
 
 

 
  PROTOKOLL 1 (3)  

Sammanträdesdatum  
2020-09-09  

 

 
ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat den 10 september 2020. Justeringen anmäls till kommunstyrelsen. 

    

    

 

 
Sekreterare §§ 13--15 Siobhán Górny, kommunsekreterare 
 
 
Protokollet justeras den 9 september 2020. För digitala signaturer, se sista sidan.  
 
 
 
 
Peter Evansson (S), ordförande  
 
 
 
Lennart Lundberg (KNU).  
 
 
  

Sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott 
 
Tid: Onsdag den 9 september 2020, kl. 10.00–10.10 

 
Plats: Kvallsta, Kommunhuset samt på distans. Samtliga beslutande närvarar 

på distans.  
 

Beslutande: Peter Evansson (S), ordförande 
Boo Östberg (C) 
Lennart Lundberg (KNU) 
Klas Bergström (M) 
 

Övriga 
deltagare: 

Daniel Lindkvist, kommundirektör 
Åsa Franzén, kanslichef 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
Siobhán Górny, kommunsekreterare 
 

Plats och tid 
för justering: 

Protokollet justeras digitalt den 9 september 2020.  
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PROTOKOLL 2 (3)  
Sammanträdesdatum  
2020-09-09  

 

 
     Utdragsbestyrkande 
 

§ 13 
 

Justering 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Protokollet justeras den 9 september 2020 av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU).  
 
 
§ 14 
 

Godkännande av dagordning 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Dagordningen godkänns utan ändringar.  
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PROTOKOLL 3 (3)  
Sammanträdesdatum  
2020-09-09  

 

 
     Utdragsbestyrkande 
 

§ 15   Dnr: KS-2020/556 
 

Remiss av betänkandet Högre växel i minoritetspolitiken - stärkt samordning och 
uppföljning, SOU 2020:27  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott antar förslaget till yttrande på remiss 2020:27. 

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har ombetts att lämna ett svar på betänkandet Högre växel i 
minoritetspolitiken – stärkt samordning och uppföljning (SOU 2020:27).  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande kan delta i 
beslutet. Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner 
att arbetsutskottet bifaller förslaget.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-08-31 
Förslag till yttrande på remiss av slutbetänkandet SOU 2020:27 Högre växel i 
minoritetspolitiken – Stärkt samordning och uppföljning (dnr. Ku2020/01170/CSM) 

Beslutet ska skickas till 
Kulturdepartementet 
Akten 
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