Kommunstyrelsen

Utdrag ur
PROTOKOLL
2016-08-29

§ 153
Svar på medborgarförslag 2016:04 – Utred kommunens hantering av markanvisningar
KS-2016/205
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Reservation
Rolf Samuelsson (MP) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande (bilaga 3).
Yrkande
Rolf Samuelsson (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget besvarat.
Propositionsordning
Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Rolf Samuelssons yrkande och
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 124, 2016-08-15, tjänsteskrivelse 2016-06-30, beslut från
kommunfullmäktige § 50 2016-03-09 och medborgarförslaget har varit utsända.

Expedieras till
Akten

Expedierat av Siobhán Górny 2016-09-08
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Handläggare
Stina Desroses
Allmänutredare

Tjänsteskrivelse
Datum
2016-06-30

Diarienummer
KS-2016/205

Kommunstyrelsen

Svar på medborgarförslag 2016:04 – Utred kommunens hantering
av markanvisningar
KS-2016/205
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå medborgarförslaget.
Bakgrund
Knivsta kommun har mottagit ett medborgarförslag där förslagsställaren föreslår att
kommunen beslutar att tillsätta en oberoende utredning som med revisionsrapporten KS2015/690 som grund, kartlägger handläggning av markanvisningar, och sättet att kringgå
gällande FÖP med underliggande DP.
Revisionsrapport Granskning av kommunens rutiner för markanvisningar (KS-2015/690) har
gnomförts av PwC som är oberoende part. För närvarande gör PwC även en granskning på
uppdrag av kommunens revisorer avseende markexploateringsprocessen, där
markanvisning devis berörs. Enligt PwC:s tidsplan ska granskningen presenteras för
revisorerna efter sommaren, i slutet av augusti eller i början av september.
En oberoende utredning som kartlägger handläggning av markanvisningar har följaktligen
redan genomförts, varför förvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige
besluta att avslå medborgarförslaget.
Ekonomisk konsekvensanalys
Kommunen söker ständigt kostnadseffektiva lösningar och förvaltningen gör därför
bedömningen att de pengar som skulle gå till att finansiera ytterligare en granskning av
samma område som redan granskats gör mer nytta i kommunens verksamheter.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Lena Fransson
kommundirektör
Beslutet ska expedieras till:
Akten
Kommunfullmäktige

Sida 2 av 2

Barnchecklista inför beslut

1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Det finns redan en utredning som kartlägger handläggning av markanvisning därav
bedöms beslutet ifråga inte påverka barn varken direkt eller indirekt.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?
Ja
Förklara oavsett svar.

Nej

Kommunfullmäktige

Utdrag ur
PROTOKOLL
2016-03-09

§ 50
Anmälan av medborgarförslag 2016:04 - Utred kommunens hantering av
markanvisningar
KS-2016/205
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.
Ärende
Medborgarförslaget delas ut på sammanträdet.

Expediering
Akten

Expedierat av Siobhán Górny 2016-03-24

