KUNGÖRELSE
2020-01-30

Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige
Dag och tid: Onsdagen den 12 februari 2020, kl 18.00
Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Centralvägen 18
Handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.knivsta.se.
Anmälan om förhinder: Ledamot som har förhinder att delta vid sammanträdet meddelar
Siobhán Górny på tel. 018-34 70 23 eller e-post: siobhan.gorny@knivsta.se
Förtäring
Kommunfullmäktige bjuder alla ledamöter och ersättare på smörgås och kaffe i en paus
under sammanträdet.
Ljud- och bildsändning av sammanträdet kommer att ske.
Välkomna!
Klas Bergström (M), ordförande
Dagordning
1. Upprop
2. Justering
Förslag: Protokollet justeras av ordförande och två justerare den 23 februari 2020.
3. Fastställande av dagordning
4. Anmälnings- och informationsärenden
a) Information från barnrättsorganisationen Ecpat
Generalsekreterare Anna Karin Hildingson Boqvist informerar.
b) Anmälda beslut och skrivelser
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunfullmäktige (ej utsända med
handlingarna):
-

Socialnämnden § 112, 2019-11-14, Redovisning av ej verkställda gynnande beslut
kvartal 2 2019
Socialnämndens beslut § 139, 2019-12-12, Redovisning av ej verkställda gynnande
beslut kvartal 3
Beslut från socialnämnden § 137, 2019-12-12, Verksamhetsplan 2020
Bygg- och miljönämndens beslut § 163, 2019-12-17, Verksamhetsplan för bygg- och
miljönämnden 2020

-

Överförmyndarnämndens beslut 2019-12-16 om internkontrollplan, verksamhetsplan
och beskrivning av allmänna handlingar
Tierps kommunfullmäktige § 163, 2019-12-12, Val av vice ordförande i Lönenämnden
Tierps kommunfullmäktige § 164, 2019-12-12, Val av vice ordförande i IT-nämnden
Samhällsutvecklingsnämnden § 122, 2019-12-02, Svar på revisorernas granskning
av ansvaret för detaljplaner, med tjänsteutlåtande och yttrande
Utbildningsnämndens beslut § 102 2019-12-03 - Verksamhetsplan för
utbildningsnämnden 2020

c) Rapport över Knivstaförslag som diarieförts för hantering i kommunen
Lista daterad 2020-01-30
d) Kommunalråden informerar
5. Ledamöternas frågor
6. Interpellationer
KS-2020/109
-

Interpellation från Pontus Lamberg (KD) till kommunstyrelsens ordförande Barnkonventionen som svensk lag
Interpellation från Pontus Lamberg (KD) till kommunstyrelsens ordförande Inriktningsbeslut om effektiv och nära vård
Interpellation från Pontus Lamberg (KD) till kommunstyrelsens ordförande Månadsrapporter
Interpellation från Pontus Lamberg (KD) till kommunstyrelsens ordförande - Sänkt
skatt 2021
Interpellation från Monica Lövgren (SD) till kommunstyrelsens ordförande Konsekvensanalys av ökat byggande?
Interpellation från Monica Lövgren (SD) till kommunstyrelsens ordförande - Vad är
syftet med medborgardialogen?

Beslutsärenden
7. Reglemente till valnämnden om godkännande av påskrifter i folkinitiativ
KS-2019/769
Beslut från kommunstyrelsen, § x, 2020-01-27
Tjänsteutlåtande 2020-01-07
Förslag till reglemente
8. Ombudgetering av medel för serveringstillstånd
KS-2019/785
Beslut från kommunstyrelsen, § 182, 2019-12-09
Tjänsteutlåtande 2019-11-15

9. Ny prislista för simskola på Hälsohuset
KS-2019/736
Beslut från kommunstyrelsen, § 194, 2019-12-09
Tjänsteskrivelse 2019-11-14
10. Utökning av investeringsplan verksamhetsår 2020
KS-2019/783
Beslut från kommunstyrelsen, § 195, 2019-12-09
Tjänsteskrivelse 2019-11-14
11. Övriga valärenden
Valberedningens protokoll delas ut på sammanträdet
12. Anmälan av motioner

Lista över samtliga Knivstaförslag som lämnats in för vidare hantering i kommunen

2020-01-30

Ärendenummer
KS-2019/909

Titel
Knivstaförslag om konstsnöslinga

Ärende skapat (datum)
2019-12-13

KS-2019/867

Knivstaförslag om friluftsgård

2019-12-06

KS-2019/831

2019-11-22

KS-2019/830

Knivstaförslag om utebad med tempererad simbassäng i
Knivsta
Knivstaförslag om betongskatepark i Knivsta centrum

SUN-2019/436

Knivstaförslag om hundbad

2019-08-26

KS-2019/560

Knivstaförslag om staty av Gösta "Knivsta" Sandberg

2019-07-16

SUN-2019/391

Knivstaförslag om helt central lekplats i Knivsta centrum

2019-07-15

SUN-2019/364

Knivstaförslag om bullerdämpande åtgärder längs
Gredelbyleden

2019-07-01

2019-11-22

Status
Handläggare tilldelad,
behandlas
Handläggare tilldelad,
behandlas
Handläggare tilldelad,
behandlas
Handläggare tilldelad,
behandlas
Handläggare tilldelad,
behandlas
Färdigbehandlat av
kommunstyrelsen 2020-0127
Handläggare tilldelad,
behandlas
Handläggare tilldelad,
behandlas

2020-01-26
Interpellation

Barnkonventionen
Till kommunstyrelsen ordförande angående att barnkonventionen sedan årsskiftet blivit
svensk lag.
Sedan januari har barnkonventionen blivit svensk lag. Det innebär att frågor kring barn och
ungdomar inte längre kan hanteras som enkom frågor i respektive nämnd. Barnens rättigheter
berör kommunens alla verksamheter och nivåer av beslutsfattande.
Enligt den nya lagen ska barnperspektivet beaktas i alla beslut som berör barnen. En av
fördelarna med att konventionen blivit lag är att den kan användas i domstol för att rätta till
andra lagrum där barnperspektivet inte finns med.
Barns rättigheter och åsikter har fått en allt starkare ställning sedan den 1 januari 2020. Deras
intressen, åsikter och rättigheter är inte längre något som kan viftas bort.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:






Vilka förändrade arbetssätt och processer har hitintills tagits fram?
Anser du att Knivsta kommun ska ha samråd och inhämta synpunkter från barn som
påverkas av beslut?
Anser du att barn ska tillfrågas vad de tycker om beslut innan de är fattade?
Anser du att barn ska få vara med i samhällsplaneringsprocessen?

Pontus Lamberg (KD)

2020-01-26
Interpellation

Effektiv och nära vård
Till kommunstyrelsen ordförande angående att inget inriktningsbeslut fattats för
arbetet med effektiv och nära vård.
Knivsta kommun står inför stora utmaningar. Kommande år väntas befolkningen öka kraftigt,
detta ger möjligheter till högre skatteintäkter men behovet av vård,stöd och omsorg kommer
samtidigt öka. De äldreåldersgrupperna väntas vara de som växer mest och dessa är oftast de
som har det största vårdbehovet. Om dagens vårdstruktur och arbetssätt inte förändras så
innebär detta bl.a. att antalet vårdtillfällen vid länets sjukhus skulle öka.
För att vård och omsorg fortsatt ska vara av hög kvalitet och effektiv och möta den nya
demografin och behoven krävs en omställning i vårdkedjan. Region Uppsala har tillsammans
med länets kommuner dialogat och arbetat med frågan i olika mötesforum med både
tjänstemän och politiker. Däremot finns ett behov att kommunen tar ett inriktningsbeslut för
att ställa sig bakom målbilden och inriktningen av arbetet. Sedan tidigare har redan HSVO
(Hälsa, Stöd, Vård och Omsorg) redan ställt sig bakom förslaget.
Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:



När ska Knivsta kommun ställa sig bakom målbilden för Effektiv och nära vård 2030
och inriktningen för fortsatt utveckling av vårdcentrum med strategin för
närvårdssamverkan som utgångspunkt?

Pontus Lamberg (KD)

2020-01-26
Interpellation

Månadsrapporter
Till kommunstyrelsen ordförande angående att månadsrapporter saknas i handlingar
Ett av de viktigaste styrmedel vi som politiker har är ekonomin. Hela kommunens verksamhet
utgår från de ekonomiska ramarna och vad som är möjligt att göra med de medel som tillförs i
budgeten.
För att följa upp verksamheten och undvika otrevliga överraskningar är det viktigt att
kontinuerligt följa upp ekonomin och personalfrågor.
Den politiskt styrda kommunala verksamheten måste vara transparant och ge både
medborgare och politiker möjlighet att följa upp verksamheten. Idag ges informationen i
kommunstyrelsen endast muntligt och finns inte redovisad i varken kallelse eller protokoll.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:




Varför redovisas inte ekonomi- och personalrapporterna i handlingarna och
protokollet?
När kan redovisningen börja läggas till i utskicket samt protokollet?

Pontus Lamberg (KD)

2020-01-26
Interpellation

Sänkt skatt
Till kommunstyrelsen ordförande angående om skatten kommer sänkas 2021.
I Svenska dagbladets näringslivsbilaga gick det den 8 december 2019 att läsa om familjers
köpkraft vid en bostadsaffär, hur mycket det går att buda på ett hem och ändå ha pengar kvar i
plånboken. I artikeln konstateras att det finns stora pengar att spara för den enskilde om man
väljer rätt kommun att bosätta sig i. Beräkningar visar att det kan löna sig att köpa ett dyrare
hus i en kommun med lägre kommunalskatt.
Som ett avskräckande exempel används Knivsta kommun där invånarna betalar drygt 4
kronor mer på varje intjänad 100-lapp än i flertalet kommuner i Storstockholm.
Arbetet med budget 2021 har redan satts igång. I mål och budget 2020 för kommunen finns en
uttalad ambition om att skattesatsen ska återställas till 2018 års nivå genom en sänkning om
20 öre år 2021 och 50 öre år 2022.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga kommunstyrelsens ordförande:



Kommer fempartimajoriteten sänka skatten som planerat 2021 och 2022?

Pontus Lamberg (KD)

2020-01-27
Till KSO
När tänker majoriteten presentera för Knivstas invånare en konsekvensanalys av alla beslut om
kraftigt ökat byggande?
I centrala Knivsta har majoriteten godkänt detaljplaner där det kommer att byggas väldigt tätt på
liten yta.
Bara detaljplanen för centrala Ängby omfattar 600 bostäder vid full utbyggnad sen tillkommer 200
bostäder vid kommunhuset.
Dessutom har man gjort ett avtal med fyra fastighetsföretag som mot ersättning får börja planera för
vardera 250 byggrätter i västra Knivsta, dvs totalt 1000 bostäder.
Varför har man haft så bråttom att ta beslut för detta avtal?
Tåget är redan hårt belastat och klarar inte hundratals kanske tusen nya resenärer när det som nu är
beslutat byggas är klart.
Hur har man tänkt att lösa trafiksituationer till och från E4: an när det redan nu är problem i
rusningstid och var ska alla bilar parkera?

Monica Lövgren
SD Knivsta

Vad är syftet med Medborgardialogen ?

2020-01-27
Till KSO
Vad kan medborgarna påverka i utvecklingen av Knivsta när majoriteten redan tagit beslut som avgör
Knivstas framtid.?
Vad är syftet med den s.k. medborgardialogen när majoriteten redan beslutat om en framtid som
invånarna inte vill ha?
Den överväldigande anslutningen till kravet på folkomröstning om Knivstas framtid visar att
majoriteten är inne på helt fel väg.

Monica Lövgren
SD Knivsta
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Handläggare
Isak Bergdahl
Jurist

Tjänsteskrivelse
2020-01-07

Diarienummer
KS-2019/769

Kommunstyrelsen

Reglemente till valnämnden om godkännande av påskrifter i
folkinitiativ
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Reglemente för granskning av påskrifter i folkinitiativ antas.
2. Beslutet justeras omedelbart.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del:
3. 100 000 kr anslås ur kommunstyrelsens prioriterade medel för valnämndens uppdrag att
räkna och kontrollera folkinitiativets påskrifter.
Sammanfattning av ärendet
Kommunallagen 8 kap. 2 § § anger att ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga får i
fullmäktige väckas av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller
landstingsmedlemmarna (folkinitiativ). Här föreslås att folkinitiativets påskrifter
dubblettkontrolleras och sedan kontrolleras mot kommuninvånarregistret för att fastställa att
initiativtagarna är minst 18 år gamla och folkbokförda i Knivsta kommun. Valnämnden
föreslås ansvara för granskningen av påskrifterna.
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 20 november 2019 till kommunstyrelsen för
att säkerställa att formuleringen är möjlig att ställa proposition på.
Bakgrund
Kommunallagen (KL) 8 kap. 2 § anger att minst tio procent av de röstberättigade ska
underteckna ett folkinitiativ för att det ska kunna leda till en obligatorisk omröstning i
fullmäktige enligt KL 5 kap. 37 § om att en folkomröstning ska hållas (kvorumregeln).
KL 8 kap. 2 § kräver vidare att initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt
innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna
gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. Vid beräkningen
av antalet initiativtagare ska endast de som har skrivit under initiativet under den
sexmånadersperiod som föregått inlämnandet räknas.
När folkinitiativ infördes 1995 sades endast litet om vilka krav på som skulle kunna ställas på
de inlämnade namnlistorna. Utgångspunkten har alltjämt varit att kommunen själv
bestämmer över formerna för folkomröstningen ska genomföras utöver de krav som ställs i
lagen. Hur kontrollen av påskrifterna ska ske var ett sådant område som lämnades oreglerat
av lagstiftaren.
För att fastställa hur många godkända påskrifter som krävs för att nå minst tio procent av de
röstberättigade (kvorumregeln) behöver kommunen veta hur många röstberättigade som
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finns i kommunen. Statistikmyndigheten SCB kan lämna uppgift om antalet röstberättigade i
kommunen. SCB tar fram befolkningsregistret en gång per månad, per den sista dagen i
månaden. Däremot kan kommunen inte få uppgifter vilka personer som är röstberättigade
från varken SCB eller den statliga Valmyndigheten. Istället föreslås påskrifterna ska jämföras
mot en kontrollista bestående av folkbokförda i kommunen, 18 år eller äldre när folkinitiativet
lämnas in. Dessa uppgifter hämtas från kommunens invånarregister (KIR) som varje vecka
(tisdagar) uppdateras från Skatteverkets folkbokföring. Folkbokförda personer över 18 år är
ett vidare kriterium än vilka som har rösträtt i kommunen, se KL 1 kap. 7 §. Skillnaden mellan
personerna i kontrollistan och de röstberättigade utgörs främst av folkbokförda utlänningar
som varken är medborgare i EU, Island eller Norge och som inte varit folkbokförda i Sverige i
tre år i följd. Förslaget innebär att uttaget från KIR sker dagen efter att folkinitiativet lämnats
in till kommunen.
I prop. 2009/10:80 s. 104 nämns att utgångspunkten bör vara att namnteckningen i
folkinitiativet är korrekt. Vid tvekan ska nämnden hellre godkänna påskriften än underkänna
den.
Eftersom beslutet syftar till att från fullmäktiges sida reglera valnämndens verksamhet ska
det betecknas reglemente. (Prop. 2016/17:171, s. 280)
Dataskydd och integritet
I påskrifterna inför ett folkinitiativ förekommer i allmänhet personnummer, namn och adress.
Den kontrollista som sammanställs från KIR omfattar personnummer, namn, adress och
kommuntillhörighet.
När valnämnden behandlar personuppgifterna under sina kontrollåtgärder, vid
dubblettkontrollen eller vid slagningar mot kontrollistan kommer behandlingen att omfattas av
EU:s dataskyddsförordning (DSF). Valnämnden kommer att vara personuppgiftsansvarig för
kontrollen av påskrifterna.
Valnämnden behandlar kontrollen av namnlistorna med stöd i det föreslagna beslutet om
reglemente och KL 8 kap 2 §. Därmed uppfyller kommunen villkoren i lagen (2018:218) med
kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, dataskyddslagen, (DSL) 2 kap.
2 § punkterna 1–2 för att få kunna åberopa den rättsliga grunden allmänt intresse i DSF
artikel 6.1 e.
Som utgångspunkt är behandling av känsliga personuppgifter, däribland sådan behandling
som avslöjar politisk åsikt, förbjuden enligt DSF artikel 9.1. Själva påskriften som
initiativtagare i ett folkinitiativ avslöjar en politisk åsikt och omfattas därför principiellt av
förbudet. Ett undantag som ändå gör behandlingen tillåtlig medges i DSF artikel 9.2 g om
behandlingen är nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse, på grundval av
unionsrätten eller medlemsstaternas nationella rätt. Sådant stöd i den svenska
rättsordningen finns i DSL 3 kap. 3 § första stycket punkterna 1 och 2, läst i ljuset av KL 8
kap. 2 §.
Utgångspunkten enligt DSF artikel 14.1–2 är att alla registrerade ska få information om hur
personuppgifterna behandlas av den personuppgiftsansvarige. Eftersom kommunen enligt
kommunallagen är skyldig att ta emot och behandla folkinitiativets påskrifter bedömer
förvaltningen att skyldigheten för valnämnden att informera de registrerade är begränsad
enligt DSF artikel 14.5 c.
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Återremiss
Kommunfullmäktige återremitterade ärendet den 20 november 2019 till kommunstyrelsen för
att säkerställa att formuleringen är möjlig att ställa proposition på.
Förvaltningen bedömer att förslaget till reglemente är lagenligt, och att kommunfullmäktige
kan anta förslaget. För att ytterligare tydliggöra reglementet har reglementet försetts med
paragrafnumrering. Den föreslagna beslutsgången i folkomröstningsärendet utvecklas
nedan.
Beslutsgång
Om ett folkinitiativ uppnår kvorum innebär det att initiativet väcker ett ärende om
folkomröstning som enligt KL 5 kap. 37 § måste behandlas i fullmäktige. Leder sedan
ärendet till att en folkomröstning ska genomföras behöver kommunen ta ställning till en rad
frågeställningar som framgår av lagen (1994:692) om kommunala folkomröstningar
(FolkomrL) 2 § och kommunallagen. Förvaltningen har identifierat följande frågeställningar
som ska ställas till fullmäktige för avgörande.
Beredning i kommunstyrelsen
a) Omröstningsfrågans kommunala kompetensenlighet (KL 5:37 st. 1 p. 1)
b) Den slutliga omröstningsfrågan och svarsalternativen (FolkomrL 2 § st. 1 p. 3)
c) Urvalet av väljare (hela kommunen eller ett mindre urval) (prop 1993/94:188 s 53)
d) Fastställa valdag (efter samråd med Valmyndigheten minst 3 månader före planerad
valdag) (FolkomrL 2 § st. 2)
e) Om och när förtidsröstning, budröstning, ambulerande röstmottagning ska ske
(FolkomrL 2 § st. 1 p. 5)
f)

Röstningsformalia (folkomröstningens “vallag”) (FolkomrL 2 § st. 5)

g) Ekonomiskt anslag för folkomröstningen (KL 11:15)
Beredning i valnämnden
a) Fastställa omröstningsdistrikt och omröstningslokaler (FolkomrL 2 § st. 1 p. 2)
b) När röstsammanräkningen senast ska vara avslutad (FolkomrL 2 § st. 1 p. 6)
c) Röstsedlarnas antal, innehåll och utseende (FolkomrL 2 § st. 1 p. 4)
d) Framställa röstlängd och röstkort (KL 5:36 3 st.)
Ekonomisk konsekvensanalys
Kontroll och räkning av påskrifter
Som tidigare nämnts har kommunen en skyldighet att ta emot påskrifter och sedan
genomföra en folkomröstning om de villkor som gäller för detta uppnås.
Ett anslag om 220 000 kr beviljades 2019 av kommunstyrelsen för valnämndens inledande
arbete med folkinitiativet. Förvaltningen har beställt och fått utfört förberedelser inför kontroll
och räkning av påskrifter samt beställt statistik från SCB om antalet röstberättigade
kommunmedborgare. Kostnaderna för detta har varit 35.000 kr, varför 185.000 kr har
lämnats tillbaka till kommunstyrelsen.
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Ett första anslag för 2020 på 100.000 kr begärs till valnämnden för månadsarvode för två
månader samt sammanträdesarvode och förvaltningskostnader för genomförandet av
kontroll och sammanräkning av namnunderskrifter. Kostnaden föreslås bekostas ur
kommunsstyrelens prioriterade medel.
Eventuellt genomförande av folkomröstning
Fullmäktige ska efter kontrollen ta ställning till om folkomröstning ska hållas med anledning
av folkinitiativet. Om en folkomröstning inte kan hållas i samband med ett allmänt val innebär
det att mycket av det grundarbete inför genomförandet av folkomröstningen som under
allmänna val förbereds av den statliga valmyndigheterna Valmyndigheten och Länsstyrelsen
nu istället är ett kommunalt ansvar, både praktiskt och ekonomiskt. Enligt förarbetena bör ett
folkinitiativ leda till att en folkomröstning hålls inom skälig tid. Vad som kan utgöra skälig tid
besvaras inte tydligt av förarbetena, men det framgår att det i vissa fall inte är möjligt att
invänta nästa allmänna val. (Prop. 2009/10:80, s. 107) Förvaltningen bedömer att de
allmänna valen 2022 är allt för långt fram i tiden för att kunna samordnas med det nu aktuella
folkinitiativet. Utgångspunkten är därför att ett folkinitiativ som väcks i denna fas av
mandatperioden leder till att folkomröstningen måste hållas i kommunal regi. I detta läge kan
bara en preliminär uppskattning av kostnaderna för folkomröstningen ges. Uppskattningen
visar att det fortsatta genomförandet av folkomröstningen kostar 1 miljon kronor utöver
kontrollen av påskrifterna.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Övriga underlag för beslut
Förslag till reglemente till valnämnden om godkännande av påskrifter i folkinitiativ

Beslutet ska skickas till
Akten

Lena Fransson
Kommundirektör
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Kontrollen utesluter förvisso barn som har skrivit på folkinitiativet, men att så ska ske är
lagstyrt.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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Reglemente till
valnämnden om
godkännande av
påskrifter i folkinitiativ

Dokumenttyp:
Diarienummer:
Beslutad av:
Beslutsdatum:
Giltighetstid:
Dokumentansvarig:

Reglemente
KS-2019/769
Kommunfullmäktige
2020-02-12
2022-12-31
Kanslichef
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Reglemente till valnämnden om godkännande av påskrifter i
folkinitiativ
1§

Den rättsliga grunden för detta reglemente är kommunallagen (2017:725) 8 kap. 2 §.
Reglementet upphör att gälla 2022-12-31.

2§

Kontrollen av namnpåskrifterna ska syfta till att utreda om minst 10 procent av de
röstberättigade i Knivsta har undertecknat ett folkinitiativ (kvorum).

3§

Valnämnden ansvarar för granskningen av folkinitiativens påskrifter.

Mottagande av folkinitiativ
4§

Folkinitiativets påskrifter ska avdelas och samlas så att folkomröstningsfrågan är
likadan i varje samling. Samlingarna ska kontrolleras och räknas var för sig.

5§

En kontrollista ska inhämtas från kommunens invånarregister första vardagen efter att
initiativet lämnades in till kommunen, eller så snart det kan ske. Kontrollistan ska bestå
av de folkbokförda i kommunen som var minst 18 år gamla på dagen när påskrifterna
lämnades in till kommunen.

6§

Uppgift om antalet röstberättigade ska inhämtas. Uppgiften om röstberättigade ska
avse månadsskiftet innan påskrifterna lämnades in. Valnämnden beslutar om vid vilken
tid och på vilken plats kontroll och räkning ska ske. Räkningen är offentlig.

Obligatorisk kontroll
7§

Förekommer en person på flera rader inom samma folkinitiativ stryks dubblettraderna.

8§

Alla påskrifter jämförs mot kontrollistan. Om det är sannolikt att påskriften är
egenhändigt utförd och undertecknaren finns med i kontrollistan godkänns påskriften
under förutsättning att villkoren under Krav på påskrifter har uppfyllts.

Krav på påskrifter
9§

Kommunallagen 8 kap. 2 § 1 st. innebär att initiativet ska vara skriftligt, ange den
aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter
om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om
deras adresser.

10 § Följande påskrifter godkänns inte:
1. Personen saknas i kontrollistan
2. Dubblettpåskrift
3. Påskrift där någon av följande uppgifter saknas:
a. Personnummer
b. Egenhändig underskrift
c. Namnförtydligande
d. Adress
4. När (datum) underskriften gjordes inte framgår
5. Underskrifter på blankett eller lista som saknar omröstningsfråga
6. Underskrifter som är äldre än sex månader, räknat från inlämningsdagen
7. Strukna påskrifter, eller på annat sätt återtagna påskrifter
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11 § Valnämnden ska markera, och om det behövs beskriva, vilken brist som lett till
underkännande av påskriften. Vid tvekan ska nämnden hellre godkänna påskriften än
underkänna den.

Granskningens avslutning
12 § Valnämnden ska för varje samling av påskrifter ange folkomröstningsfrågan samt
sammanställa
1.
2.
3.
4.
5.

antal inlämnade påskrifter
antal granskade påskrifter
antal godkända påskrifter
antal underkända påskrifter
antal röstberättigade i kommunen

13 § Valnämndens sammanställning överlämnas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktiges presidium så snart det kan ske.
14 § Valnämnden ska lämna ett förslag till fullmäktige om hur fullmäktige ska besluta om
kvorum för folkinitiativet har uppnåtts eller inte. Kommunstyrelsen ska ges tillfälle att
yttra sig över valnämndens förslag.

Sida 1 av 3

Handläggare
Frida Hörling Lind
Kontaktcenterchef

Tjänsteskrivelse
2019-11-15

Diarienummer
KS-2019/785

Kommunstyrelsen

Ombudgetering av medel för serveringstillstånd
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige flyttar budget för serveringstillstånd 57 000 kr från kommunstyrelsen
till bygg- och miljönämnden från och med 1 januari 2020.
2. Ombudgeteringen beaktas i arbetet med framtagande av mål och budget 2021 och
framöver.
Sammanfattning av ärendet
För att möjliggöra en samling av frågor gällande prövning och tillsyn som har bäring på miljö,
hälsa och livsmedel föreslås en ändring i reglementet så att den del av ansvaret för frågorna
som idag ligger på kommunstyrelsen flyttas över till bygg- och miljönämnden. Beslutet om
ändring i reglementet förutsätter följdändring i budget så att de medel som avsatts
ansvarsområdena hos kommunstyrelsen flyttas över till bygg- och miljönämnden och fortsatt
kan nyttjas i verksamheten.
Bakgrund
I dagsläget är ansvaret för prövning och tillsyn delat på två nämnder, kommunstyrelsen och
bygg- och miljönämnden. Kommunstyrelsen ansvarar för ärenden enligt spellagen
(2018:1138), alkohollagen (2010:1622) och lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria
läkemedel samt ärenden enligt tobakslagen (1993:581), i den mån ansvaret inte överlåtits på
annan nämnd. Bygg- och miljönämnden ansvarar för prövning och tillsyn som ankommer på
kommunen enligt miljöbalken, livsmedelslagen, smittskyddslagen, tobakslagen §§ 2-7
avseende rökförbud på vissa platser, strålskyddslagen avseende skyddsåtgärder i solarier
samt tillsyn i enlighet med lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning.
Föreslagen ändring innebär att ansvaret för alkohollagen, lagen om handel med vissa
receptfria läkemedel samt ärenden enligt tobakslagen flyttas från kommunstyrelsen till byggoch miljönämnden. Att samla ansvaret för prövning och tillsyn inom de områden som har
bäring på miljö, hälsa och livsmedel kan ses som en effektivisering av kommunens
organisation. Arbetet blir mindre sårbart och det möjliggör en enklare samplanering av
tillsynsärenden, vilket även gynnar verksamhetsutövarna.
Ekonomisk konsekvensanalys
Ett positivt beslut innebär en budgetjustering som medför att kommunbidrag för
serveringstillstånd, kostnader och intäkter flyttas från kommunstyrelsen till bygg- och
miljönämnden. Uppföljningen av verksamhetens ekonomi kommer hädanefter att ske under
bygg- och miljönämnden.
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Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
Beslutet ska skickas till
Akten
Bygg- och miljönämnden
Ekonomikontoret
Hans Åhnberg
Tf. kommundirektör
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Förvaltningen bedömer att föreslagna ändringar i reglementet samt följdändring i budget
varken påverkar barn eller vuxna eftersom tillståndsprövning och tillsyn inom aktuella
områden fortsatt kommer att bedrivas enligt gällande lagstiftning.
Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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Handläggare
Catrine Wermelin
Sim- och sporthallschef

Tjänsteskrivelse
2019-11-14

Diarienummer
KS-2019/736

Kommunstyrelsen

Ny prislista simskola Hälsohuset
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut:
1. Kommunfullmäktige fastställer priserna för simskola på Hälsohuset enligt följande:
8 tillfällen kostar 800 kronor
10 tillfällen kostar 1000 kronor
En privatlektion på 30 minuter kostar 500 kr.
2. Priserna ska gälla från och med den 1 januari 2020.
Sammanfattning av ärendet
Simskolan på Hälsohuset har haft samma prisnivå sedan 2014. I jämförelse med andra
simskolor ligger priset för simundervisning för lågt i Knivsta. En prisjustering för att täcka
kostnader behöver göras så att simundervisning kan fortsätta med samma kvalitet och
utveckling som den behöver. Förslaget är att de nya priserna gäller så fort det är möjligt men
som tidigast 1 januari 2020.

Bakgrund
Simskolan på Hälsohuset har idag ett prisupplägg enligt följande:
8 tillfällen kostar: 700 kr
10 tillfällen kostar: 850 kr
Privatlektion 30 min kostar: 300 kr
Förslag till ny prislista:
8 tillfällen kostar: 800 kr
10 tillfällen kostar: 1000 kr
Privatlektion 30 min kostar: 500 kr

Ekonomisk konsekvensanalys
Utan höjningen går inte simskolan att genomföra med så mycket personal som krävs för att
simskolan ska kunna hålla den nivån av kvalitet som behövs. Med den föreslagna höjningen
ligger kostnaden fortfarande lågt men innebär att simskolan kan fortsätta med samma antal
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personer i simskolan. Den ökade intäkten innebär ca 50 000 kr på ett år vilket går oavkortat
till personalkostnad.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.

Beslutet ska skickas till
Akten
Sim- och sporthallschef

Lena K Larsson
Kultur- och fritidschef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja x

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Förklara oavsett svar.
Kostnad för simskola påverkar de barn som ska delta.

Om, ja fortsätt med frågorna.
2. Hur har barns bästa beaktats?
Kvalitén på simskolan behöver vara bra och det är ur barnens perspektiv.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument x
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats.
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Handläggare
Edvin Johansson
Förvaltningsekonom

Tjänsteskrivelse
2019-11-14

Diarienummer
KS-2019/783

Kommunstyrelsen

Utökning av investeringsplan verksamhetsår 2020
Förslag till beslut
1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att utöka investeringsplanen för
verksamhetsåret 2020 med 26 080 tkr enligt fördelning i tjänsteskrivelse 2019-11-14.
Sammanfattning av ärendet
Investeringsplanen beslutas i samband med mål och budget med beviljade medel för olika
investeringsprojekt. I huvudsak genomförs de planerade investeringarna inom planerat
verksamhetsår. När planerade eller påbörjade investeringsprojekt inte slutförs under
verksamhetsåret uppstår ett behov av att utöka investeringsplanen till nästkommande
verksamhetsår. Det samlade behovet för 2020 är 26 080 tkr och avser endast tidigare
beslutade investeringsprojekt.
Bakgrund
När investeringar under pågående verksamhetsår inte påbörjats eller hunnit slutföras kan det
finnas behov av en utökning av investeringsplanen. Orsakerna till att investeringarna inte är
genomförda inom upprättad tidsplan varierar, det handlar om allokering av personella
resurser, upphandlingsfrågor och försenade byggnationer.
När verksamhetsåret har avslutats och ett investeringsprojekt inte har slutförts inom
ursprungliga tidsplanen är en vanlig situation att investeringsprojektet behöver pausa till dess
att ett beslut om nya investeringsmedel är taget. Normalt kan detta hanteras genom att
verksamheten planerar för investeringsmedel under flera år för ett specifikt projekt, dock går
det inte alltid att förutse alla händelser och då kan beslutad investeringsplan komma att
behöva utökas.
En utökning av investeringsprojektet Parkvägen/ombyggnad Södervägen med de outnyttjade
investeringsmedlen från 2019 på 5 000 tkr bedöms inte räcka för att färdigställa projektet.
Således förslås istället en utökning av investeringsmedel med 7 000 tkr enligt tabellen
nedan.
Ett negativt beslut om utökning av investeringsmedel för nästkommande verksamhetsår
(2020) kan innebära att investeringar måste avslutas innan de är slutförda, vilket i sin tur kan
innebära onödig kapitalförstöring. Icke påbörjade investeringar påverkas i mindre grad.
Nedanstående investeringsprojekt är planerade eller påbörjade och behöver finansiering
kommande verksamhetsår. Det totala behovet summerar till 26 080 tkr.
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Verksamhet

Projekt

Samhällsutvecklingsnämnd,
avfall

Ureaanläggning

Samhällsutvecklingsnämnd,
avfall
Samhällsutvecklingsnämnd,
gata

Reinvestering ÅVC
/ markarbeten
Parkvägen och
ombyggnad
Södervägen

Samhällsutvecklingsnämnd,
gata

TRP
Gredelbyleden /
Boängsvägen

Kommunstyrelsen, Fritid
Kommunstyrelsen, Fritid

Nya fotbollsplaner
(Kölängen)
CIK - utrustning

Socialnämnden

Verksamhetssytem
VoO

Beviljat
belopp
2019 (tkr)

1 580

800

Prognos
nyttjat
belopp
under
2019 (tkr)

Belopp
att utöka
Beskrivning
I-plan
2020 (tkr) /motivering
Projektet har
försenats och det
externa bidragets
slutrapport har
skjutits fram till sista
0
1 580 januari 2021
Arbetet är uppstartat
men större delen av
250
500 arbetet sker 2020

15 000

10 000

8 000

1 500

20 000
8 000

2 000
6 500

2 500
55 880

0
20 250

Utbyggnadstakten
7 000 har försenats
Projektering och
upphandling av
entreprenör sker
2019, byggstart sen
höst 2019 eller våren
3 000 2020
Upphandlingen
startar hösten 2019,
10 000 byggstart våren 2020
1 500 Utrustning till ishallen
Upphandling pågår
och systemet
planeras att vara i
2 500 bruk i oktober 2020
26 080

Ekonomisk konsekvensanalys
Investeringar som tas i bruk får effekter på verksamheternas ekonomi genom ökade
kapitaltjänstkostnader (avskrivning och internränta). Detta ärende avser finansiering av
investeringar och inte de ökade driftkostnaderna för verksamheterna. Verksamheterna ska
ha gjort bedömningen att de ökade driftkostnaderna ryms inom befintlig budget, antingen
genom att äldre investeringar är färdig avskrivna eller att verksamheten har erhållit
kompensation för de ökade kostnaderna.

Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.
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Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunfullmäktige
Samhällsutvecklingsnämnden
Socialnämnden
Ekonomikontoret

Dan-Erik Pettersson
Ekonomichef
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Barnchecklista inför beslut
1. Påverkar beslutet barn?
Ja

Nej

Enligt FN är alla under 18 år
att betrakta som barn

Beslutet handlar om att utöka investeringsplanen 2020 med projekt och investeringsmedel
som är under uppstart men av olika anledningar försenats eller har påbörjats men inte är
färdigställda under 2019. Investeringsmedel behöver därför tillföras i investeringsplanen
2020 och avser projekt som fanns med i investeringsplanen 2019. Projekt som avser fritid
och kultur påverkar i hög grad barn.

2. Hur har barns bästa beaktats?
Att genomföra investeringarna görs normalt för att förbättra eller utöka den kommunala
service vilket bedöms vara positivt för barn och elevers bästa.

3. Beskriv eventuella intressekonflikter.
Om kostnaden för att genomföra investeringarna blir högre än den planerade kostnadsnivån
påverkar det verksamheternas ekonomi negativt. En ökad kostnadsnivå kan ibland medföra
att investeringar måste avstås eller skjutas på framtiden.

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett?
Ja

Nej

Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument

2020-01-30

Motion
Handlingsplan för HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK
Liberalerna i Knivsta vill säkerställa att det finns en kommungemensam
handlingsplan för HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK som skapar
trygghet för de eller dem som är utsatta, d.v.s. barn, ungdomar och
vuxna.
Detta tydliggör för befolkningen, förvaltningen och tjänstemän samt all
berörd personal hur vi arbetar på ett systematiskt sätt och samverkar i
dessa frågor för att förebygga och skydda samt agera i de akuta fall som
sker.
Mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck är ett
allvarligt samhällsproblem som medför ett stort fysiskt och psykiskt
lidande för våldsutsatta kvinnor och barn. Regeringen genomför en
samlad, flerårig satsning för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat
våld och förtryck. Regeringen arbetar för att mäns våld mot kvinnor ska
upphöra och att flickor och pojkar, kvinnor och män ska ha samma rätt
till kroppslig integritet.
Det är viktigt och en självklarhet att vi också i Knivsta ska ha en tydlig
handlingsplan för att förebygga och hantera hedersrelaterat våld och
förtryck.
Vi vill därför att det upprättas ett kommungemensamt policydokument
samt en handlingsplan för HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK för
all verksamhet inom Socialnämnden och Utbildningsnämnden.
Lotta Wiström
Anna Koskela-Lundén
Liberalerna Knivsta

