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Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Tid: Onsdag den 12 augusti 2020, kl. 11.50-12.00  
Plats: Kvallsta, Kommunhuset 
Beslutande: Peter Evansson (S), ordförande 

Boo Östberg (C), vice ordförande 
Lennart Lundberg (KNU) 
Klas Bergström (M) 
Pontus Lamberg (KD) 

Övriga 
deltagare: 

Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef 
Siobhán Górny, kommunsekreterare 

Protokollet signeras digitalt. För signaturer, se sista sidan. 

 
Ordförande 

 
 
_______________________________________________ 
Peter Evansson (S) 

 
Justerare 

 
 
_______________________________________________ 
Lennart Lundberg (KNU) 

 
Sekreterare 

 
 
_______________________________ 
Siobhán Górny, kommunsekreterare 

 
Paragraf 

 
9–12 



 
 

 
  Kommunstyrelsens 

arbetsutskott 
 

PROTOKOLL 2 (5)  
Sammanträdesdatum  
2020-08-12  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 9 
Justering 
 
Arbetsutskottets beslut 
 
Protokollet justeras med digitala signaturer av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU).  
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§ 10    Dnr: KS-2020/423 
 
Remiss –Strukturförändring och investering i hälso-och sjukvården - lärdomar från 
exemplet NKS (SOU 2020:15) 
 
Beslut 
 
Arbetsutskottet beslutar att Knivsta kommun väljer att inte besvara remissen.  
 
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter deltar i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
arbetsutskottet bifaller förslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har av regeringskansliet bjudits in att lämna synpunkter på SOU 2020:15, 
Strukturförändringar och investeringar i hälso- och sjukvården – lärdomar från exemplet 
NKS. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-07-03 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
Regeringskansliet 
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§ 11    KS-2020/459 
 
Upphandling av postförmedlingstjänster 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott ger förvaltningen i uppdrag att upphandla 
postförmedlingstjänster för Knivsta kommun. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter deltar i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
arbetsutskottet bifaller förslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens ramavtal för postförmedling är gammalt och måste enligt LOU upphandlas på 
nytt. 
 
Underlag i ärendet  
Tjänsteutlåtande 2020-06-15 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
Handläggare 
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§ 12   KS-2020/542 
 
Svar remiss - Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärdsuppdraget (SOU 
2020:8) 
 
Beslut 
Knivsta kommun delar i huvudsak Sveriges Kommuner och Regioners synpunkter och avstår 
från att lämna eget remissvar på betänkandet. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter deltar i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
arbetsutskottet bifaller förslaget.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunutredningen har lämnat betänkandet ”Starkare kommuner – med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8)”. Betänkandet lämnar flera förslag som Kommuner och 
Regioner har möjlighet att lämna yttrande på. Bland annat förslås frivilliga 
kommunsammanslagningar, kommunal försöksverksamhet, ny statsbidragsprincip och 
översyn av utjämningsystemet.  
 
Förslaget är att Knivsta kommun avstår möjligheten att lämna eget remissvar då Sveriges 
kommuner och regioners remissvar i huvudsak belyser de synpunkter som är aktuella för en 
tillväxtkommun som Knivsta. 
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-06-29 
Sveriges Kommuner och Regioners diskussionsunderlag och förbundets utgångspunkter till 
remissvar 
 
Beslutet skickas till 
Akten 
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