
Öppenhet och tydlighet 
är några av ledorden i 
den kommunikations-
policy som kommunfull-
mäktige sade ja till vid 
sitt senaste möte.

I policyn lyfter kom-
munen bland annat fram 
den anställdes möjlighet 
och rätt att uttala sig. 

Policy. Kommunikations-
policyn, som även om-
fattar för de kommunala 
bolagen, innebär bland 
annat att mejl ska besvaras 
skyndsamt, vilket innebär 
inom tre dagar. Andra ex-
empel är att kommunens 
personal och politiker ska 
uppträda hövligt, sats-

ningar på sociala medier 
samt fokus och förståelse 
för den enskilda männi-
skan.

– Det finns många själv-
klarheter i kommunika-
tionspolicyn. Vi har nu 
samlat kommunens vär-
deringar i ett dokument, 
säger Knivstas kommun-
chef Lena Fransson. 

Granskning underlättas
En annan punkt som lyfts 
fram är kontakten med 
personer som har en funk-
tionsnedsättning eller som 
på annat sätt har svårt att 
uttrycka sig. 

”Funktionshinder eller 
etnisk bakgrund ska inte 

vara ett hinder för männi-
skor att ta del av kommu-
nens information” står det 
i policyn.

Även mediernas arbete, 
med uppgift att granska 
kommunens verksamhe-
ter, ska underlättas.

I policyn uppmanas an-
ställda inom kommunen 
att informera media om 
verksamheten. I till exem-
pel grannkommunen Sig-
tuna så är det inom vissa 
avdelningar enbart chefer 
som får uttala sig. 

Varför gör Knivsta tvärt 
om?

– Det är viktigt med en 
öppenhet inom Knivsta 

kommun. Det kallas för 
den kommunala självsty-
randerätten. Alla anställ-
da ska kunna svara och ge 
korrekta uppgifter om de 
vill. Men om de inte vill el-
ler kan svara så har de inte 
skyldighet att göra det. Är 
en fråga för svår har man 
rätt att vidarebefordra frå-
gan till en chef, säger Lena 
Fransson.

Enligt beslutet ska po-
licyn inte innebära några 
extra kostnader. 

Är det realistiskt att 
genomföra ett projekt som 
detta utan att det får kosta 
något? 

– Vi har redan en infor-

mationsbudget. Bedöm-
ningen är att kostnaderna 
för kommunikationspoli-
cyn ryms inom den.

Är en kommunikations-
policy nödvändig i Knivsta 
kommun? 

– Mycket är som sagt 
självklarheter. Men när 
någonting händer visar 
det sig ofta att det inte var 
så självklart. Politiker och 
chefer ska därför ta med 
sig kommunikationspoli-
cyn ut till sina verksamhe-
ter, säger Lena Fransson.
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Öppenhet och 
tillförlit i ny policy

Kommunchef.  Enligt Lena Fransson är mycket av det som står i den framtagna kommunikationspolicyn sjärlvklarheter, som nu är samlade i ett dokument. 
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Ekonomi. Föreningen 
Knivsta arena ifråga-
sätter kommunens be-
räknade driftbudget för 
allaktivitetshuset på 17,5 
miljoner kronor per år.

Ekonomi. Nyligen skrev tid-
ningen att Centern anser 
att den beräknade drift-
kostnaden för Knivsta are-
na inte är en kärnverksam-
het, och därför är för dyr i 
förhållande till det rådan-
de ekonomiska läget.

Christer Johansson, ord-

förande i Knivsta arena, är 
mycket kritisk till kommu-
nens siffror.

– Den professionella kal-
kyl som Knivsta arena låtit 
göra visar att driftkostna-
den per år är drygt hälften, 
8,5 miljoner kronor. Skill-
naden beror på att Knivsta 
kommun lagt till en rad 
verksamheter i allaktivi-
tetshuset som inte finns 
med i vårt förslag, säger 
Christer Johansson.

Anders Ekshult (C), 
tekniska utskottets ord-

förande, säger att kom-
munen tillsammans med 
projektörer tagit fram en 
trovärdig kalkyl på vad de 
föreslagna 7 000 kvadrat-
metrarna allaktivitetshus 
kostar att driva.

– Kostnaden blir 17,5 
miljoner. Att kvadratme-
terkostnaden blir något 
dyrare än till exempel 
kommunhuset beror på 
att det är en sporthall med 
ökat slitage. Det krävs till 
exempel högre krav på gol-
ven. Jens Flyckt

Kalkyl för aktivitetshus ifrågasatts

Kritiska. Kjell Karlsson och Christer Johansson.  FOTO. J FLYCKT

Vill ha avgifts-
fri skolmat
z Skola. Den 25 september 
delade Socialdemokrater-
nas ungdomsförbund ut 
frukostpåsar vid Thun-
manskolan. 
     Totalt delades 300 
påsar ut under morgonen. 
Med evenemanget vill 
SSU belysa att de vill ha 
avgiftsfri frukost och mel-
lanmål i skolan, skriver 
SSU Uppland i ett press-
meddelande. JF

Vänsterpartiet i Knivsta 
efterlyste vid kommun-
fullmäktige mer grus till 
boulebanan.

Boule. I ett brev till kom-
munfullmäktige skriver 
Christer Johansson (V) 
att en stor grupp pensio-
närer regelbundet träffas 
och spelar boule. Banor-
na, som ligger på kom-
munal mark, ligger intill 
en gräsplan som blir lerig 
vid regn. Även den korta 
vägen från Apoteksvägen 
blir svårframkomlig vid 
regn, skriver Christer Jo-
hansson.

Representanter för spe-
larna har vid flera tillfällen 
kontaktat kommunen och 
bett om hjälp. 

Crister Johansson und-
rar därför var spelarna ska 
vända sig för att få hjälp 
eller besked om att de själ-
va får åtgärda problemen. 
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I artikeln om företaget 
Envirotainers flytt till 
Rosersberg stod att före-
taget har 45 anställda.

Hanna Sigge, som är kom-
munikationsansvarig på 

företaget, säger att kon-
cernen har 145 anställda, 
varav 90 personer arbetar 
i Lagga.

Redaktionen beklagar 
felet. 
 Jens Flyckt

Från och med 1 oktober 
gäller nya hastighets-
begränsningar i Knivsta 
och Alsike.

Trafik. Tidningen har tidi-
gare skrivit om den utred-
ning som ligger till grund 

för sänkningen av hastig-
hetsbegränsningen.

På Gredelbyleden blir 
hastighetsbegränsningen 
40 respektive 60 kilome-
ter i timmen.

Smågatorna ibland 
annat Västra Ängby och 

Särsta får en begräsning 
på 30 kilometer i timmen.

Längs Brunnbyvägen blir 
hastighetsbegränsningen 
30, 40 och 60 kilometer i 
timmen.

Jens Flyckt

Hastighetsbestämmelser sänks

Förlängning 
av Staffans-
 vägen öppnar
zTrafik. Inom kort öpp-
nar den nya vägen över 
Sågenområdet mellan 
Staffansvägen och Gredel-
byleden. Den nya vägen 
innebär en förlängning av 
Staffansvägen, från kom-
munhuset sett, och vidare 
mot Gredelbyleden. 
– Den öppnar någon gång 
i oktober.  Med vägen blir 
det även 220 nya pendlar-
parkeringar, säger Anders 
Eskhult (C). JF

Åtalas för 
 cykelstölder
z Stöld. Två Knivstabor 
åtalas vid Uppsala tings-
rätt för cykelstöld och 
egenmäktigt förfarande.

Det var i juni i år som 
Knivstaborna tog var sin 
cykel i centrala Uppsala.

Enligt uppgift har till-
greppet inneburit lidande 
för målsägande. De båda 
Knivstaborna åtalas där-
för i enlighet med brotts-
balken. JF

Rätt siffra
Om företaget Envirotainers antal anställda

Vänster-
partiet 
efterlyser 
grus
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