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Sammanträde med kommunstyrelsen 
Tid: Måndag den 19 april 2021, kl. 14.40–15.00 

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus 

Beslutande: Klas Bergström (M) 
Boo Östberg (C) 
Lennart Lundberg (KNU) 
Harriet Swanberg (S) 
Pontus Lamberg (KD) 
Johan Helenius (SD) 
Lotta Wiström (L) 
Thor Övrelid (M) 
Claes Litsner (S) 

Ersättare: Oscar Hahne (KD) 
Matilda Hübinette (KNU) 
Camilla Arvidsson (M) 
Kerstin Umegård (MP) 
Christer Johansson (V) 

Övriga deltagare: Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Åsa Franzén, kanslichef 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
Isak Bergdahl, jurist 
Magnus Kalm, anläggningsansvarig. 
Sammanträdet var slutet.  

Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare 
Justering, se sista 
sidan för digital 
underskrift 

Protokollet justeras med digital signatur den 19 april 2021: 
Klas Bergström (M), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 
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§ 62   Dnr: KS-2021/214 

Förbud att vistas på vissa särskilt utpekade platser  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till föreskrift om förbud mot att vistas på vissa särskilt 
angivna platser. 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del att beslutet är omedelbart justerat.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunernas möjlighet att meddela förbud att vistas på en plats syftar till att stänga av en 
plats som allmänheten annars har tillträde till. Om fullmäktige utnyttjar möjligheten att 
föreskriva om vistelseförbud är överträdelser av det förbudet straffrättsligt sanktionerade. 
Förslaget innebär att fullmäktige meddelar på förhand vilka platser som avses, 
kommunstyrelsen meddelar förbudets giltighet i tiden. Särstabadet, Brunnbybadet och Eda 
badplats utpekas som möjliga platser att belägga med vistelseförbud. Det lämnas även en 
möjlighet för kommunstyrelsen att lägga till andra platser som kan omfattas av förbudet, om 
situationen så kräver. 

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller det utsända förslaget. Slutligen frågar ordföranden om beslutet kan anses omedelbart 
justerat och finner att så är fallet.  

Underlag för beslut 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Isak Bergdahl, jurist, och Magnus Kalm, anläggningsansvarig, informerar.  
Tjänsteutlåtande 2021-04-12 
Förslag till föreskrift om förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser 
Kartbilaga, förbudsområden 
 Särstabadet 
 Brunnbybadet 
 Eda badplats 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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