberg reserverar sig till förmån för sitt yrkande (protokollsbilaga 1).
Yrkanden
Lennart Lundberg (KNU) yrkar att hans ledamotsinitiativ om tillfällig tillämpning av
föreningstaxa på uthyrning av lokaler till privatpersoner ska läggas till på dagordningen.
Peter Evansson (S) yrkar att ärendet inte ska tas upp på dagordningen.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Därefter frågar ordföranden kommunstyrelsen om Lennart Lundbergs ledamotsinitiativ ska
läggas till på dagordningen och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Underlag för beslut
Ledamotsinitiativ inkommet 2020-12-04 (KS-2020/934)
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 200
Ekonomisk information
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar om årsprognosen för kommunen.

§ 201
Aktuell information om Covid 19-arbetet inom kommunens verksamheter
Kommundirektör Daniel Lindqvist informerar. Bland annat har möjligheterna till digitala möten
utvecklats mycket under pandemin och kommunens plan är att fortsätta med det arbetet.
§ 202
Information om sporthallen i Alsike
Eva Mårtensson, lokalansvarig, informerar om planeringen av sporthallen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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§ 203
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Följande delegationsbeslut är anmälda till kommunstyrelsen:
•
•
•
•
•
•
•

Ordförandebeslut 2020-10-21, Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta
kommun 2020 (KS-2020/780)
Ordförandebeslut 2020-10-28, Remissvar på Promemorian om förslag på föreskrifter
om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inom
Uppsala län för att motverka spridning av det nya coronaviruset (KS-2020/835)
Ordförandebeslut 2020-11-12, Remissvar på Länsstyrelsens konsekvensutredning av
beslut om föreskrift om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att
motverka spridningen av det nya coronaviruset (KS-2020/850)
Ordförandebeslut 2020-11-20, Remiss av förslag om föreskrift om förbud mot vissa
allmänna sammankomster och offentliga tillställningar samt konsekvensutredning
(KS-2020/889)
Lista delegationsbeslut 2020-10-09 – 2020-11-29
Rapport delegationsbeslut lokalförsörjningen september 2020
Rapport delegationsbeslut lokalförsörjningen oktober 2020

§ 204
Övriga anmälningsärenden
Följande beslut är särskilt anmälda till kommunstyrelsen:
•

BMN § 311, 2020-10-06, Rättssäkerhet inom bygg- och miljönämndens verksamheter

•

BMN § 316, 2020-10-06, Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för bygg- och
miljönämnden per augusti 2020

•

SUN § 94, 2020-10-05, Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för
samhällsutvecklingsnämnden per augusti 2020

•

SUN §108, 2020-11-09, Uppföljning Medborgarnas uppfattning av delaktighet

•

UN § 76, 2020-10-06 - Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för
utbildningsnämnden per augusti 2020

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Dnr: KS-2020/159

Motion 2020:06 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund
(KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) - Meröppna bibliotek
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet.
Reservation
Pontus Lamberg (KD) reserverar sig mot beslutet.
Yrkanden
Pontus Lamberg (KD) yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås bifalla motionens
beslutssatser.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot Pontus Lambergs yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Lotta Wiström (L) anmäler en röstförklaring (protokollsbilaga 2).
Sammanfattning av ärendet
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2020.
Meröppet innebär att man med lånekort kan komma in i biblioteket på tider när biblioteket
inte är bemannat. Tillgängligheten ökar utan att kostnader för personal tillkommer. För att
kunna erbjuda meröppet krävs att lokalerna är anpassade ur säkerhets- och
hållbarhetsperspektiv.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-11-01
Motionen
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Dnr: KS-2020/495

Motion 2020:08 från Lennart Lundberg (KNU) och Britta Lästh (KNU) – Inrätta en
fritidsbank i CIK
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet.
Yrkanden
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till utskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 10 juni 2020.
Det finns sedan många år förslag och önskemål om att Knivsta kommun ska erbjuda
invånarna en så kallad fritidsbank där man kan låna fritidsutrustning kostnadsfritt.
Kommunstyrelsen fattade beslut om att inrätta en fritidsbank den 19 oktober 2020, § 175,
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-11-12
Motionen
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Dnr: KS-2020/860

Nya bryggor till Särstabadet
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen fördelar 150 000 kronor från Kommunstyrelsens prioriterade medel till nya
bryggor till Särstabadet och beviljar 350 000 kronor i investeringsmedel för ändamålet 2021.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Särstabadet i Knivsta har sedan 2003 haft de bryggor som finns där idag. Under våren
sommaren 2020 köptes en ny flytbrygga till badet för att den tidigare visade sig vara dåligt
skick inför en sommar där det förväntades komma många besökare. Under sommaren blev
det också uppenbart att befintliga bryggor är i dåligt skick och behöver bytas ut för att
fortsätta vara en trygg badplats för besökare.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-11-11
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kultur- och fritidschef
Enhetschef fritid
Ekonomikontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Dnr: KS-2020/865

Revidering av regler och rutiner för reklam i kommunens anläggningar
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar styrdokumentet Regler och rutiner för reklam i kommunens
anläggningar daterat 2020-11-19.
2. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma under våren 2021 med en plan
för hur kommunen kan sälja fast reklam och arenanamn för CIK.
Reservationer
Lennart Lundberg (KNU) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 3).
Pontus Lamberg (KD) reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden.
Lotta Wiström (L) reserverar sig mot den andra beslutssatsen (skriftlig reservation,
protokollsbilaga 4).
Yrkanden
Pontus Lamberg (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska anta styrdokumentet med ändringarna
att tillåta reklam i och på kommunens samtliga lokaler och sporthallar samt i anslutning till
dessa (i hela dokumentet) och att slopa kravet på motprestation från de ideella föreningarna
(avser sida 2 i dokumentet), samt tilläggsyrkar att kommunstyrelsen ska uppdra åt
förvaltningen att ta fram riktlinjer för reklam.
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till förslag på beslutssats 1 med ändringen att även
Centrum för idrott och kultur ska nämnas på sidan tre i dokumentet så att meningen lyder
”Kommunen debiterar ingen hyresavgift för den av föreningen disponerade ytan för fast
reklam i Hälsohuset, Alsikehallen och Centrum för idrott och kultur” samt samma ändring
längst ner på sidan så att meningen lyder ”Fast reklam enligt avtal som slutits mellan
förening och kommun för förekomma i Alsikehallen, Hälsohuset och i Centrum för idrott och
kultur”, samt yrkar avslag på förslaget till beslutssats 2.
Klas Bergström (M) och Boo Östberg (C) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.
Lotta Wiström (L) yrkar på en ändring i den andra beslutssatsen så att kommunstyrelsen ska
uppdra åt förvaltningen att återkomma under våren 2021 med en plan för hur kommunen kan
sälja fast reklam i kommunens samtliga anläggningar och Arenanamn för CIK.
Johan Helenius (SD) yrkar bifall till Lennart Lundbergs yrkanden.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det finns tre förslag till styrdokument att ta ställning till i den
första beslutssatsen – det utsända förslaget, Pontus Lambergs ändrade förslag efter yrkande
samt Lennart Lundbergs ändrade förslag efter yrkande.
Ordföranden ställer de tre förslagen mot varandra var för sig och finner att kommunstyrelsen
bifaller det utsända förslaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Därefter konstaterar ordföranden att det finns två förslag till den andra beslutssatsen, det
utsända förslaget samt Lotta Wiströms yrkande.
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller det
utsända förslaget.
Slutligen ställer ordföranden det utsända förslaget mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Omröstning begärs.
Omröstning
De ledamöter som bifaller det utsända förslaget till beslutssats 2 röstar JA.
De ledamöter som vill avslå förslaget röstar NEJ.
Peter Evansson (S), Boo Östberg (C), Klas Bergström (M), Thor Övrelid (M) och Claes
Litsner (S) röstar JA.
Lennart Lundberg (KNU) och Johan Helenius (SD) röstar NEJ.
Pontus Lamberg (KD) och Lotta Wiström (L) avstår från att rösta.
Med 5 JA-röster mot 2 NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla även den andra
beslutssatsen i det utsända förslaget till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Vid kommunstyrelsens möte 19 oktober 2020 antogs regler och rutiner för reklam i
kommunens anläggning. Förvaltningen fick ett uppdrag att återkomma med ytterligare
utredningar, vilket inneburit att en reviderat dokument finns för kommuntyrelsen att ta
ställning till.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-11-12
Förslag på reviderade regler och rutiner för reklam i kommunens anläggningar 2020-11-19
Catrine Wermelin, enhetschef fritid, informerar.
Kultur- och fritidsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kultur- och fritidschef
Enhetschef fritid

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Dnr: KS-2020/796

Strategi för närvårdssamverkan i Uppsala län (dnr RS2020-00389)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Region Uppsala och länets kommuner har sedan 2018 samverkat inom hälsa, stöd, vård och
omsorg (HSVO) med stöd av Strategi för närvårdssamverkan 2018-2020. I samband med att
den nu gällande strategin upphör vid årsskiftet har en ny treårig strategi tagits fram. Strategin
har utarbetats i samverkan med kommunerna genom bland annat Samråd HSVO och
Tjänsteledning HSVO.
Strategin innehåller en politisk viljeinriktning samt fokusområden för närvårdsarbetet. Genom
strategin skapas en gemensam grund för länets kommuner och Region Uppsala att politiskt
och inom tjänsteled samverka för att länets invånare ska få god och sammanhållen tillgång
till hälsa, stöd, vård och omsorg. Strategins målgrupp är de som är i behov av stöd, vård och
insatser från både kommun och region.
Regionalt forum fattade den 10 september 2020 beslut om att godkänna Strategi för
närvårdssamverkan 2021-2023.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-10-29
Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023
Missiv Strategi för närvårdssamverkan 2021-2023
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.
Ida Sarapik, närvårdsstrateg, föredrar ärendet.
Beslutet ska skickas till
Akten
Socialchef
Utbildningschef
Hälso- och sjukvårdsstrateg Region Uppsala

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Dnr: KS-2019/830

Knivstaförslag om betongskatepark i Knivsta centrum
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att förslaget om betongskatepark ska utredas ytterligare i
samband med detaljplanering och projekt för Västra Ängby.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förslaget lämnades in 2019 och har utretts av kultur- och fritidskontoret. En eventuell
betongskatepark är något som måste ingå i en större helhet och planering för kommunen.
Förslaget från förvaltningen är därför att det får utredas vidare i samband med projektet och
detaljplaneringen för Västra Ängby.
Underlag i ärendet
Tjänsteutlåtande 2020-11-11
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kultur- och fritidschef
Enhetschef fritid
Förslagställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Dnr: KS-2019/867

Knivstaförslag om friluftsgård
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avslår Knivstaförslaget om friluftsgård.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kultur-och fritidsförvaltningen har utrett möjligheten att möta det Knivstaförslag om
friluftsgård som lämnats in. Verksamma föreningar vid elljusspåret i Knivsta har erbjudits en
bod för det ändamål som beskrivits i förslaget. Föreningarna har dock tackat nej och anser
sig inte ha möjlighet att driva en sådan typ av lokal vid elljusspåret. Förvaltningen anser
därmed förslaget utrett och föreslår att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Underlag i ärendet
Tjänsteutlåtande 2020-11-12
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kultur- och fritidschef
Enhetschef fritid
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Dnr: KS-2019/909

Knivstaförslag om konstsnöslinga
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten till konstsnöslinga när
projektet kring Kölängen återupptas.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Knivstaförslaget har utretts av kultur- och fritidskontoret. I det område som föreslås för en
konstsnöslinga finns enligt tidigare beslut planer för bland annat en konstgräsplan och ett
naturområde. Förvaltningen föreslår att en eventuell konstsnöslinga utreds i samband med
hela planen för området.
Underlag i ärendet
Tjänsteutlåtande 2020-11-12
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kultur- och fritidschef
Enhetschef fritid
Förslagsställaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Dnr: KS-2019/742

Motion 2019:05 från Monica Lövgren (SD) - Bygg en hundrastgård i korsningen Emil
Sjögrens väg/Forsbyvägen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer
Oscar Hahne (KD) och Lennart Lundberg (KNU) reserverar sig mot beslutet.
Johan Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 5).
Yrkanden
Oscar Hahne (KD), Johan Helenius (SD) och Lennart Lundberg (KNU) yrkar att
kommunstyrelsen ska föreslå bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot Oscar Hahnes yrkande om att
bifalla motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förslaget i motionen är att kommunen anlägger en hundrastgård i korsningen mellan Emil
Sjögrens väg och Forsbyvägen. Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde
den 20 november 2019, § 127, och bereddes av samhällsutvecklingsnämnden den 9
november 2020, § 106. Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå
motionen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-11-16
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 106, 2020-11-09
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande, 2020-10-19
Motionen
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets och
samhällsutvecklingsnämndens.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Dnr: KS-2020/155

Motion 2020:02 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund
(KD) och Gunnar Parnell (-) om personaltäthet, löner och resursskola
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservation
Oscar Hahne (KD) reserverar sig mot beslutet.
Yrkanden
Oscar Hahne (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot Oscar Hahnes yrkande om att
bifalla motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Lotta Wiström (L) anmäler en röstförklaring (protokollsbilaga 6).
Sammanfattning av ärendet
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 12 februari 2020. Utbildningsnämnden har
yttrat sig i ärendet den 8 september 2020, § 64, och föreslår att kommunfullmäktige avslår
motionen eftersom bedömningen är att behovet inte är stort nog för en kommungemensam
verksamhet för elever i lågstadieåldern.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-11-18
Beslut från utbildningsnämnden, § 64, 2020-09-08
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande, 2020-06-22
Motionen
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets och
utbildningsnämnden.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 215

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-07

18 (32)

Dnr: KS-2020/498

Motion 2020:09 från Monica Lövgren (SD) – Lekredskap för funktionshindrade barn
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Förslaget i motionen är att kommunen tillsammans med rådet för funktionshindersfrågor får i
uppdrag att placera ut anpassade lekredskap för barn med funktionsvariationer på lämpliga
platser i kommunen. Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 10 juni 2020, § 76, och
bereddes av samhällsutvecklingsnämnden den 9 november, § 107.
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-11-16
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 107, 2020-11-09
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande, 2020-10-19
Motionen
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets och
samhällsutvecklingsnämndens.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 216

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-07

19 (32)

Dnr: KS-2020/244

Övergripande uppföljning av kontrollområden
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen och rapportens åtgärdspunkter och
utvecklingsområden av kommunövergripande kontrollområden i styrelsens intern
kontrollplan.
2. Utförd kontroll av de fem övergripande kontrollområdena i intern kontrollplanen för
kommunstyrelsens verksamheter 2020 är tillräcklig.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska styrelsen se till att
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.
Under 2020 identifierades fem kommunövergripande interna kontroller som genomförts för
samtliga nämnder/styrelser med separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö,
upphandling/inköp, bisysslor, ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut.
I uppföljningen av de kommunövergripande kontrollområdena framkom utvecklingsområden
och åtgärdspunkter, vilka redovisas i rapporten.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-11-17
Rapport Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.
Elin Yilmaz, verksamhetscontroller, föredrar ärendet.
Beslutet ska skickas till
Akten
Handläggare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 217

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-07

20 (32)

Dnr: KS-2020/754

Intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar intern kontrollplan för 2021.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Fem kommunövergripande interna kontroller genomförs för alla nämnder/styrelser med
separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, upphandling/inköp, bisysslor,
ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut.
De nämndspecifika kontrollområdena för 2021 är Covid-19 pandemin och Digitala
mötesverktyg.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande
Intern kontrollplan 2021 för kommunstyrelsen
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.
Beslutet ska skickas till
Akten
Handläggaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 218

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-07

21 (32)

Dnr: KS-2020/800

Särskild uppföljning av implementeringen av den gemensamma IT-nämnden
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och dess åtgärdspunkter och
utvecklingsområden.
2. Rapporten skickas till den Gemensamma IT-nämnden för kännedom då
kommunstyrelsen sänder över utvecklingsområden och åtgärdspunkter som framkommit
till den gemensamma IT-nämnden.
3. Utförd kontroll av kontrollområdet Implementering av gemensam IT-nämnd är tillräcklig.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Stora steg har tagits då fem kommuner gått ihop i en gemensam it-nämnd från och med
januari 2019. Den gemensamma nämnden är fortfarande ny, och arbete kvarstår med att
utvärdera och utveckla nuvarande organisation, rutiner och processer. För Knivstas del
framgår att viktiga framgångsfaktorer för det fortsatt arbetet är framtagande av en it-strategi
och en tydligare och utvecklad styr-och ledningsprocess (styrmodell) för it-organisationen,
som innebär en kvalitetssäkrad process för it-frågor mellan kommunen och it-förvaltningen.
Av utredningen framgår också att det finns brister i organisation och resurstillgång i itförvaltningen så som avsaknad av en stab som avlastar ledningsfunktionen i att utveckla
gemensamma processer och rutiner. Detta gör att digitaliseringsarbetet haltar i Knivsta då itförvaltningen inte i tillräcklig utsträckning kan möta upp i den omfattning som krävs/önskas.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-10-16
Rapport
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.
Beslutet ska skickas till
Akten
Handläggare
IT-nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 219

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-07

22 (32)

Dnr: KS-2020/826

Uppföljning av kontrollmoment Omvärldsfaktorer i internkontrollplan 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna rapporten och dess utvecklingsområde.
2. Kommunstyrelsen beslutar också att utförd kontroll av kontrollområdet Omvärldsfaktorer i
internkontrollplanen för kvalitet för Kommunstyrelsens verksamheter 2020 är tillräcklig.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Sammanfattning av ärendet
I nämndens internkontrollplan för kvalitet har vissa särskilda risker i verksamheten
identifierats. Riskerna följs upp i särskilda kontroller. Nämndens godkännande av
uppföljningsrapporten innebär att nämnden anser att den utförda kontrollen av
kontrollområdet är tillräcklig. Med tillräcklig menas att den utförda kontrollen i tillräckligt hög
grad har utrett omständigheterna inom aktuellt kontrollområde.
Utredningen visar på att det finns ett omfattande arbete med omvärldsanalys i kommunen
och att cheferna uppfattar att arbetet är viktigt och prioriterat.. Dokumentstudien visar att
etablerade metoder finns, Framtid Knivsta samt inom arbetet med
verksamhetsplanering/uppföljning. Däremot saknas en gemensam bild av i vilka former
arbetet ska bedrivas, hur det leds och initieras utifrån svaren i enkäten.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-10-23
Rapport- särskild uppföljning Omvärldsfaktorer
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.
Beslutet ska skickas till
Akten
Handläggaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 220

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-07

23 (32)

Dnr: KS-2020/856

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för kommunstyrelsens verksamheter
för år 2021.
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Claes Litsner (S) yrkar bifall till utskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer mål och ekonomiska ramar för 2021. Nämnder och styrelser
ska upprätta verksamhetsplan för år 2021 så att dessa kan redovisas i kommunfullmäktige.
Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse 2020-11-10
Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2021
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunfullmäktige (för anmälan)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 221

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-07

24 (32)

Dnr: KS-2020/863

Revisionsrapport, Uppföljande granskning av personal- och kompetensförsörjning
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avger yttrande daterat 2020-11-13 till Knivsta kommuns revisorer över
Revisionsrapport, Uppföljande granskning av personal- och kompetensförsörjning.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Knivsta kommun har mottagit en revisionsrapport där PwC på uppdrag av Knivsta kommuns
förtroendevalda revisorer genomfört en uppföljande granskning av personal- och
kompetensförsörjning. Granskningen är en uppföljning av en tidigare granskning på området
som genomfördes år 2018. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
kommunstyrelsen och nämnderna har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av de
bedömningar och rekommendationer som lämnats i tidigare genomförd granskning.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-11-13
Yttrande 2020-11-13
Revisionsrapport 2020-10-22
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.
Beslutet ska skickas till
Akten
Revisionen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 222

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-07

25 (32)

Dnr: KS-2020/853

Återrapportering åtgärder revisionsrapport – Granskning av
lokalförsörjningsprocessen avseende verksamhetslokaler
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar emot återrapportering åtgärder revisionsrapport-Granskning av
lokalförsörjningsprocessen avseende verksamhetslokaler.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har granskat kommunens lokalförsörjningsprocess avseende
verksamhetslokaler. Kommunstyrelsen beslutade 2020-04-27 om ett svar på revisorernas
granskning med en åtgärdslista. Förvaltningen har tillsammans med Kommunfastigheter
arbetat vidare med att genomföra åtgärdspunkterna.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-11-12
Processbeskrivning ”Handläggning av ett investeringsprojekt”
Förklaringstext till ”Handläggning av ett investeringsprojekt”
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.
Beslutet skickas till
Akten
Kommunfastigheter
Lokalförsörjningschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 223

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-07

26 (32)

Dnr: KS-2020/838

Avtal om parkeringslösen för fastigheten Gredelby 21:3
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till avtal om parkeringsköp, tilläggsavtal 2 till hyresavtal
och tilläggsavtal 2 till optionsavtal.
Yrkanden
Klas Bergström (M) yrkar bifall till utskottets förslag.
Johan Helenius (S) yrkar avslag på utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Knivstas kommunhus har inte tillräckligt många parkeringsplatser för att kunna få slutbevis
för byggnationen. Det finns 42 platser, men enligt de regler som gällde när bygglovet gavs
krävs 139.
Det är i praktiken inte möjligt att på den aktuella fastigheten skapa de platser som saknas,
och i närtid inte heller någonstans i närheten av fastigheten. Därför föreslås att ett avtal om
parkeringslösen/parkeringsköp tecknas mellan kommunen och fastighetsägaren. Ett sådant
avtal innebär att ägaren erlägger en summa till kommunen som är avsedd att användas för
parkeringsändamål i centrala Knivsta. Kommunen är hyresgäst till kommunhuset och har
även ett avtal om optionsrätt att köpa fastigheten. Hyresnivån och även optionspriset
påverkas av anskaffningskostnaden för fastigheten, där kostnaden för bl a
parkeringsutrymmen/parkeringslösen ingår. Genom tecknande av parkeringslösenavtal
påverkas därför hyresnivån och optionspriset.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-11-12
Överenskommelse om parkeringsplatser
Avtal om parkeringsköp
Tilläggsavtal 2 (till hyresavtal)
Tilläggsavtal 2 till Optionsavtal
Avskrivningsplan Parkeringslösen Knivsta Kommunhus
Beräkning av tilläggshyra samt optionspris / optionstillägg avseende parkeringsplatser,
”Bilaga A”
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.
Anders Carlqvist, exploateringschef, föredrar ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-07

Beslutet ska skickas till
Akten
Bygglovschefen
Exploateringschefen
Lokalförsörjningschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

27 (32)

Kommunstyrelsen

§ 224

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-07

28 (32)

Dnr: KS-2020/720

Ansökan om medel från KS Prioriterat – IST Administration
Kommunstyrelsens beslut
Utbildningsnämnden beviljas medel ur KS prioriterat för införande av IST administration om
750 000 kronor.
Yrkanden
Boo Östberg (C) och Lotta Wiström (L) yrkar bifall till utskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Utbildningsnämnden har infört verksamhetssystemet IST administration, som ett led i att
automatisera och förenkla administrativa processer. Införandet har tillsammans med
överbryggningskostnader, kostat ca 1,1 miljon kronor under 2020. Nämnden ansöker om
medel för täckning av hela eller delar av kostnaden. Förslaget är att kommunstyrelsen
beviljar utbildningsnämnden 750 000 kronor.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-10-21
Utbildningsnämndens beslut § 63, 2020-09-08
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.
Beslutet ska skickas till
Akten
Utbildningsnämnden
Ekonomichef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 225

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-07

29 (32)

Dnr: KS-2020/833

Attestansvar för internkontroll av ekonomiska transaktioner 2021
Kommunstyrelsens beslut
För kalenderår 2021 utses ansvariga slutattestanter och ersättare i enlighet med förteckning i
tjänsteutlåtande daterat 2020-10-27 och ekonomichef uppdras att utse
granskningsattestanter.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Sammanfattning av ärendet
Varje nytt kalenderår ska slutattestanter utses av kommunstyrelsen enligt attestreglementet,
förändringar i förvaltningsorganisationen har inneburit att några nya slutattestanter har
tillkommit och någon har utgått.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-10-27
Förteckning slutattestanter 2021
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.
Beslutet ska skickas till
Akten
Ekonomichef
Ekonomikontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 226

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-07

30 (32)

Dnr: KS-2020/855

Ändring av firmatecknare för Knivsta kommun 2019-2022
Kommunstyrelsens beslut
Från och med den 1 januari 2021 uppdrar kommunstyrelsen åt kommunstyrelsens
ordförande Klas Bergström, och vid förfall för honom kommunstyrelsens 1:a vice ordförande
Boo Östberg och vid även hans förfall 2:e vice ordförande Lennart Lundberg att teckna
Knivsta kommuns firma i förening med antingen kommundirektör Daniel Lindqvist, kanslichef
Åsa Franzén eller ekonomichef Dan-Erik Pettersson.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.
Sammanfattning av ärendet
När kommunen ingår avtal eller överenskommelser med andra händer det att den andra
parten frågar efter underskrift av kommunens firmatecknare, och även efter beslutet att utse
firmatecknarna. Kommunstyrelsen beslutar därför varje mandatperiod att utse presidiet och
tre högre tjänstemän till firmatecknare. Eftersom firmatecknarna ska utses med namn måste
ett nytt beslut tas när någon av personerna byts ut.
Den 21 november 2018 valde kommunfullmäktige Klas Bergström (M) till ordförande i
kommunstyrelsen för perioden från den 1 januari 2021 fram till mandatperiodens slut.
Kommunstyrelsens tidigare beslut från den 15 januari 2020 måste därför ändras.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-11-09
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.
Beslutet ska skickas till
Akten
Ekonomikontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 227

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-07

31 (32)

Dnr: KS-2020/10

Val till kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens beslut
Från och med den 1 januari 2021 väljer kommunstyrelsen följande ledamöter till
arbetsutskottet:
Klas Bergström (M), ordförande
Boo Östberg (C), vice ordförande
Lennart Lundberg (KNU)
Peter Evansson (S)
Pontus Lamberg (KD)
Yrkanden och förslag
Klas Bergström (M) nominerar för majoritetens räkning Peter Evansson (S) till
arbetsutskottet.
Lennart Lundberg (KNU) nominerar Pontus Lamberg (KD) till arbetsutskottet.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Ordföranden konstaterar att i enlighet med arbetsordningen som antagits ska presidiet vara
ledamöter i arbetsutskottet, och att ett nyval till utskottet måste äga rum i och med att Klas
Bergström blir kommunstyrelsens ordförande vid årsskiftet.
Ordföranden frågar därefter kommunstyrelsen om presidiet samt de på mötet nominerade
kan väljas till arbetsutskottet och finner att kommunstyrelsen väljer samtliga.
Beslutet skickas till
Akten
FMS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 228

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-12-07

32 (32)

Dnr: KS-2020/10

Val till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott
Beslut
Från och med den 1 januari 2021 väljer kommunstyrelsen följande ledamöter till kultur- och
fritidsutskottet:
Klas Bergström (M), ordförande
Boo Östberg (C), vice ordförande
Lennart Lundberg (KNU)
Christer Johansson (V)
Pontus Lamberg (KD).
Yrkanden och förslag
Klas Bergström (M) nominerar Christer Johansson (V) till kultur- och fritidsutskottet.
Lennart Lundberg (KNU) nominerar Pontus Lamberg (KD) till kultur- och fritidsutskottet.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla närvarande kan delta i beslutet.
Ordföranden konstaterar att i enlighet med arbetsordningen som antagits ska presidiet vara
ledamöter i arbetsutskottet, och att ett nyval till utskottet måste äga rum i och med att Klas
Bergström blir kommunstyrelsens ordförande vid årsskiftet.
Ordföranden frågar därefter kommunstyrelsen om presidiet samt de på mötet nominerade
kan väljas till arbetsutskottet och finner att kommunstyrelsen väljer samtliga.
Beslutet skickas till
Akten
FMS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsbilaga 1
Reservation i ärende § 199
Ledamotsinitiativ till KS den 7 december
Förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att tillfälligt tillåta familjer att hyra kommunens idrottshallar och gymnastiksalar under jullovet.
att beslutet ska gäller under tiden 26 december 2020- 6 januari 2021.
att uthyrningstaxan som gäller för föreningar ska tillämpas under denna tid.
Under jullovet förväntas kommunens idrottshallar i CIK och på andra håll i kommunen stå
outnyttjade en del av tiden.
På grund av pandemin kan flera lag inte nyttja sina tider.
För att värna extra om folkhälsan i Knivsta under rådande omständigheter och motverka
outnyttjade lokaler i under jullovet föreslår Knivsta.Nu att möjliggöra för familjer boende i
Knivsta kommun att privat hyra sporthallar och gymnastiksalar under jullovet. Det bör kunna
ske till samma taxa som lokala föreningar betalar. Möjligheten att hyra ishallen och
sporthallar privat bör endast gälla för tider som blir över efter att föreningslivet har fått sina
behov tillgodosedda. Familjer föreslås kunna hyra lokalerna på tider då det finns personal på
plats i CIK. Uthyrningen ska bara gälla en familj åt gången och bara för en timme per familj
med litet tid mellan bokningarna.
För att aktiviteter ska kunna ske på ett covidsäkert sätt får alla som ska hyra komma ombytta
till idrottshallarna och duscha hemma. Vårt förslag ska bara gälla om inte de särskilda
riktlinjer som nu gäller skulle skärpas ytterligare.

Lennart Lundberg, (KN.NU) Andre vice ordförande i kommunstyrelsen

Protokollsbilaga 2

Röstförklaring KS-2020/159
Punkt 9 Motion KD Meröppna bibliotek.
Det är viktigt att prioritera tillgänglighet men hur gör man det på bästa sätt?
Mer öppettider I befintiliga lokaler eller göra det lättare att låna. För att kunna erhålla meröppet
obemannade bibliotek måste man komma tillrätta med bland annat stök och oro på biblioteken.
Det finns undersökningar som visar att 73% av de tillfrågade folkbibliotekarierna upplevt aggressivt
beteende under de två senaste åren riktat mot dem eller mot bibliotekens låneregler eller liknande. 39%
av folkbibliotekarierna anger att det under samma tidsperiod förekommit våld på deras bibliotek.
Öppnar man upp för obemannade bibliotek bör man ha på plats rutiner kring säkerhet och trygghet för
besökare utanför bibliotekets ordinarie bemannade öppettider.
I ett öppet och demokratiskt samhälle måste det alltid finnas platser där människor är välkomna att
vara och mötas utan att betala direkt eller indirekt inträde.
De fungerar som kulturella mötesplater och erbjuder studieplats för dem som inte har möjlighet att
studera hemma i lugn och ro. Biblioteken ska vara en av dessa platser men det gör de också extra
utsatta.
Liberalerna vill införa en lag om biblioteksfrid där den som upprepade gånger missköter sig och stör andra
måste kunna nekas tillträde.

Att fundera på i Knivsta:
Hur tillgängligör man litteratur som inte finns I biblioteket utan magasinet beläget i nedre plan?
Är Kommunhuset rätt plats för ett bibliotek? Vore inte ett bibliotek beläget i CIK lämpligare med
bättre bemanning och längre öppettider?
Liberalerna i Knivsta
Lotta Wiström ledamot i Kommunstyrelsen

Protokollsbilaga 3
Reservation i KS ärende 14 den 7 december Regler och rutiner för
reklam i Knivsta kommuns anläggningar
Knivsta.Nu reserverar sig emot förslaget att bara tillåta kommunen att sälja fast reklam i CIK. Vi anser
att samtliga intäkter från sponsorer och reklam i idrottsanläggningarna som föreningslivet drar in
skall gå till föreningarna. Däremot är det rimligt att intäkter för namnsponsring av hela CIK bör gå till
kommunen.
Knivsta.Nu reserverar sig mot beslutet som inte tillåtas fast reklam i idrottshallarna i CIK, utan bara i
Alsikehallen och Hälsohuset. Det innebär till exempel att fast reklam i ishallen inte ens tillåts i
tekningszonerna. Där förekommer det reklam i nästan alla ishallar i Sverige Även sargen och nätet
bakom målburarna bör vara tillåtna områden för fast reklam anser vi.
Att inte tillåta föreningslivet att sälja fast reklam i CIK kommer att få stora negativa konsekvenser för
såväl enskilda barn som det ideella föreningslivet. Beslutet betyder at föreningslivets möjligheter till
inkomster kraftigt begränsas, vilket riskerar att leda till höjda deltagaravgifter.
Det slår hårt mot både barnen, framför allt i familjer med svag ekonomi, och det lokala föreningslivet
som verkar i dessa lokaler. Knivstas föreningsliv har inte ens under normala år några entréintäkter,
utan finansierar sina verksamheter helt genom fikaförsäljning, sponsorer från det lokala näringslivet
samt deltagaravgifter.
Nej till fast reklam i sporthallarna, ishallen och budolokalen i CIK minskar föreningarnas möjligheter
till sponsorintäkter betydligt. På sikt blir dock konsekvenserna betydligt allvarligare då föreningarna
riskerar att inte få tillräckligt många deltagare för att bedriva sina lag/aktiviteter då avgifterna
upplevs som dyra, vilket innebär att lagen/aktiviteterna läggs ner och många barn blir utan
fritidssysselsättning. Vi anser att detta är betydligt sämre än att skolelever utsätts för sponsorskyltar
från lokala företag, som inte vänder sig till barn.
Knivsta.Nu anser att beslutsunderlaget inte tar hänsyn till samtliga konsekvenser som detta beslut
medför ur ett barnperspektiv. Enligt vår mening beaktas inte barnens bästa i enlighet med
Barnkonventionen och det framkommer inte om några barn från föreningslivet eller skolorna har
tillfrågats vid framtagandet av beslutsunderlaget.
Lennart Lundberg, Knivsta.Nu, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Protokollsbilaga 4

Reservation
KS-2020/865
P 14 Revidering av regler och rutiner för reklam i kommunens anläggningar
Liberalerna reserverar sig mot beslutet att Kommunstyrelsen antar styrdokumentet Regler och
rutiner för reklam i kommunens
anläggningar daterat 2020-11-12. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma
under våren 2021 med en plan för hur kommunen kan sälja fast reklam och Arenanamn för
CIK i sin nuvarande form.
Vi vill att man möjliggör för reklam i kommunens alla anläggningar och att man stryker
specifika hallar och därmed behandlar alla lokaler lika och genom det föreningarna lika. Med
olika regler försämras möjligheten för fler barn att delta samt att det påverkas också vilken
sport/aktivitet man väljer hur möjligheterna för sponsorintäkter ser ut.
Sponsorintäkterna är otroligt viktiga för föreningarna och bidrar till att fler barn har möjlighet
att delta till en lägre kostnad. På så vis minskar också klasskillnaderna i vilka barn som har
möjlighet att delta. Föräldrar ställer också upp ideellt med arbetskraft som man gör i
föreningslivet och tillsammans med sponsorerna möjliggör man aktiviteter för fler barn och
ungdomar mfl.
Att man dessutom lägger krav på att föräldrar med ideella krafter skall se till att ”Föreningen
ombesörjer och bekostar en skylt som visar att Knivsta kommun också stödjer
klubben. Underlag för tillverkning av skylten erhålls från Kultur- och fritidsförvaltningen
Denna skylt ska ha samma storlek och liknande placering som övrig huvudsponsor eller
liknande. Det ska klart framgå att Knivsta kommun är föreningens huvudsponsor.” känns
oseriöst. En fast skylt som kommunen själv satt upp i respektive lokal bör räcka om det nu
råder tvivel om vem som äger lokalen.
Vi tycker att det stycket skall strykas helt ur handlingen.
Vidare citerar jag ”Reklam- och sponsorintäkter är av stor vikt för föreningarna. Kommunen
har tagit fram regler
för att föreningarna ska behandlas jämlikt och ges samma förutsättningar att exponera
reklam.”
I sin nuvarande form blir inte detta dokument jämlikt för föreningar, barn och ungdomar och
bör därmed omarbetas så att lika regler och gynnsamma regler avseende reklam och
sponsorintäkter kan tillfalla våra föreningar på ett enkelt sätt utan för krångliga regler.
Viktigt är dock som skrivs i dokumentet att ”Reklamen ska följa respektive specialförbunds
regler och ska dessutom följa samhällets etiska
och moraliska regler samt riktlinjer från KO som gäller reklam riktad till barn. Ingen
diskriminerande reklam eller reklam för alkohol, droger, tobak eller spelbolag får
förekomma.

Ingen reklam med politisk och/eller religiös inriktning får förekomma.”
Liberalerna reserverar sig mot beslutet att Kommunstyrelsen antar styrdokumentet Regler och
rutiner för reklam i kommunens
anläggningar daterat 2020-11-12. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att återkomma
under våren 2021 med en plan för hur kommunen kan sälja fast reklam och Arenanamn för
CIK i sin nuvarande form då det är ett ojämlikt dokument.
Vi anser vidare att samma regler skall gälla alla kommunens nuvarande idrotts och
kulturanläggningar samt kommande.

Liberalerna i Knivsta
Lotta Wiström Ledamot i Kommunstyrelsen

Protokollsbilaga 5

Vi reserverar oss mot beslutet då vi anser att det är mycket stort behov av en hundrastgård i detta
område där det finns ett stort antal lägenheter både hyresrätter och bostadsrätter.

Johan Helenius SD Knivsta

Protokollsbilaga 6

Röstförklaring KS-2020/155
Punkt 8 Motion 2020:02 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD),
Gunnar Gidlund (KD) och Gunnar Parnell (-) om personaltäthet,
löner och resursskola
Ämnet för motionen som berör utbildningsnämndens område har remitterats till
densamme för ett yttrande. Bedömningen därifrån har varit att nämnden endast behöver yttra
sig över den tredje punkten och lämna de första två obesvarade. De två översta tycker vi
liberaler är högst angelägna och borde således också besvarats.
I motionen föreslår Kristdemokraterna Kommunfullmäktige i Knivsta:
• Att öka personaltätheten i skolorna
• Att utöka lönesatsningarna för lärare
• Att se över behovet av särskola och resursskola i kommunen.
Hög sjukfrånvaro och personalomsättning är ett problem. Vi behöver ta ett samlat grepp om
detta och utreda möjliga bakomliggande orsaker. Vi måste vara en attraktiv arbetsgivare och
erbjuda konkurrenskraftiga löner, speciellt med tanke på att vi angränsar till kommuner inom
pendlingsavstånd med högra lönebild. Vi har inte råd att halka efter.

Liberalerna i Knivsta
Lotta Wiström ledamot i Kommunstyrelsen

