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Sammanträde med kommunstyrelsen
Tid:
Plats:

Måndag den 24 augusti 2020, kl. 13:00-16:20
Kvallsta, Kommunhuset. Samtliga ledamöter och ersättare närvarar
på distans.

Beslutande:

Peter Evansson (S), ordförande
Boo Östberg (C), 1:e vice ordförande, §§ 117–139, 141–143
Lennart Lundberg (KNU), 2:e vice ordförande
Klas Bergström (M), §§ 117–129,
Pontus Lamberg (KD), §§ 117–129
Johan Helenius (SD)
Lotta Wiström (L)
Thor Övrelid (M)
Claes Litsner (S)
Kerstin Umegård (MP) § 130, ersätter Klas Bergström (M)
Oscar Hahne (KD), ersätter Pontus Lamberg (KD) § 130 och Boo
Östberg (C) § 140
Bengt-Åke Andersson (KNU) § 140, ersätter Pontus Lamberg (KD)

Närvarande
ersättare:

Oscar Hahne (KD)
Bengt-Åke Andersson (KNU)
Camilla Arvidsson (M), frånvarande §§ 130 och 140
Kerstin Umegård (MP), frånvarande § 140
Christer Johansson (V), frånvarande § 140

Mötessekreterare
Övriga deltagare:

Siobhán Górny, kommunsekreterare, §§ 117-143
Se nästa sida

Justering, se sista Protokollet justeras med digital signatur den 31 augusti 2020 av
sidan för digital
Peter Evansson (S), ordförande
underskrift
Lennart Lundberg (KNU)

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Förvaringsplats för protokoll
Knivsta kommunhus, Centralvägen 18, Knivsta
Datum när anslaget sätts
upp

2020-09-01

Sista datum för
överklagan

2020-09-22

Datum när anslaget tas
ner

2020-09-23
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Övriga närvarande:
Daniel Lindqvist, kommundirektör
Åsa Franzén, kanslichef
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef
Anna-Karin Strinnholm, kommunikatör
Maria Lindbäck, beredskaps- och säkerhetssamordnare och Jessica Fogelberg, bygg- och
miljöchef, § 122
Tomas Colm, avfallsansvarig, § 124
Moa Odin, planchef, och Andree Dage, planhandläggare, §§ 130–135
Elin Hedström, planhandläggare, § 131–132
Per Lagheim, konsult, §§ 125-126
Pelle Mikaelsson, exploateringshandläggare §§ 131–135

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-24

3 (29)

§ 117
Justering
Protokollet justeras av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU) måndagen den 31 augusti
2020.

§ 118
Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Ett beslutsärende läggs till dagordningen efter punkt 3, ”Slutna sammanträden för
kommunstyrelsen”.
Ärendena behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar och
numreringen justeras därefter.
I övrigt godkänns dagordningen.

§ 119
Slutna sammanträden för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens möten är tills vidare slutna när ledamöter deltar på distans.
Sammanfattning av ärendet
Under Covid-19-pandemin har politiska sammanträden ägt rum på distans och ledamöterna
har kopplat upp sig med videosamtal till ett virtuellt mötesrum. Med anledning av detta har
ordföranden av praktiska skäl kallat till slutna sammanträden. Kommunstyrelsen bör fatta ett
särskilt beslut att fortsätta hålla sammanträdena slutna till dess att förvaltningen hittat ett sätt
att låta allmänheten få tillträde till sammanträdet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 120
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Delegationsbesluten är anmälda enligt följande:
Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-08-12
Lista på diarieförda delegationsbeslut 2020-05-14–2020-08-13
Ordförandebeslut 2020-05-27 (KS-2020/396), Begäran om omförhandling av fyrspåravtalet,
reviderad skrivelse
Ordförandebeslut 2020-05-27 (KS-2020/447), Återrapportering Högåsskolan, omställning
från förskola till skola, avvikelse mot startbeslut
Ordförandebeslut 2020-06-01 (KS-2020/456), Trygghetsrondering sommaren 2020
Ordförandebeslut 2020-06-01 (KS-2020/462), Åtgärdsförslag från Knivsta Företagarförening
för att motverka effekterna av Covid-19 för Knivstas näringsliv
Ordförandebeslut 2020-06-02 (KS-2020/471), Tillfällig reducering av hyror för
verksamhetslokaler
Ordförandebeslut 2020-08-05 (KS-2019/292), Kommunstyrelsen godkänner att
samhällsbyggnadschefen yttrat sig å kommunens vägnar i mål P 5464-9
Förteckning delegationsbeslut HR 2020-06-02 (KOM-KR)
Förteckning delegationsbeslut HR 2020-06-30 (avslut anställningar)
Förteckningar delegationsbeslut lokalförsörjning maj, juni och juli 2020
Förteckningar HR-beslut, rapporter ur verksamhetssystem, maj och juni

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 121
Övriga anmälningsärenden
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen:
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 62, 2020-06-08, Ekonomisk uppföljning per april
Beslut från bygg- och miljönämnden, § 268, 2020-05-19, Dataskyddsombud
Beslut från bygg- och miljönämnden, § 269, Ekonomisk uppföljning april
Beslut från socialnämnden, § 73, 2020-05-28, Uppföljning av socialnämndens återsökningar
från Migrationsverket
Beslut från socialnämnden, § 78, 2020-05-28, Ekonomisk uppföljning per april
Beslut från utbildningsnämnden, § 41, 2020-05-12, Ekonomisk uppföljning per april
Beslut från utbildningsnämnden, § 43, 2020-05-12, Handlingsplan för ekonomi i balans
Slutligt beslut från Högsta förvaltningsdomstolen 2020-06-03 i mål 1799-20
Beslut från utbildningsnämnden, § 53, 2020-08-11, Revidering av nämndbudget

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 122
Informationsärenden
Ekonomisk månadsuppföljning, rapport
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar.
Information om krigsorganisation och krigsplacering
Maria Lindbäck, beredskaps- och säkerhetssamordnare, informerar.
Information om MOSAIK:s hackaton i november
Jessica Fogelberg, bygg- och miljöchef, informerar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS-2020/574

Mål och budget 2021med planeringsramar 2022-2024 samt skattesats 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Mål och budget 2021 med planeringsramar 2022-2024 daterad 13 augusti 2020 fastställs
med följande innehåll:.
• Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden och direktiv.
• Resultat- och balansräkning, med ett budgeterat resultat 2021 på 2,8 miljoner kronor.
• Driftbudget och investeringsplan för kommunstyrelsen och nämnderna.
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt
• nyupplåna vid behov upp till 100 miljoner kronor under 2021.
• Borgensavgiften är år 2021 0,30 procent för kommunala bolag.
• Skattesatsen för 2021 är 21,51 procent.
• Plan för reglering av negativt balanskravsresultat 2018.
Reservationer
Lennart Lundberg (KNU), Lotta Wiström (L), Johan Helenius (SD) och Pontus Lamberg (KD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för sina egna yrkanden.
Yrkanden
Peter Evansson (S) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag.
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till Knivsta Nu:s budgetförslag.
Lotta Wiström (L) yrkar bifall till Liberalernas budgetförslag.
Johan Helenius (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Pontus Lamberg tilläggsyrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anta
samtliga beslutssatser i Kristdemokraternas budgetförslag daterat 2020-08-23.
Christer Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 1).
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Ordföranden konstaterar att fempartimajoritetens budgetförslag och förslaget till beslut i
tjänsteutlåtandet är huvudförslag samt att samtliga inkomna budgetförslag har fått
bifallsyrkanden.
Därefter ställer ordföranden huvudförslaget och samtliga yrkanden mot avslag var för sig och
finner att kommunstyrelsen bifallit huvudförslaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanfattning av ärendet
Mål och budget innehåller ett budgetår och tre planeringsår. Förslagen innehåller en sänkt
skattesats för år 2021 om 10 öre till 21:51 kr per skattekrona. För planeringsåret 2022 är
skattesatsen planerad till 20:91 kr per skattekrona (det vill säga en ytterligare sänkning av
skattesatsen).
De föreslagna målen är sprungna ur Agenda 2030, vision 2025 och den regionala
utvecklingsstrategin (RUS) och uppdelade i 4 fokusområden; Värde, Bo och trivas, Växa och
Värna. För de kommunalt helägda bolagen fastställs ägardirektiv med inriktning, uppdrag och
avkastningskrav. De kommunala verksamheterna har i fördelning av ekonomiska resurser
fått en uppräkning av anslag för priser och löner, volymuppräkning och politiska
prioriteringar. Det finansiella målet är 2,8 miljoner kronor eller 0,2 procent av skatter, bidrag
och kommunalekonomisk utjämning för år 2021 och genomsnittet för 4 års-perioden är 0,2
procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-08-13
Fempartimajoritetens förslag till Mål och budget 2021 med planeringsramar för 2022-2024
Budgetförslag 2020-08-23 från Kristdemokraterna
Budgetförslag 2020-08-21 från Sverigedemokraterna
Budgetförslag 2020-08-21 från Knivsta Nu
Budgetförslag 2020-08-16 från Liberalerna
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS-2020/525

Nya avfallsföreskrifter för Knivsta kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun.
2. Föreskrifterna ska gälla från och med den 16 oktober 2020.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Avfallsföreskrifterna är en del av den kommunala renhållningsordningen tillsammans med
avfallsplanen. Enligt miljöbalken kap 15 § 41 ska renhållningsordningen antas av
kommunfullmäktige.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-07-29
Förslag på avfallsföreskrifter 2020-02-17
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 61, 2020-06-08
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2020-05-11 med bilaga (lista över
ändringar)
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Ärendet föredras av Tomas Colm, avfallsansvarig.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 125

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-24

10 (29)

Dnr: KS-2020/511

Ändring av föreskrift om avgifter för äldre- och funktionshinderomsorgen – kostnad
för matpaket
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige antar den reviderade föreskriften om avgifter för äldre- och
funktionshinderomsorgen enligt förslaget daterat 2020-08-06.
2. Taxan träder i kraft från och med den 1 oktober 2020.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Den som inte själv kan tillreda måltider och som inte kan få behovet tillgodosett på annat sätt
kan efter ansökan få biståndsbeslut av kommunen för hjälp eller stöd i detta, vanligtvis i form
att matpaket som levereras hem till bostaden. Avgiften för den här matdistributionen är i
Knivsta kommun uppdelad i två delar – en distributionsavgift och en avgift för respektive
matpaket. Socialnämnden föreslår att avgiften justeras så att distributionsavgiften omfattar
alla brukare som väljer att få maten levererad av kommunens hemtjänst.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-07-30
Förslag på ändrad föreskrift
Beslut från socialnämnden, § 77, 2020-05-28
Tjänsteutlåtande från socialnämnden, 2020-04-20
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Akten
Socialnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS-2020/524

Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy för Knivsta kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy.
Reservation
Johan Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 2).
Yrkanden
Thor Övrelid (M), Boo Östberg (C), Claes Litsner (S), Lennart Lundberg (KNU), Lotta
Wiström (L) och Peter Evansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Johan Helenius (SD) yrkar att ärendet ska bordläggas.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden Johan Helenius yrkande om bordläggning mot att avgöra
ärendet idag och finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Slutligen ställer
ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Knivsta kommun har behov av ett dokument som samlat uttrycker kommunens ambitioner
vad gäller gestaltning. Det gäller hela stadsbyggnadsprocessen. Stadsbyggnadsprinciper
med arkitekturpolicy är ett stöd och en checklista i detta arbete.
För exploateringsenheten finns ett värde i att kunna utgå från dokumentets riktlinjer vid
upprättande av avtal med byggherrar/fastighetsägare.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-07-30
Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy - förslag slutredigerat 2020-07-30
Beslut från bygg- och miljönämnden, § 275, 2020-06-16
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 59, 2020-06-08
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Ärendet föredras av Per Lagheim som varit Senior Advisor under projektet.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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Dnr: KS-2020/427

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta kommun
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar förslaget på revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Knivsta kommun daterat 2020-06-25.
Yrkanden
Lotta Wiström (L) ändringsyrkar att § 17 i ordningsföreskrifterna ska lyda: ”All användning av
pyrotekniska varor på offentlig plats kräver tillstånd av polismyndigheten. För övriga områden
med sammanhållen bebyggelse krävs tillstånd vid alla tidpunkter. Det är förbjudet att
använda fyrverkerier närmare än 200 meter från vård- och äldreboenden.”
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden Lotta Wiströms ändringsyrkande mot avslag och finner att
kommunstyrelsen avslår förslaget. Slutligen ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till
beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Kommuner har möjlighet att anta lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). De
föreslagna ändringarna innebär rättelser och förtydliganden i 3 §, 8 §, 13 §, 14 §, 17 §, 19 §
och 22 §. Den tidigare § 4 tas bort och en ny § 16 angående förbud mot förtäring av alkohol
införs. Förändringarna ska anmälas till Länsstyrelsen enligt 3 kap 13 § ordningslagen.
Ändringarna gäller delar av föreskrifternas innehåll innefattande införande av ny paragraf,
ändringar i befintliga paragrafer samt upphävanden av tidigare paragrafer.
Underlag i ärendet
Tjänsteutlåtande 2020-06-25
Förslag på reviderade ordningsföreskrifter 2020-06-25
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS-2019/772

Svar på motion 2019:07 från Monica Lövgren och Hans Nyberg (SD) - Inför språkkrav i
svenska för anställning inom skola och omsorg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Monica Lövgren (SD) och Hans Nyberg (SD) har den 29 oktober 2019 lämnat en motion till
kommunfullmäktige där de föreslår att det ska tas fram ett obligatoriskt språktest i svenska
för anställning inom skola och omsorg.
Underlag i ärendet
Tjänsteutlåtande 2020-07-01
Motionen
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS-2020/566

Utvärdering av redovisat partistöd 2019 och utbetalning av partistöd 2021
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner partiernas redovisning av partistöd för 2019 och beslutar att
utbetala partistöd till samtliga partier 2021 i enlighet med beslutat belopp per mandat.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska partier som erhåller partistöd inkomma med redovisning av
användandet av stödet, utebliven redovisning kan innebära att partistöd uteblir framgent.
Samtliga partier har inkommit med en godtagbar ekonomisk redovisning av partistödet 2019,
och därför föreslås att alla partier erhåller fullt mandatstöd även för budgetår 2021.
Underlag i ärendet
Tjänsteutlåtande
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS-2020/283

Planbesked för bostäder, hyresrätter, Särsta 38:3 och 3:377, Knivstabostäder AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för Särsta 38:3 och 3:377.
Reservationer
Lotta Wiström (L) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 3).
Johan Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 4).
Jäv
Klas Bergström (M), Camilla Arvidsson (M) och Pontus Lamberg (KD) anmäler jäv och
lämnar mötet under ärendets behandling och beslut.
Yrkanden
Johan Helenius (SD) och Lotta Wiström (L) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut.
Claes Litsner (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser planbesked för nybyggnad av bostäder genom kompletteringar i befintligt
bostadsområde.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-06-29
Ansökan med bilagor
Ärendet föredras av Andree Dage, planhandläggare.
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Akten
Sökanden (genom planenheten)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS-2020/403

Planbesked för bostäder Vrå 1:176 och 1:750, Alguvi & Kultur AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för Vrå 1:176 och 1:750.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ägaren till fastigheterna Vrå 1:176 samt 1:750 har tillsammans med företaget Alguvi & Kultur
AB inkommit med en ansökan om planbesked avseende upprättande av ny detaljplan. Syftet
är att pröva möjligheterna för sju till nio friliggande villor. Området är inte detaljplanelagt men
fastigheterna angränsar till Vrå gård som omfattas av områdesbestämmelser med syfte att
bevara kulturmiljön.
Ansökan ligger i linje med översiktsplan 2017. Samhällsbyggnadskontorets sammanvägda
bedömning är att området är lämpligt för utveckling.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-08-18
Ansökan med bilagor
Ärendet föredras av Elin Hedström, planhandläggare.
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Akten
Sökanden (genom planenheten)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 132

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-24

17 (29)

Dnr: KS-2020/518

Planbesked för vårdcentral i CIK, Särsta 3:397
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för Särsta 3:397.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfastigheter har inkommit med en begäran om planbesked för CIK- Centrum för idrott
och kultur på Särsta 3:397. Syftet är att göra en ändring i befintlig detaljplan; Särsta park och fritidsområde för att kunna möjliggöra en vårdcentral i del av befintlig byggnad.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-06-24
Ansökan med bilagor
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Akten
Sökanden (genom planenheten)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 133

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-24

18 (29)

Dnr: KS-2020/493

Exploateringsavtal detaljplan Lilla Brännkärrsskogen
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner det upprättade förslaget till exploateringsavtal för
genomförandet av detaljplan Lilla Brännkärrsskogen.
Yrkanden
Lennart Lundberg (KNU) och Thor Övrelid (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till
beslut.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Inför antagande av detaljplanen har exploateringsavtal upprättats mellan kommunen och
exploatören TB Gruppen Bostad AB. Avtalet reglerar ansvars- och kostnadsfördelning mellan
ovan angivna parter för genomförandet av detaljplanen och de konsekvenser som planen får.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-06-24
Förslag på exploateringsavtal 2020-06-18 med bilagor 1-4
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Akten
Enheten för mark och exploatering
Handläggare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 134

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-24

19 (29)

Dnr: KS-2020/496

Exploateringsavtal detaljplan Alsike Nord etapp 2a
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal avseende
genomförandet av detaljplan Alsike Nord etapp 2a.
Reservation
Johan Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet (protokollsbilaga 5).
Yrkanden
Johan Helenius (SD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut.
Claes Litsner (S) och Thor Övrelid (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Inför antagande av detaljplanen har ett exploateringsavtal upprättats mellan kommunen och
exploatören Aliske Fastighets AB. Avtalet reglerar ansvars- och kostnadsfördelning mellan
ovan angivna parter för genomförandet av detaljplanen och de konsekvenser som planen får.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-07-01
Exploateringsavtal med tillhörande bilagor
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Akten
Enheten för mark och exploatering
Handläggare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 135

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-24

20 (29)

Dnr: KS-2020/497

Exploateringsavtal detaljplan Alsike Nord etapp 2b
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till exploateringsavtal avseende
genomförandet av detaljplan Alsike Nord etapp 2a.
Reservation
Johan Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet (protokollsbilaga 6).
Yrkanden
Claes Litsner (S), Lennart Lundberg (KNU), Lotta Wiström (L) och Thor Övrelid (M) yrkar
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Inför antagande av detaljplan för Alsike Nord Etapp 2b har ett exploateringsavtal upprättats
mellan kommunen och exploatören Aliske Fastighets AB. Avtalet reglerar ansvars- och
kostnadsfördelning mellan ovan angivna parter för genomförandet av detaljplanen och de
konsekvenser som detaljplanen får.
Övriga underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-07-01
Exploateringsavtal med tillhörande bilagor
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Akten
Enheten för mark och exploatering
Handläggare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 136

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-24

21 (29)

Dnr: KS-2020/554

Trygghetspaketet - möjlighet till kameraövervakning på offentliga platser
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar emot informationen om möjlighet till kameraövervakning vid
stationsområdet och CIK.
Yrkanden
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut och anmäler en
röstförklaring (protokollsbilaga 7).
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har antagit ett trygghetspaket innehållande tio punkter. Två punkter rör
kameraövervakning runt Knivsta station och vid CIK. Trafikverket som äger perrongerna, har
beslutat att sätta upp övervakningskameror för att minska skadegörelse och förhindra
olyckor. Kommunen kan sätta upp kameror utan tillstånd på de delar av stationsområdet som
kommunen äger, däribland cykelparkeringarna, för att motverka brott. Åtgärden är dock
kostsam och har begränsad brottsbekämpande effekt. För att sätta upp kameror vid CIK
krävs tillstånd från Datainspektionen. Förvaltningen gör bedömningen att kameraövervakning
av CIK i dagsläget inte är möjlig, då underlag för att det är en brottsutsatt plats saknas.
Underlag i ärendet
Tjänsteutlåtande 2020-06-30
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 137

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-24

22 (29)

Dnr: KS-2020/441

Medel 1:1 Grundskola 2020
Kommunstyrelsens beslut
Utbildningsnämnden beviljas medel ur kommunstyrelsens medel 1:1 grundskola för ökad
datortäthet om 3 450 000 kronor.
Reservation
Lotta Wiström (L) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 8).
Yrkanden
Lotta Wiström (L) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
I mål och budget 2020 har medel satts av för ökad datortäthet. Utbildningsnämnden har
därför ansökt att få ta del av dem för att möjliggöra en ökad datortäthet inom grundskolan.
Förslaget är att bevilja utbildningsnämnden 3 450 000 kronor för innevarande budgetår.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-06-01
Beslut från utbildningsnämnden, § 42 2020-05-12
Tjänsteskrivelse från utbildningsnämnden 2020-04-29
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Akten
Utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 138

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-24

23 (29)

Dnr: KS-2020/538

Frågor från revisorerna om socialnämndens prognostiserade budgetavvikelse för
2020
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen avger svar på revisorernas frågor i enlighet med tjänsteskrivelsen.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Revisorerna har ställt frågor till kommunstyrelsen om socialnämndens befarade
budgetavvikelse 2020. Kommunstyrelsen har en särskild ställning gentemot nämnderna som
innebär en uppsiktsplikt. I den uppgiften förväntas kommunstyrelsen agera vid exempelvis
budgetavvikelse.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-07-03
Revisorernas frågor till kommunstyrelsen, skrivelse
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Akten
Revisorerna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 139

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-24

24 (29)

Dnr: KS-2020/609

Revidering av nämndbudget för kommunstyrelsen 2020
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen reviderar nämndbudgeten för 2020 i enlighet med denna
tjänsteskrivelse 2020-07-28.
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige för kännedom.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat om att revidera mål och budget 2020 och det innebär att
även nämnderna behöver revidera sina nämndbudgetar. Kommunstyrelsen har tilldelats ett
besparingsbeting på 1 800 tkr varav 1 050 tkr är riktat till kultur- och fritidskontorets
verksamheter och 750 tkr till resterande verksamheter. Kommunledningskontoret har även
utöver de 1 800 tkr erhållit en minskad ram på 50 tkr. Nämnderna ska besluta om reviderad
nämndbudget senast sista augusti 2020 där den förändrade ramnivån är fördelad per
verksamhet.
Underlag i ärendet
Tjänsteutlåtande 2020-07-28
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunfullmäktige
Ekonomichef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 140

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-24

25 (29)

Dnr: KS-2020/624

Prövning om den verksamhet som kommunens helägda bolag bedrivit under
föregående kalenderår (2019) varit förenlig med de fastställda kommunala
befogenheterna
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen anser att kommunens helägda bolag under kalenderår 2019 i huvudsak
har bedrivits enligt det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Jäv
Christer Johansson (V), Pontus Lamberg (KD), Boo Östberg (C), Camilla Arvidsson (M) och
Kerstin Umegård (MP) anmäler jäv och lämnar videosamtalet under ärendets behandling och
beslut.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret har undersökt Knivstabostäder AB, Kommunfastigheter AB och Alsike
fastighets AB styrelseprotokoll, årsredovisningar med mera och gjort bedömningen att
verksamheten i huvudsak varit förenliga med det fastställda kommunala ändamålet för
respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Underlag i ärendet
Tjänsteutlåtande 2020-08-05
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Akten
Ekonomichef
Knivstabostäder AB
Kommunfastigheter i Knivsta AB
Alsike Fastighets AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 141

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-24

26 (29)

Dnr: KS-2020/578

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning – Inköp och upphandling
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen reviderar delegationsordningen i enlighet med förslag i beslutshandling,
2020-07-03.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Från 1 augusti 2020 inrättas en upphandlingsenhet på ekonomikontoret med tillhörande
chefstjänst. Med anledning av inrättandet av chefstjänsten och att samordnartjänsten utgår
behöver ändringar göras i delegationsordningen. Även listan med förkortningar av lagar och
förordningar samt förkortningar och begreppsförklaringar över delegater i inledningen på
delegationsordningen behöver revideras.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-07-13
Beslutshandling 2020-07-03
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.
Beslutet ska skickas till
Akten
Ekonomichef
Upphandlingschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 142

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-24

27 (29)

Dnr: KS-2020/590

Riktlinjer för representation
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen ersätter Riktlinjer för representation och uppvaktningar m m inom
Knivsta kommun (daterat 2014-01-22) genom att dels uppdatera innehållet och dels dela
upp dokumentet i två delar:
- Riktlinjer för representation
- Internt regelverk för uppvaktningar av medarbetare.
2. Kommunstyrelsen antar förslaget till ”Riktlinjer för representation” daterat 2020-07-08.
Riktlinjerna träder i kraft den 1 september 2020.
3. Kommunledningen får i uppdrag att fastställa ett internt regelverk kring uppvaktning av
medarbetare.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Förslaget innebär att riktlinjerna för representation delas upp i två delar, där en riktlinje för
representation beslutas i kommunstyrelsen medan ett internt regelverk gällande uppvaktning
av medarbetare framställs och beslutas i kommunledningen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-07-08
Riktlinjer för representation, förslag daterat 2020-07-08
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Akten
HR-kontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 143

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-24

28 (29)

Dnr: KS-2020/591

Riktlinjer och regler för tjänstepensioner
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen antar förslaget Riktlinjer och regler för tjänstepensioner daterat 202007-08.
2. Riktlinjerna träder i kraft den 1 september 2020.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Förslaget till ”Riktlinjer och regler för tjänstepensioner” togs upp i arbetsutskottet den 8 maj
2017, men blev inte fastställt av kommunstyrelsen. Versionen som lagts fram för beslut är
endast förändrad i förhållande till tidigare önskad justering samt även uppdaterad i
förhållande till förändrade LAS-regler per den 1 januari 2020.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-07-08
Förslag på riktlinjer och regler 2020-07-08
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
HR-kontoret
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 144

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-08-24

29 (29)

Dnr: KS-2020/575

Medborgarrådet enkät #1, slutrapport med återkoppling
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen fastställer slutrapporten.
2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att återkoppla till deltagarna i medborgarrådet
med utgångspunkt från slutrapporten.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Vid februarisammanträdet överlämnades till kommunstyrelsen en rapport som presenterade
resultatet av medborgarrådets första enkät. Enkäten genomfördes som en pilot med delvis
öppna frågor. Förvaltningen fick i uppdrag att djupare analysera materialet och återkomma till
kommunstyrelsen med en bedömning av vilka inkomna synpunkter som redan tas om hand,
eller kan tas om hand inom ramen för nuvarande uppdrag.
Den fördjupade analysen är genomförd och sammanställd i en slutrapport. Formen för
slutrapporten är den tidigare resultatrapporten som kompletterats med återkoppling kring
resultatet, dels genom en sammanfattning och dels genom fördjupningar inom respektive
frågeområde.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-07-03
Medborgarrådet enkät #1 – slutrapport och återkoppling
Innehållsanalys, sammanställning av kommentarer (rapportbilaga, KS-2020/104)
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Synpunkter på ärende 7

Mål och budget 2021 med planeringsramar
2022 – 2024 samt skattesats 2021.

Till Kommunstyrelsen

2020.08.24

Vänsterpartiet vill avvakta kommande ekonomiska prognos från SKR
och regeringens höstbudget innan vi tar ställning till det framtagna
förslaget till Mål och budget 2021 mm.
Som vi kan läsa i handlingen befinner sig hela världsekonomin i en
mycket osäker situation med en exeptionellt snabb konjukturnedgång.
Detta påverkar även Knivsta där förvaltning, nämnder och bolag
tillsammans redan genomfört ett tufft besparingsarbete och lyckats betala
av skulder från tidigare års negativa resultat. Vänsterpartiet är stolta att
varit en del av detta arbete även om flera beslut varit tuffa att tvingas ta.
Den svenska ekonomin förväntas vända uppåt samtidigt som
arbetslösheten ser ut att öka och vi kunde nyligen konstatera att en av
Arlandas största arbetsgivare, Svedavia, säger upp 800 medarbetere.
Detta tillsammans med den stora osäkerheten för andra av Arlandas
företag och hela arbetsmarknaden kommer få konsekvenser för Knivsta.
Vänsterpartiet ser, i denna osäkra omvärld, att vi behöver ett resultatmål
som är högre än 0,2 procent eftersom marginalen till minusresultat
annars blir för snäv och vi riskerar att äventyra kommunens ekonomi.
Med tanke på att arbetslösheten väntas stiga nästa år måste vi ta höjd för
att mer pengar måste läggas på bland annat försörjningsstöd och
vuxenutbildning.
Den föreslagna skattesänkningen på 10 öre 2021 kan bli en kompromiss
vi överväger att ställa oss bakom. Men det finns mer i hela förslaget till
2024 som vi vill diskutera vidare när vi vet mer om ännu okända
prognoser och statliga budgetbeslut.

Christer Johansson (V)
Gruppledare och ersättare i KS

Vänsterpartiet Knivsta
Box 60, 741 22 Knivsta
knivsta.vansterpartiet.se

Reservation

Punkt 9 Stadsbyggnads principer
Vi ifrågasätter också varför man kommer med dessa principer nu när man redan har tagit definitivt
beslut om vad som ska byggas i hela centrum. Det här programmet skulle ha tagits fram redan 2011
och presenteras för Knivstas invånare.
Vi anser att vi skulle ha fått mer tid på oss att sätta oss in i detaljerna mer grundligt

Johan Helenius
SD Knivsta

Reservation KS 2020/283

Reservation mot Planbesked för bostäder, hyresrätter, Särsta 38:3 och 3:377, Knivstabostäder AB
Vi förespråkar inte en förtätning i området Särsta 38:3 samt 3:377.
Då det redan råder en överetablering av hyreslägenheter och vi befinner oss i ett ekonomiskt osäkert
läge känns det inte aktuellt med att bevilja ytterligare ett planbesked med en planläggning av
förtätning. Då flertalet andra aktörer redan bygger hyreslägenheter i Knivsta är detta överflödigt i
nuläget.
Området där det idag bor barn och familjer med större gårdar i hyreslägenheter, närhet till natur och
sjön Valloxen och med Särstabadet nära bör bevaras i sin nuvarande form för barn och familjers hälsa
och trivsel. Att det finns områden med större gårdar och utrymme är något positivt som bör bevaras.
En mångfald av olika typer av boenden i Knivsta skapar trivsel.

Lotta Wiström (L) ledamot KS

Reservation

Punkt 14 Planbesked Särsta 38:3 och 3:3377 Knivstabostäder.
Vi anser att det inte finns behov att planera och lägga ner kostnader för fler hyreslägenheter i Knivsta
Kommun för närvarande.
Johan Helenius
SD Knivsta

Reservation

Punkt 18 Exploateringsavtal detaljplan Alsike Nord 2a.
Vi anser inte att kommunen har råd att bygga en större skola och en fullstor idrottshall i nuläget.
Vi är emot den tänkta byggnationen i Alsike Nord 2a och 2b.

Johan Helenius
SD Knivsta

Reservation

Punkt 19 Exploateringsavtal detaljplan Alsike Nord 2b.
Vi anser inte att kommunen har råd att bygga ytterligare en idrottshall i nuläget.
Vi är emot den tänkta byggnationen i Alsike Nord 2a och 2b.

Johan Helenius
SD Knivsta

Röstförklaring i ärende 20 Trygghetspaket

Vi anser att frågan om kameraövervakning på CIK är en viktig fråga med tanke på att kommunen har
investerat stora summor i anläggningen. Även om det i dagsläget kanske saknas de starka skäl som
krävs för att få sätta upp övervakningskameror, anser vi att kommunen behöver följa frågan nära.
Bland annat finns uppgifter om att ungdomar från andra kommuner har uppehållit sig i grupper
utanför anläggningen kvällstid. Kommunen bör ha en beredskap att gå in med en ansökan om
kameraövervakning om det sker brott eller skadegörelse vid anläggningen framöver.

Lennart Lundberg, andre vice ordförande i kommunstyrelsen, Knivsta.Nu

Reservation KS 2020/441
Reservation mot beslutet att Utbildningsnämnden beviljas medel ur kommunstyrelsens medel 1:1
grundskola för ökad datortäthet om 3 450 000 kronor.

Liberalerna vill ge utbildningsnämnden (UN) pengarna att användas där de bäst behövs. Med tanke
på att UN befinner sig i ett utsatt ekonomiskt läge där man kan behöva säga upp personal är det en
väldigt märklig prioritering i en tid där 5-partimajoriteten måste ta till drastiska åtgärder.
Lärartätheten går i detta fall före nya plattor och datorer.
I den reviderade budgeten från5-parti majoriteten för 2020 har dessutom anslaget minskats från 4,6
miljoner kronor. Vi anser att UN skall få hela beloppet att förfoga över.

Liberalerna i Knivsta 2020-08-24
Lotta Wiström (L) Gruppledare och ledamot i KS

