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§§ 123–158
Sammanträde med kommunstyrelsen
Tid och plats: Måndagen den 21 augusti 2017 kl. 13.00-16.35, Sal Kvallsta, Kommunhuset,
Knivsta
Ledamöter
Klas Bergström (M), ordf
Kerstin Eskhult (C), 1:e vice ordf
Peter Evansson (S), 2:e vice ordf
Jeanette Meland (M)
Björn-Owe Björk (KD)
Niclas Uggla (M)
Tina Jalo Thorén (S)
Lennart Lundberg (KNU)
Rolf Samuelsson (MP)

Ersättare
Boo Östberg (C)
Bengt-Åke Andersson (KNU)
Christer Johansson (V)

Tjänstgörande
Tjg § 141

Övriga närvarande:
Lena Fransson, kommundirektör
Åsa Franzén, kanslichef
Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef
Siobhán Górny, kommunsekreterare

Justeras:

Klas Bergström (M)
Ordförande §§ 123-140, 142158

Kerstin Eskhult (C)
ordförande § 141

Peter Evansson (S)
justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdag

2017-08-21

Justeringsdag

2017-08-28

Datum för anslagets
uppsättande

2017-08-29

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta

Underskrift

Datum för nedtagande
2017-09-20

……………………………………………………………
Siobhán Gorny
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§ 123
Justering
Beslut
Protokollet justeras senast den 4 september 2017 av ordföranden och Peter Evansson (S).

§ 124
Godkännande av dagordning
Beslut
Två informationsärenden läggs till på dagordningen:
- Punkt 4 g), Information om personalsituationen på Estrids gård
- Punkt 4 h), Information om översiktsplanen
Ärenden kommer att behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar
och numreringen justeras därefter.
Efter dessa ändringar godkänns dagordningen.

§ 125
Information om skuldsanering/försörjningsstöd
Maria Wallinder, enhetschef, och Ulrika Brugård, områdeschef, informerar.
En individ som genomgår skuldsanering behåller medel för att tillgodose sin försörjning.
Ingen som genomgår skuldsanering har därför beviljats försörjningsstöd samtidigt som
skuldsaneringen pågår.

§ 126
Information om utredningsuppdrag skolstruktur Ängby
Eva Mårtensson, lokalansvarig, informerar och presenterar en tidplan för ärendet.
Ängbyskolan måste byggas om på grund av arbetsmiljökrav. Utbildningsnämnden har begärt
en utredning för att se om skolan samtidigt kan byggas ut
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§ 127
Information om personalsituationen på Estrids gård
Monica Södergård, verksamhetschef, informerar om arbetssituationen på Estrids gård under
våren samt om personalrekrytering till verksamheten.

§ 128
Informationsärende, ekonomisk uppföljning per juli månad
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar. Prognosen visar ett negativt ekonomiskt
resultat på -16,6 miljoner. Förvaltningen fortsätter arbeta med åtgärdsplanen för en ekonomi i
balans. Nämndernas budgetföljsamhet är-1,6 %.

§ 129
Information om flyktingmottagningen
Emelie Matkala Nylander, integrationssamordnare, informerar.
Migrationsverkets prognos för juli har ändrats och visar att ca 25 000 personer kommer att
söka asyl i Sverige under 2017, men myndighetens beredskapsscenario visar att man bör
vara förberedd på 38 000 personer.
Bostadssituationen är nu under kontroll sedan 8 lägenheter tilldelats från Knivstabostäder för
mottagande.

§ 130
Information från de kommunala bolagen
Beslut
Ärendet utgår.

§ 131
Information om utvärdering av planprocesser
Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef, informerar. Kommunfullmäktige beslöt den 17
maj att genomföra en utvärdering av planprocessen. Arbetet kommer att påbörjas 2018.
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§ 132
Information om översiktsplanen
Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef, informerar om tidplanen. Förslaget till
översiktsplan är utställt till den 22 oktober. Utställningsförslaget delas ut på sammanträdet.
Senast den 27 november ska antagandehandlingar levereras till
samhällsutvecklingsnämnden enligt tidplanen.

§ 133
Översyn av valdistrikten - delning av valdistrikt samt justeringar av distriktsgränser
KS-2017/354
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta förslaget om delning och utökning av valdistrikt, enligt reviderad tjänsteskrivelse
2017-05-19
att anta smärre justeringar av distriktsgränser.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 104, 2017-08-07, beslut från valnämnden § 5 2017-05-22,
valnämndens tjänsteskrivelse 2017-05-18, förslag på ny indelning av valdistrikt och aktuella
valdistrikt 2014, karta 2017-05-03 har varit utsända.

§ 134
Begäran om bokslutsreglering för delegerad hälso- och sjukvård
KS-2017/307
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
att avslå socialnämndens begäran om bokslutsreglering för delegerad hälso- och sjukvård
2017 med anledning av att förslaget inte är möjligt att finansiera under 2017,
att anse förslaget om översyn av ersättningsmodell hemtjänst inklusive delegerad hälso- och
sjukvård för 2018 besvarat, i och med mål och budgetbeslutet i juni månad som innehåller
bokslutsreglering för delegerad hälso- och sjukvård.
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Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 105, 2017-08-07, tjänsteskrivelse 2017-07-10, beslut från
socialnämnden, § 102, 2017-04-06 och socialnämndens tjänsteskrivelse 2017-04-06 har
varit utsända.

§ 135
Svar på motion 2016:14 från Gunnar Larsson (SD) om kostnadsfria halkskydd för äldre
över 65 år
KS-2016/722
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bifalla motionen.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 106, 2017-08-07, tjänsteskrivelse 2017-07-03, socialnämndens
beslut, § 143, 2017-04-27, socialnämndens tjänsteskrivelse 2017-04-06 och motionen har
varit utsända.

§ 136
Initiativ till praktikplatser för nyanlända
KS-2017/409
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att samtliga nämnder ska erbjuda praktikplatser för nyanlända i respektive nämnds
verksamheter.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 107, 2017-08-07 och tjänsteskrivelse 2017-06-07 har varit
utsända.

Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2017-08-21

6

§ 137
Partistödsredovisning 2016
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna partiernas redovisning av partistödet för 2016 och
att för budgetår 2018 utbetala partistöd under mars månad 2018 till samtliga partier i enlighet
med beslutat belopp per mandat.
Reservation
Lennart Lundberg (KNU) reserverar sig till förmån för det egna yrkandet (protokollsbilaga 2).
Yrkande
Lennart Lundberg (KNU) tilläggsyrkar att Moderaternas och Vänsterpartiets redovisning ska
kompletteras med information om hur pengar som skickas uppåt i organisationen använts.
Propositionsordning
Ordföranden ställer beslutssatserna i det utsända förslaget till beslut mot avslag var för sig,
och finner att kommunstyrelsen bifaller dessa. Därefter ställer ordföranden Lennart
Lundbergs tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 108, 2017-08-07, tjänsteskrivelse 2017-08-08, och
redovisningar från Centerpartiet, Knivsta Nu, Kristdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet,
Moderaterna, Socialdemokraterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet har varit
utsända.

§ 138
Hemställan om höjning av borgenstak för Kommunfastigheter i Knivsta AB
KS-2017/518
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Knivsta kommun såsom för egen skuld ska ingå borgen för Kommunfastigheter i Knivsta
AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 1 300 miljoner kronor, jämte därpå
löpande ränta och kostnader
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Yrkande
Peter Evansson (S) yrkar att den andra beslutssatsen ska utgå.
Propositionsordning
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om den är enig med Peter Evanssons yrkande, vilket
kommunstyrelsen bekräftar. Därefter ställer ordföranden den kvarstående beslutssatsen mot
avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 109, 2017-08-07, tjänsteskrivelse 2017-07-10 och hemställan
2016-11-10 har varit utsända. Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar.

§ 139
Hemställan om höjning av borgenstak för Alsike Fastighets AB
KS-2017/517
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att Knivsta kommun såsom för egen skuld ska ingå borgen för Alsike Fastighets AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 50 miljoner kronor, jämte därpå löpande
ränta och kostnader
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att den andra beslutssatsen utgår, liksom i föregående ärende.
Därefter ställer ordföranden den första beslutssatsen i det utsända förslaget till beslut mot
avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 110, 2017-08-07, tjänsteskrivelse 2017-07-10 och hemställan
2014-11-25 har varit utsända.
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§ 140
Ny modell för arbetet med offentlig konst
KS-2017/357
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras för att ta fram en ekonomisk konsekvensanalys och för att
överväga en utvidgning av begreppet konst till att också innefatta arkitektonisk utformning
och en prioritering mellan lokal, nationell och internationell konst.
Yrkande
Klas Bergström (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för att ta fram en ekonomisk
konsekvensanalys och för att överväga en utvidgning av begreppet konst till att också
innefatta arkitektonisk utformning och en prioritering mellan lokal, nationell och internationell
konst.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot avslag och finner att kommunstyrelsen
återremitterar ärendet.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 98, 2017-08-07, tjänsteskrivelse 2017-06-19 och förslag på
program har varit utsända. Jo Hulander, fritids- och kultursamordnare, informerar.

§ 141
Detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4
KS-2017/540
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att godkänna förslag till detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4.
Reservation
Rolf Samuelsson (MP) reserverar sig mot beslutet (protokollsbilaga 3)
Särskilt yttrande
Christer Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 4).
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Jäv
Klas Bergström anmäler jäv och lämnar lokalen under ärendets behandling och beslut.
Yrkande
Rolf Samuelsson (MP) yrkar avslag på det utsända förslaget.
Björn-Owe Björk (KD), Boo Östberg (C), Peter Evansson (S), Niclas Uggla (M) och Lennart
Lundberg (KNU) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden läser upp förslag till beslut. Därefter ställer ordföranden Rolf Samuelssons
avslagsyrkande mot förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget till beslut.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 96, 2017-08-07, beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 73,
2017-08-14, samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2017-07-05, planbeskrivning
2017-07-05, plankarta 2017-07-05, granskningsutlåtande 2017-07-05, yttranden,
kompendium del 1, yttranden, kompendium del 2, samrådsredogörelse 2016-02-08,
behovsbedömning 2013-06-24, naturvärdesbedömning 2013-06-20, kulturmiljöutredning
2015-05-21, illustrationsplan med parkeringsutredning 2016-03-14, dagvattenutredning
2015-10-05, beskrivning av byggnader 2016-03-17 och antikvarisk konsekvensanalys 201603-14 har varit utsända. Elin Hedström, fysisk planerare, informerar.

§ 142
Begäran om medel för ensamkommande 2017
KS-2017/185
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att avslå begäran om full kostnadstäckning för mottagandet av ensamkommande barn och
unga med anledning av att förslaget inte är möjligt att finansiera under 2017.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 111, 2017-08-07, tjänsteskrivelse 2017-07-11 och
socialnämndens beslut, 2017-03-17, § 95 har varit utsända .
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§ 143
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv –
revidering
KS-2017/490
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att anta reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av
resultatutjämningsreserv.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 112, 2017-08-07, tjänsteskrivelse 2017-07-11 och förslag på
riktlinjer har varit utsända. Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, föredrar ärendet.

§ 144
Avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och handikappomsorgen samt revidering
av avgifter inom HSL
KS-2017/429
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att revidera avgifterna för hälso- och sjukvård från och med 1 januari 2018 och fastställa dem
till 0,22 % av prisbasbeloppet per besök av sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut och
arbetsterapeut, dock för högst tre besök per månad och att avgiften ingår i maxtaxan,
att avgifter för hälso- och sjukvård från och med 1 januari 2018 ska tillfalla socialnämnden,
att i framtagande av mål och budget 2019 göra en översyn av vilka avgifter och hyresintäkter
som kan föras över från finansförvaltningen till nämnderna.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 113, 2017-08-07, tjänsteskrivelse 2017-07-12, beslut från
socialnämnden, § 182, 2017-06-01, socialnämndens tjänsteskrivelse 2017-05-08, beslut från
kommunfullmäktige, § 82, 2010-06-17 och avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och
handikappomsorgen i Knivsta kommun 2009-09-09 har varit utsända.
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§ 145
Uppföljning av våld och hot om våld i kommunstyrelsens verksamheter
KS-2017/208
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att utförd kontroll av kontrollområdet hot och våld i internkontrollplanen för kvalitet för
kommunstyrelsens verksamheter 2016 är tillräcklig
att godkänna rapporten Uppföljning av våld och hot om våld inom kommunstyrelsens
verksamheter
att muntlig återrapportering av arbetet med åtgärdspunkterna i rapporten ska ske senast vid
nämndens sammanträde i december.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 114, 2017-08-07, tjänsteskrivelse 2017-06-28 och rapport har
varit utsända.

§ 146
Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter
2016
KS-2017/53
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för kommunstyrelsens
verksamheter 2016.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 116, 2017-08-07, tjänsteskrivelse 2017-06-21 och rapport har
varit utsända.
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§ 147
Uppföljning av nämnders och styrelsers arbete med internkontroll 2016
KS-2017/391
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten Uppföljning av nämnders och styrelsers arbete med internkontroll
2016
att anmäla rapporten till kommunfullmäktige.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 115, 2017-08-07, tjänsteskrivelse 2017-06-21 och rapport har
varit utsända.

§ 148
Ansökan om kommunbidrag för finansiering av Grannsamverkansskyltar
KS-2017/373
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att inom befintlig ram bidra med 5 000 kronor per år under en tvåårsperiod, med start 2017,
för att täcka en del av de kostnader som kommer Grannsamverkansområden i kommunen till
godo.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 117, 2017-08-07, tjänsteskrivelse 2017-07-04 och ansökan maj
2017 har varit utsända.

§ 149
Finansiering av tjänst för utveckling av e-tjänster
KS-2017/447
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja 320 000 kr ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel för digitalisering för inrättande
av en 40-procentig tjänst som e-tjänstsamordnare
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att bevilja 100 000 kr ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel för ofinansierade kostnader i
samband med e-tjänsteportalen
att beakta kostnaden för e-tjänsteplattformen i budget 2019 och framåt.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 118, 2017-08-07 och tjänsteskrivelse 2017-06-20 har varit
utsända.

§ 150
Ansökan om markanvisning Gredelby 7:78, Kvarteret Murteglet, Nischer Properties AB
KS-2017/205
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet för ytterligare utredning.
Yrkande
Peter Evansson (S), med bifall från Klas Bergström (M), yrkar att ärendet ska återremitteras
för ytterligare utredning.
Peter Evansson (S) yrkar i andra hand att markanvisningsavtalet skrivs på för 1 år med
automatisk förlängning till 2 år om detaljplanearbete är påbörjat innan ettårsdagen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer yrkandet om återremiss mot avslag och finner att kommunstyrelsen
återremitterar ärendet.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 119, 2017-08-07, tjänsteskrivelse 2017-07-06 och ansökan om
markanvisning 2017-03-13 har varit utsända. Anders Carlquist, exploateringschef,
informerar. Förslag till markanvisningsavtal delas ut på sammanträdet.
Ajournering
Ordföranden ajournerar sammanträdet under ärendet, kl 16.10-16.20.
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§ 151
Ansökan om markanvisning för Gredelby 7:78, Sambostäder AB och Bjerking AB
KS-2017/438
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att markanvisa del av fastigheten Gredelby 7:78 till Bjerking AB.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 120, 2017-08-07, tjänsteskrivelse 2017-06-30 och ansökan om
markanvisning med karta över intresseanmälan, inkommen 2017-06-19 samt presentation
Sambostäder, inkommen 2017-07-07, har varit utsända. Anders Carlquist, exploateringschef,
informerar. Markanvisningen ska gälla för Bjerking AB och Sambostäder och rubriken på
ärendet justeras därför.

§ 152
Förvärv av del av fastigheten Ängby 1:11
KS-2017/461
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna förvärv av del av fastigheten Ängby 1:11.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 121, 2017-08-07, tjänsteskrivelse 2017-06-30 och förslag på
avtal. Anders Carlquist, exploateringschef och Stina Andersson, miljöplanerare, informerar.

§ 153
Prövning om den verksamhet som kommunens helägda bolag bedrivit under
föregående kalenderår varit förenlig med det fastställde kommunala befogenheterna
KS-2017/525
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att anse kommunens helägda bolag för kalenderåret 2016 bedrivits enligt det fastställda
kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
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Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 122, 2017-08-07 och tjänsteskrivelse har varit utsända.

§ 154
Omsättning av lån och upptagning av nytt lån Knivsta kommun
KS-2017/493
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att omsätta lån hos långivaren Kommuninvest AB (lånenummer KI 78075)
att uppdra till förvaltningen att uppta lån upp till 40 miljoner kronor under 2017.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 123, 2017-08-07 och tjänsteskrivelse 2017-07-12 har varit
utsända.

§ 155
Införande av provsmakningstillstånd enligt alkohollagen
KS-2017/520
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att vid provsmakning på restaurang och vid mässa definiera en mindre mängd alkohol enligt
följande:
-

För vin högst 4 olika sorters vin á 5 cl av varje sort. Totalt cirka 20 cl vin per
deltagare.
För starköl 6 olika sorter á 8 cl av varje sort. Totalt knappt en halv liter starköl per
deltagare.
För spritdryck 4 olika sorter á 2 cl av varje sort. Totalt 8 cl sprit per deltagare

att innehavaren av provsmakningstillstånd har ansvaret för att provsmakningen sker enligt
alkohollagens regler
att all servering av alkoholdrycker ska ske genom tillståndshavaren
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att den som beviljas provsmakningstillstånd ska anmäla till alkoholhandläggaren vid samtliga
tillfällen när provsmakning sker
att vid provsmakning på egen gård samma regler ska gälla som vid provsmakning på
restaurang och vid mässa
att provsmakningstillstånd kommer att avgiftsbeläggas efter att kommunfullmäktige beslutat
om taxa, vilken avgift kommer att debiteras sökanden.
Ärende
Beslut från arbetsutskottet, § 97, 2017-08-07 och tjänsteskrivelse 2017-08-03 har varit
utsända.

§ 156
Val av ledamot till kommunstyrelsens arbetsutskott
KS-2017/10
Beslut
Kommunstyrelsens beslutar
att Kerstin Eskhult (C) väljs som ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott.

§ 157
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att delegationsbesluten är anmälda.
Ärende
Listan på anmälda delegationsbeslut har varit utsänd (protokollsbilaga 1) samt redovisas i
cirkulationspärm vid sammanträdet. Protokoll från arbetsutskottet finns med i
cirkulationspärmen för anmälan.
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Anmälningsärenden
Ärende
Listan på anmälda skrivelser har varit utsänd (protokollsbilaga 1) samt redovisas i
cirkulationspärm vid sammanträdet.

Vid protokollet

Siobhán Górny
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Protokollsbilaga 1
Lista över till kommunstyrelsen anmälda delegationsbeslut 2017-08-21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Delegationsbeslut
Protokoll från arbetsutskottet, 2017-08-07

Ev dnr

Ordförandebeslut 2017-08-07, antagande av yttrande,
laglighetsprövning av KS § 81 2017-04-24
Förteckning delegationsbeslut personalärenden 2017-0607–2017-09-14, HR-kontoret, Marie Sohlberg
Förteckning delegationsbeslut personalärenden 2013 del 14, Estrids gård, Monica Södergård
Förteckning delegationsbeslut personalärenden 2017-0622–2017-07-03, ekonomikontoret, Dan-Erik Pettersson
Förteckning delegationsbeslut 2017-04-12–2017-07-05,
Klas Bergström, Lena Fransson, Åsa Franzén
Förteckning delegationsbeslut kultur och fritid 2017-06-29,
Grundstöd bygdegårdsföreningar, Jon Hulander
Förteckning delegationsbeslut kultur och fritid 2017-06-21,
Ledarutbildning, Jon Hulander
Förteckning delegationsbeslut kultur och fritid 2017-06-20,
Grundstöd, Jon Hulander
Ordförandebeslut 2017-06-07, Ombudgetering av
investeringsmedel 2017 för köp av lägenheter
Beslut 2017-06-14, Beslut om avropsanmälan,
Vagnparksfinansiering Finansiell Leasing 2016
Förteckning delegationsbeslut personalärenden 2017-0519, ekonomikontoret, Dan-Erik Pettersson
Beslut 2017-06-09, Upphandling av däckhotell, däckskifte
samt små reparationer, tilldelning av kontrakt

KS-2017/389

KS-2017/27
KS-2017/24
KS-2017/23
KS-2017/412
KS-2017/33

KS-2017/329

Lista över till kommunstyrelsen anmälda skrivelser 2017-08-21

1
2
3
4
5
6

För kännedom
Beslut från bygg- och miljönämnden, § 104, 2017-06-20,
Ekonomisk uppföljning per maj 2017
Nyhetsbrev 1/2017 från SKL, Nyheter inom e-handel och eupphandling
Beslut från utbildningsnämnden, § 87, 2017-06-13, Ekonomisk
uppföljning per sista maj
Rapport från SKL, E-handel och e-fakturering i kommuner,
landsting och regioner
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 64, 2017-05-29,
Ekonomisk uppföljning per april
Protokoll från Norrvatten förbundsfullmäktige 2017-05-23

Ev dnr

KS-2017/6

KS-2017/3
KS-2017/6

Kommunstyrelsen

7
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1
5

4
9
8
6
3
2
7
8
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Beslut från socialnämnden, § 187, 2017-06-01, Handlingsplan
för ekonomi i balans
Beslut från socialnämnden, § 185, 2017-06-01, Ekonomisk
uppföljning per sista april
Cirkulär och meddelanden från SKL
Cirkulär 17:29 – Överenskommelse om ändringar i BEA T, BAL
T m.m.
Cirkulär 17:30 – Tillämpningsanvisningar – Tidig lokal
omställning
Cirkulär 17:31 – Arbetsdomstolens dom 2017 nr 23
Cirkulär 17:32 – Preliminär kostnadsutjämning för LSS 2018
Cirkulär 17:33 – Ändringar och tillägg HÖK 16
Cirkulär 17:34 – Arbetsdomstolens dom 2017 nr 33
Cirkulär 17:35 – Överenskommelse om ändringar och tillägg
HÖK T
Cirkulär 17:39 – Studiestartsstöd
Cirkulär 17:40 – Ny lag om meddelarskydd i vissa enskilda
verksamheter
Cirkulär, komplettering till 14:3 – Interimsavtal om kopiering i
skolorna
Meddelande nr 12/2017 – Överenskommelse om att stärka
arbetet med mänskliga rättigheter
Meddelande nr 13/2017 – Förbundsavgift 2018

19

KS-2017/6
KS-2017/6

KS-2017/7
KS-2017/7
KS-2017/7
KS-2017/7
KS-2017/7
KS-2017/7
KS-2017/7
KS-2017/7
KS-2017/7
KS-2017/7
KS-2017/424
KS-2017/6
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Protokollsbilaga 2
Reservation, § 137, Partistödsredovisning 2016
Enligt de kommentarer som finns till cirkuläret för redovisningen av partistöd står det under
mellanrubriken "Närmare om innehållet i redovisningen". i slutet av det stycket
"Av redovisningen bör det bland annat framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av
partiorganisationen utanför den utbetalande kommunen , samt vilka motprestationer som så
fall har erhållits."
Så har inte skett i redovisningarna från Moderaterna och Vänsterpartiet i Knivsta.
Jag yrkar på att så bör ske inför behandlingen i kommunfullmäktige.
Lennart Lundberg
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Protokollsbilaga 3
Reservation, § 141, Detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4
Miljöpartiet har yttrat sig om förslag till detaljplan för denna fastighet i förra skedet av
planprocessen. Liksom förut anser vi att planen, trots de justeringar som nu gjorts efter
domen från Mark och miljööverdomstolen, har flera brister.
Den föreslagna exploateringsgraden av denna natur- och kulturmiljökänsliga fastighet anser
vi är för hög. Den forcerade processen där exploatören tillåtits välja egna konsulter för att
göra vissa utredningar som den antikvariska konsekvensanalysen, kan ha bidragit till de
brister som ännu kvarstår i planen.
Vi gläds självklart åt att strandskyddet nu respekteras och förutsätter att stranden vid sjön
Valloxen nu görs tillgänglig för allmänheten med en spång över biotop-sänkan mot
Tallbacken. Vi efterlyser dock en siktanalys, där konsekvenserna av den föreslagna
byggnationen på tomten vid Margaretahemmet från Särsta-badets sida av sjön utreds.
Vi välkomnar som tidigare sagts att Margareta-skolan byggs ut, men noterar att friytorna för
skolbarn fortsatt kommer att vara begränsade i relation till Boverkets riktlinjer. En god
pedagogisk utemiljö kan inte förutsättas ske på en annan fastighetsägares (HSB) tomt utan
att en skriftlig överenskommelse om detta finns mellan markägarna.
Beskrivningen av trafiklösningen inom området är fortsatt motsägelsefull och måste
förtydligas för att garantera en god och säker trafikmiljö, särskilt som barn berörs. Den
föreslagna utbyggnaden av Margaretahemmet kommer per automatik att innebära en kraftigt
utökad trafik. Därför borde kommunen ha utrett för- och nackdelar med olika väghållarskap,
enskilt eller kommunalt, för infartsvägen till detta bostadsområde på längre sikt.
MP anser vidare att park- och odlingsområdet utanför de gamla huvudbyggnaderna ska
bevaras och skyddas. Detaljplanens bör-krav i detta avseende borde ha ställts som skallkrav.
Avslutningsvis anser vi att detaljplanen är något otydlig vad avser användningen av den
gamla huvudbyggnaden som idag främst tjänar som privat vårdcentral. Kommer denna
verksamhet att få finnas kvar eller är det främst skolans behov och ett seniorboende som
planen syftar till.
Rolf Samuelsson (MP)
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Protokollsbilaga 4
Särskilt yttrande, § 141, Detaljplan för Margarethahemmet, Särsta 38:4
Det är tråkigt att ännu en gång konstatera att ett byggprojekt, som den här gången sas vara
viktigt för ett antal skolbarn, blivit försenat på grund av överklagan. I stället för att forcera
igenom beslut, utan att ledamöter fått möjlighet att läsa in alla handlingar och synpunkter,
hade det varit bättre att tagit det lugnare och lyssnat.
Nu har kommunen fått en dom att rätta oss efter och det är positivt att intrånget i
strandskyddet nu försvunnit, som Vänsterpartiet påpekade redan i tidigare yttranden. Vid det
kommunala övertagandet förutsätter vi att stranden görs tillgänglig för allmänheten med
bland annat en spång.
Vänsterpartiet gläds även åt det sätt som VA–frågorna föreslås lösas och huvudbyggnaderna
såväl utvändig som invändigt bevaras enligt Länsstyrelsens synpunkter och den
kulturmiljöutredning som genomförts.
Beskrivningen av trafiklösningen inom området är fortsatt motsägelsefull och måste
förtydligas för att säkerställa att barnen i området, och barnen på den blivande skolan, har en
säker miljö att röra sig i. Att endast hänskjuta frågorna till ett enskilt huvudmannaskap av
vägen är inte tillräckligt när det gäller en skolmiljö. Gång och cykelvägen anser vi är för smal
och uppfyller inte normen för en delad trafik med gående och cyklande barn och vuxna. I
början av dokumentet går att läsa att trafikmiljön kommer bli tryggare men i slutet på sid 24
finns följande stycke:
”Trafiken förväntas öka och säkerhetsfrågor blir viktiga att uppmärksamma. Detta gäller
främst längs Margaretavägen och i korsningen mot Forsbyvägen. Jämfört med
nollalternativet blir omfattningen större på grund av den avsevärt högre
exploateringsgraden.”
Angående barnens tillgång till god pedagogisk utemiljö är vi i Vänsterpartiet oroliga att de är
otillräckliga. Risken finns att barnen inte kan få den stimulans de behöver för sitt välmående
och att vegetationen i de känsliga parkområdena slits onödigt mycket.
Då det fortfarande finns oklarheter kvar angående hur barnen påverkas av detta beslut vill
Vänsterpartiet att barnen ska medverka i den slutliga utformningen av trafiklösningen och
skolans utemiljö. Det borde vara en naturlig del i det projekt som nämns angående barnens
deltagande i utformningen av den nya skolbyggnaden.
Sammanfattningsvis vill Vänsterpartiet se att:
- stranden görs tillgänglig för allmänheten
- parkområdet bevaras och skyddas
- barnen blir delaktiga i utformningen av utemiljön
- barnen blir delaktiga i planeringen av trafiklösning med fokus på gång och cykelvägar

Christer Johansson (V)
ersättare KS

