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

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, Knivsta 

Sista datum för 
laglighetsprövning  

2021-09-15 

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-08-25 Datum när anslaget 
tas ner 

2021-09-16 

 

 
 
 
  

Sammanträde med kommunstyrelsen 
 
Tid: Måndag den 23 augusti 2021, kl. 14.30 
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus samt på distans. 
Beslutande: Klas Bergström (M), ordförande 

Boo Östberg (C), 1:e vice ordförande, (distansledamot) 
Lennart Lundberg (KNU), 2:e vice ordförande, (distansledamot) 
Harriet Swanberg (S)(distansledamot) 
Mimmi Westerlund (KD), (distansledamot) 
Johan Helenius (SD), (distansledamot) 
Lotta Wiström (L), (distansledamot) 
Thor Övrelid (M), (distansledamot) 
Claes Litsner (S) 

Ersättare: Matilda Hübinette (KNU), (distansersättare) 
Camilla Arvidsson (M), (distansersättare) 
Kerstin Umegård (MP), (distansersättare) 
Christer Johansson (V), (distansersättare) 

Övriga deltagare: Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Åsa Franzén, chef för kommunledningskontoret 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
Anna-Karin Strinnholm, kommunikatör 
Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef 
Anders Carlquist, exploateringschef 
Sammanträdet var slutet.  

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

Protokollet justeras med digital signatur den 24 augusti 2021 av: 
Klas Bergström (M), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 2 (2)  
Sammanträdesdatum  
2021-08-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 109   Dnr: KS-2021/490 

Införande av fokusråd inom medborgarrådet 

Kommunstyrelsens beslut 
1. De personer som anmält sig till medborgarrådet ska kunna väljas ut att ingå i fokusråd.  
2. Förvaltningen får i uppdrag att välja ut och bjuda in ett lämpligt antal deltagare att delta i 

beslutade fokusråd.  
3. Ersättning ska utgå till deltagare i fokusråd som inte är förtroendevalda eller tjänstemän 

om 309 kronor den första timmen därefter 154,5 kr per påbörjad halvtimme.  
4. Beslutet justeras omedelbart. 

Reservationer 
Lotta Wiström (L) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, se protokollsbilaga).  
Mimmi Westerlund (KD) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden 
Lotta Wiström (L) och Mimmi Westerlund (KD) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till 
beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.  
Ordföranden konstaterar att avslagsyrkandet gäller beslutssatserna 1-3, det vill säga själva 
ärendet. Därefter ställer ordföranden beslutssatserna 1-3 i arbetsutskottets förslag till beslut 
mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag. Slutligen frågar 
ordföranden om beslutet kan anses omedelbart justerat och finner att kommunstyrelsen 
finner så.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2019 att införa Medborgarrådet. Medborgarrådet ska användas 
för två ändamål – dels en digital medborgarpanel som svarar på enkäter och dels för att i 
mindre grupper, så kallade fokusråd, kunna föra dialog i utvalda frågor. Medborgarpanelen 
lanserades 2019, men arbetet med fokusråd har försenats på grund av coronapandemin 
under 2020. Nu tas steget att även införa fokusråd och verkställa hela medborgarrådet. 
Beslutet rör formerna för fokusråden. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-06-22 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 



 

 

Reservation    

KS-2021/490 

Vi reserverar oss mot Införande av fokusråd inom Medborgarrådet. 

 

Vi anser inte att det är nödvändigt att införa ett fokusråd inom Medborgarrådet i nuläget. Vi tror inte 

heller att det i nuläget skulle tillföra mer än de möjligheter som redan finns. 

Det medför en extra kostnad för kommunen. Vi har idag också en rad undersökningar och enkäter 

inom våra kärnverksamheter inom både socialnämnden och utbildningsnämnden som borde kunna 

användas på ett mer strukturerat sätt i utvecklingen och förbättring inom dessa områden.  

Enkäterna i Medborgarpanelen har inte haft tillräckligt brett underlag och vi uppfattar det som styrda 

frågor utefter vad man vill ha för svar. Det saknas öppna frågor eller åtminstone en öppen fråga i 

dessa.  

Det är också möjligt för var och en som vill engagera sig att göra på andra demokratiska sätt. 

Om möten trots allt införs är det viktigt att också möjlighet att delta digitalt finns via ex Zoom eller 

Teams. Det är dels ur ett jämställdhetsperspektiv så att alla kan delta, men också med hänsyn till 

rådande pandemi. Det bidrar även till att minska möteskostnaden.  

 

Lotta Wiström Ledamot Kommunstyrelsen 

Liberalerna 

2021-08-23 
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