
 
 

 
  PROTOKOLL 1 (19)  

Sammanträdesdatum  
2021-02-15 §§ 19–36 

 

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

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, Knivsta 

Sista datum för 
överklagan  

2021-03-17 

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-02-24 Datum när anslaget 
tas ner 

2021-03-18 

 

  

Sammanträde med kommunstyrelsen 
Tid: Måndag den 15 februari 2021, kl. 13:00–15.00 
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus, samt på distans.  

Samtliga ledamöter, ersättare och övriga föredraganden deltog på 
distans. Sekreteraren närvarade i salen.  

Beslutande: Klas Bergström (M), ordförande 
Boo Östberg (C), 1:e vice ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), 2:e vice ordförande 
Peter Evansson (S) 
Pontus Lamberg (KD) 
Johan Helenius (SD) 
Lotta Wiström (L) 
Thor Övrelid (M) 
Claes Litsner (S) 
Kerstin Umegård (MP), ersätter Peter Evansson (S) § 36 

Ersättare: Matilda Hübinette (KNU) 
Camilla Arvidsson (M) 
Kerstin Umegård (MP),§§ 19–35 
Christer Johansson (V) 

Övriga deltagare: Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Åsa Franzén, kanslichef 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, §§ 24–36 
Carin von Köhler, kommunekolog, §§ 19–23 
Lena K Larsson, kultur- och fritidschef, §§ 31–35 
Anna-Karin Strinnholm, kommunikatör 
Sammanträdet var slutet. 

Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare, §§ 19–36 
Justering, se sista 
sidan för digital 
underskrift 

Protokollet justeras med digital signatur den 22 februari 2021 av: 
Klas Bergström (M), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 



 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 2 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 19 

Justering 

Kommunstyrelsens beslut 
Protokollet justeras den 22 februari 2021 av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU).  
 

§ 20 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärenden behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar och 
numreringen justeras därefter. I övrigt godkänns dagordningen utan ändringar. 
 

§ 21 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande delegationsbeslut är anmälda till kommunstyrelsen:  

• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-02-03 
• Ordförandebeslut 2021-01-26, Tillfällig stängning av kultur- och fritidsverksamheter 

(KS-2021/71) 
• Ordförandebeslut 2021-02-05, Tillfällig stängning av kultur- och fritidsverksamheter 

(KS-2021/71) 
• Lista delegationsbeslut 2021-01-14–2021-02-04 
• HR-beslut, Alla tidsbegränsat anställda, 2021-01 
• HR-beslut, Tillsvidareanställda, 2021-01 
• Lokalförsörjning rapport delegationsbeslut januari 2021  

 

§ 22 

Övriga anmälningsärenden 
Följande skrivelser och beslut är särskilt anmälda till kommunstyrelsen:  

• Revisionsplan 2021 från kommunfullmäktiges revisorer 

• Överförmyndarnämndens beslut § 291 och § 292, 2020-12-14, med internkontrollplan 
och verksamhetsplan för 2021 

 
  



 
 

 
  Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 23   
Information om åtgärdsrapportering till Vattenmyndigheterna  

Sammanfattning 
Carin von Köhler, kommunekolog, informerar om vattenförvaltning i Sverige och vilka 
myndigheter som ansvarar för de olika delarna. Vattenförvaltningen styrs av 
förvaltningsplaner som löper på sex år vardera och kommunen är bunden av de åtgärder 
som beslutas i förvaltningsplanen. Åtgärdsrapporteringen görs i enkätform och beskriver 
kommunens åtgärder.  
  



 
 

 
  Kommunstyrelsen 
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§ 24   Dnr: KS-2021/81 

Bildande av ny kommunkoncern och moderbolag 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunfullmäktige avger följande ombudsinstruktioner till ägarombudet i Alsike 

Fastighets AB: 
a. Alsike Fastighets AB ska likvideras. Avvecklingen ska ske successivt och i ordnad 

form och slutföras när markinnehavet är slut.  
b. Marktillgångar i Alsike Fastighets AB som inte är detaljplanelagda ska säljas till 

Knivsta kommun under kalenderåret 2021. 
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bilda ett bolag, Knivsta 

Kommunhus AB, i syfte att utgöra moderbolag i en framtida bolagskoncern med 
kommunens helägda bolag. 

3. Kommunfullmäktige väljer Klas Bergström till ägarombud i Knivsta Kommunhus AB under 
bildande. 

4. Ägarombudet i Knivsta Kommunhus AB under bildande ges följande 
ombudsinstruktioner: 
a. En ny bolagskoncern ska skapas och ska bestå ett nytt moderbolag, Knivsta 

Kommunhus AB, samt dotterbolagen Kommunfastigheter i Knivsta AB, 
Knivstabostäder AB och Alsike Fastighets AB. 

b. Knivsta Kommunhus AB ska överta kommunens ägande i Kommunfastigheter i 
Knivsta AB, Knivstabostäder AB och Alsike Fastighets AB. 

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU), Lotta Wiström (L) och Johan Helenius (SD) yrkar bifall till det 
utsända förslaget till beslut.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett om bolags- och 
verksamhetsstrukturen är väl utvecklad och anpassad för framtidens utmaningar. 
Utredningen föreslår bildande av en ny kommunkoncern och moderbolag för att möjliggöra 
koncernbidragshantering men även förbättrad ägarstyrning. Vidare föreslås att 
exploateringsverksamheten samordnas inom kommunens förvaltning eftersom det är 
ekonomiskt fördelaktigt vilket innebär en avveckling av Alsike Fastighets AB.  
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-25 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 
Kommundirektör Daniel Lindqvist föredrar ärendet.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 25    
 
Ekonomisk information  

Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar.  
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§ 26   Dnr: KS-2020/124 

Motion 2020:01 från Lotta Wiström och Anna Koskela Lundén (L) - Handlingsplan för 
hedersrelaterat våld och förtryck  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Reservationer 
Lotta Wiström (L) anmäler en skriftlig reservation (protokollsbilaga 1).  
Pontus Lambert (KD) och Lennart Lundberg (KNU) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden 
Lotta Wiström (L), Lennart Lundberg (KNU) och Pontus Lamberg (KD) yrkar bifall till 
motionen.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot yrkandet om bifall till 
motionen och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  
Omröstning begärs. 

Omröstning 
De ledamöter som vill bifalla arbetsutskottets förslag till beslut röstar JA. 
De ledamöter som vill bifalla Lotta Wiströms m.fl. yrkande om att bifalla motionen röstar NEJ.  
Klas Bergström (M), Boo Östberg (C), Peter Evansson (S),Johan Helenius (SD), Thor 
Övrelid (M) och Claes Litsner (S) röstar JA. 
Lennart Lundberg (KNU), Pontus Lamberg (KD) och Lotta Wiström (L) röstar NEJ. 
Med 6 JA-röster mot 3 NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 12 februari 2020. I motionen yrkar 
Liberalerna på ett kommungemensamt policydokument samt en handlingsplan för 
hedersrelaterat våld och förtryck för all verksamhet inom socialnämnden och 
utbildningsnämnden. Socialnämnden och utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och 
båda nämnderna anser att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan hanteras inom 
ramen för det arbete som redan görs eller planeras.  
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-20 
Beslut från utbildningsnämnden § 94, 2020-12-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-11-23 
Beslut från socialnämnden § 84, 2020-09-10 
Socialnämndens tjänsteutlåtande 2020-07-06 
Motionen 
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 27   Dnr: KS-2021/65 

Digitalisering och tillgängliggörande av kulturarv i Knivsta  

Kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur Knivsta kommun kan arbeta med, introducera och 
tillgängliggöra Knivstas historia och kulturarv på nya och inkluderande sätt. 

Yrkanden 
Thor Övrelid (M) och Lotta Wiström (L) yrkar bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag till 
beslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun behöver hitta nya vägar för att arbeta med kommunens rika kulturarv och 
historia. En grundlig analys och förslag på arbetssätt, plattformar, samarbeten och 
tillgängliggörande behövs. Detta är särskilt viktigt då kommunen befinner sig i en tid av 
storskalig förändring och utbyggnad och kulturarvet behöver följa med in i framtiden. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-20 
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Förvaltningen 
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§ 28   Dnr: KS-2019/831 

Knivstaförslag om utebad med tempererad simbassäng i Knivsta  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår förslaget. 

Yrkanden 
Boo Östberg (C) yrkar bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget om att anlägga ett bad med tempererad bassäng finns inte med i budget 2021 och 
ser inte ut att kunna bli en prioriterad fråga inom budgetarbetet inom den närmaste 
framtiden.  

Underlag i ärendet  
Tjänsteutlåtande 2021-01-20  
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kultur-och fritidschef 
Enhetschef fritid  
Förslagslämnaren 
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§ 29   Dnr: KS-2021/74 

Polisens och Knivsta kommuns medborgarlöfte 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ”Polisens och Knivsta kommuns 

medborgarlöfte 2021”. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att signera 

medborgarlöftena tillsammans med chefen för lokalpolisområde Uppsala/Knivsta. 

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarlöften är en del av Polismyndighetens långsiktiga brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete. Medborgarlöften är ett sätt att kommunicera till invånarna om 
valda delar i polisens och kommunens gemensamma trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbete.  
Det lokala medborgarlöftet utgår från genomförda undersökningar och dialoger med invånare 
om hur man upplever tryggheten i Knivsta kommun. Information samlas också in 
kontinuerligt inom organisationerna för att identifiera områden som yrkesverksamma ser har 
en påverkan på tryggheten i kommunen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-22 
Polisens och Knivsta kommuns medborgarlöfte 2021 
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggaren 
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§ 30   Dnr: KS-2020/960 

Medel till 1:1 grundskola 2021  

Kommunstyrelsens beslut 
Utbildningsnämnden beviljas 5 750 000 kronor från kommunstyrelsens avsatta medel KS 
skola (datorer) 2021. 

Reservationer 
Pontus Lamberg (KD) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 
Pontus Lamberg (KD) yrkar att avsatta medlen ska avsätts till höjd personaltäthet i 
grundskolan.. 
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  
Lotta Wiström (L) anmäler en röstförklaring (protokollsbilaga 2). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har reserverat 5 750 000 kr i budgeten för att höja datortätheten i 
grundskolan. Utbildningsnämnden har begärt att få ta del av de budgeterade medlen.  
Kommunstyrelsen beviljar nämnden budgeterade medel för att möjliggöra en ökad 
datortäthet även under budgetår 2021. För budgetår 2020 erhölls 4 600 000 kr, dvs beslut är 
en höjning med 1 150 000 kr. För varje 1 miljon kronor bedöms det möjliggöra drygt 300 nya 
enheter (Ipad). 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-07 
Utbildningsnämndens beslut 2020-12-08  
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets. 

Beslutet ska skickas till 
Utbildningsnämnden 
Ekonomichef 
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§ 31   Dnr: KS-2021/72 

Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2022–2025 för den fortsatta 
budgetdialogen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar inriktningsbeslut innehållande förslag till mål, uppdrag och 

ägardirektiv, planeringsramar för drift 2022-2025 samt investeringsplan för 2022-2025 
enligt tjänsteskrivelsen daterad 21 januari 2021.  

2. Förvaltningen ska analysera inriktningsbeslutet och skriftligen avge 
konsekvensbeskrivningar för mål, uppdrag och planeringsramar samt investeringsplan till 
kommunstyrelsens budgetdialog i maj.  

3. Bolagens synpunkter och konsekvensbeskrivningar på ägardirektiv ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2021-05-04  

4. Kommunstyrelsen fastställer tidplanen för det fortsatta arbetet med Mål och budget 2022. 

Reservationer 
Pontus Lamberg (KD) anmäler skriftlig reservation (protokollsbilaga 3). 

Yrkanden 
Pontus Lamberg (KD) tilläggsyrkar att kommundirektören får i uppdrag att se över 
kommunens verksamheter och kvaliteten i relation till skattesatsen och identifiera möjliga 
åtgärder för att neutralisera nettokostnadsavvikelser. Återrapportering ska ske i samband 
med nästa steg i budgetprocessen. 
Claes Litsner (S) yrkar avslag på Pontus Lambergs yrkande.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. Slutligen ställer ordföranden Pontus Lambergs 
tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen bereder mål och budget samt investeringsplan och ägardirektiv. 
Inriktningsbeslutet är andra steget i budgetprocessen efter budgetdagarna i december och 
januari. Förvaltningen ska analysera inriktningsbeslutet och avge yttrande om förslaget till 
kommunstyrelsens budgetdialog i maj.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-21 
Bilaga 1 Mål och uppdrag 
Bilaga 2 Ägardirektiv – Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Bilaga 3 Ägardirektiv – Alsike Fastighets AB 
Bilaga 4 Ägardirektiv – Knivstabostäder AB 
Bilaga 5 Inriktningsramar Drift 2022-2025 
Bilaga 6 Investeringsplan 2022-2025  



 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 14 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Arbetsutskottets förslag till överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, föredrar ärendet. Rubriken på ärendet innehåller en 
uppenbar felskrivning i årtalen som korrigeras i protokollet.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Socialnämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Alsike Fastighets AB 
Knivstabostäder AB 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
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§ 32   Dnr: KS-2021/13 

Revidering av verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2021  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner den reviderade verksamhetsplanen för kommunstyrelsens 

verksamheter 2021 
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

 Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställer mål och ekonomiska ramar för 2021. Nämnden och styrelsen 
ska upprätta verksamhetsplan för år 2021 så att dessa kan redovisas i kommunfullmäktige. 
Kultur och fritid, som är en verksamhet under kommunstyrelsen, har ett Kultur- och 
fritidspolitiskt program som togs fram och beslutat 2019. Ur detta program tas varje år 2-3 
mål som läggs till kommunstyrelsens verksamhetsplan med tillhörande indikatorer. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-28 
Bilaga 1 Verksamhetsplan 2021 (kommunstyrelsen)  
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige (för anmälan) 
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§ 33   Dnr: KS-2021/43 

Uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsen 2020  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar emot uppföljning av internkontrollplan för kommunstyrelsens 
verksamheter för år 2020.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

 Sammanfattning av ärendet 
Uppföljningen av intern kontrollplanen för 2020 visar att samtliga kontrollområden som 
planerats har genomförts , vissa med avvikelser. Bifogad rapport redogör kortfattat 
kontrollområden med resultat. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-15 
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 34   Dnr: KS-2021/57 

Revidering av riktlinjer för mobila enheter och e-post i Knivsta kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar förslaget på revidering av riktlinjer för mobila enheter och e-post i 

Knivsta kommun. 
2. Kommunstyrelsen överlämnar beslutet till kommunfullmäktige för kännedom. 

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
De nuvarande riktlinjerna för mobila enheter antogs 2016 med giltighetstid till och med 2020. 
Ett förslag på reviderade riktlinjer har arbetats fram för att främja en säker användning av 
mobila enheter, telefoni, e-post och andra digitala verktyg inom Knivsta kommun. I förslaget 
har riktlinjerna uppdaterats för att vara aktuella i tiden samt kompletterats med riktlinjer för e-
post för ett tydligare stöd i arbetet. Digitala verktyg för video- och röstkommunikation samt 
chattmeddelanden är ett tillägg till e-postplattformen. Kommunikation genom dessa digitala 
verktyg är inkluderade i förslaget på reviderade riktlinjer.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-18 
Förslag på riktlinjer för mobila enheter och e-post i Knivsta kommun  
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige (för anmälan) 
 
  



 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 18 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 35   Dnr: KS-2021/61 

Förlängning av kommunavtal med Upplandsbygd för 2021 och 2022  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anslå 296 395 kronor ur budgeterade medel för näringsliv till 
Upplandsbygd för år 2022. 

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden utskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling har i dagsläget avtal om lokal offentlig medfinansiering 
med de fyra ingående kommunerna Uppsala, Östhammar, Knivsta och Sigtuna.  
Upplandsbygd behöver göra en förändring i avtalen med kommunerna för att det ska omfatta 
medfinansiering för 2022. Nivån och villkoren är desamma som för 2021 och detta motsvarar 
den lokala offentliga medfinansieringen på 33 % som är en förutsättning för att få del av EU-
medlen. Bakgrunden är att arbetet med den kommande programperioden för EU försenats 
på grund av pandemin och oenighet bland EU:s medlemsländer kring budgetfrågor. För att 
lösa situationen har beslut tagits om att 2021 och 2022 ska vara förlängningssår med samma 
strategi och fördelning av medel som gällt under den nuvarande programperioden. För 
Knivsta innebär detta en medfinansiering på 296 395 kr under 2022. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-01-20  
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling 
 
  



 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 19 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-15  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 36   Dnr: KS-2021/46 

Ansökan om omställningsbidrag 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Omställningsbidrag med summa 61 560 kr per månad ska under tolv månader betalas till 

Peter Evansson. 
2. Omställningsbidrag samt sociala avgifter ska belasta budget för politiska uppdrag. 

Reservationer 
Johan Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet (protokollsbilaga 4).  

Jäv 
Peter Evansson (S) anmäler jäv och lämnar mötet under ärendet.  

Yrkanden 
Johan Helenius (SD) yrkar avslag.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  
Pontus Lamberg (KD) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 5 ). 
Lotta Wiström (L) och Lennart Lundberg (KNU) anmäler röstförklaringar (protokollsbilagor 6 
respektive 7) 

Sammanfattning av ärendet 
Peter Evansson (S) har efter avslutat uppdrag som kommunalråd inkommit med ansökan om 
omställningsstöd enligt OPF-KL.  
Kommunstyrelsen fattade 26 augusti 2019 beslut att anta pensionsbestämmelser och 
tillämpningsanvisningar för OPF-KL18. Kommunstyrelsen utgör särskild pensionsmyndighet 
och har till uppgift att tillämpa och tolka OPF-KL18:s regler inom ramen för 
tillämpningsanvisningarna. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-14 
Ansökan om omställningsstöd 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
 



Reservation 

KS-2020/124 

Liberalerna reserverar sig mot beslutet att avslå motionen att upprätta en handlingsplan för 

hedersrelaterat våld och förtryck. 

I skrivelsen sammanfattar man att  

Både socialnämnden och utbildningsnämnden avråder från att lägga tid och resurser på att 

ta fram ytterligare en handlingsplan, utan anser att arbetet mot hedersrelaterat våld och 

förtryck ryms inom dels den tvingande lagstiftning som finns, dels de befintliga rutinerna och 

styrdokumenten samt det planerade styrdokumentet för social hållbarhet. Revideringar av 

gällande rutiner och utbildningsinsatser pågår kontinuerligt.  

Det tycker inte vi är tillräckligt. 

Med motion Handlingsplan för HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK Liberalerna i 

Knivsta vill vi 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. 

Det skall hos all personal som träffar barn, vuxna och familjer inte finnas någon tvekan hur man skall 

agera i dessa fall och de skall på ett enkelt sätt kunna hitta informationen tillgänglig kring rutiner och 

handläggning. I andra kommuner och även i Region Uppsala finns ett antal exempel på dessa 

handlingsplaner som goda förebilder och exempel. 

Vi Liberaler anser att Knivsta också behöver en handlingsplan och den ska vara ett viktigt hjälpmedel 

för alla som kan komma i kontakt med hedersproblematik 

Bakgrund: 

Konflikter och problem med koppling med hedersproblematik skiljer sig ofta mot liknande situationer 

i familjer som inte har koppling till hederskulturen. Dessutom kan problemet kompliceras av 

släktingar i andra länder, problem med svenska språket, bristande kunskap om svenska språket och 

lagar och regler. Problem i Sverige kan också kompliceras av att barn förs utomland av olika 

anledningar. Inte minst så involverar hedersproblematiken inte sällan inte bara föräldrar och kärnfamilj 

utan en hel släkt. Förövare i hedersbrott kan utgöras av en hel familj eller till och med två familjer om 

en kvinna vill lämna sin man vilket kan anses oacceptabelt hos både mannens och kvinnans familjer. 

Hedersproblematikens komplexitet och orsaker och lösningar är annorlunda jämfört med liknande 

situationer i svenska familjer gör att det krävs väldigt genomtänkta åtgärder och utbildningar för att 

försäkra sig om att fallen löses på bästa sätt. Hedersproblematik finns inte bara i landets storstäder 

utan också mindre orter. Idag har därför också flera mindre kommuner uppfört handlingsplaner 

specifikt för att bekämpa hedersförtryck. 

Protokollsbilaga 1



Vi Liberaler vill att Knivsta ska ha mycket god kunskap bland institutioner och personal i kommunen 

kring hedersproblematik. Vi ska vara förberedda och veta vad åtgärderna ska vara bland lärare, kurator 

och rektor när det står tomma stolar i skolsalen efter sommarlovet, när en elev är rädd för att bli 

bortgift, när en förälder är upprörd över att det är sexualkunskap på schemat osv. Vi vill att Knivsta 

ska ha återkommande utbildningar, olika åtgärdspaket som är designade just för hedersproblematiken 

komplexitet. Vi vill att åtgärder ska vara effektiva och lösningsorienterade, barn som faller offer för 

hedersproblematik i Knivsta ska i efterhand känna att kommunen fanns där för just dem och gjorde 

vad som krävdes för deras trygghet och utveckling. 

 

Liberalerna i Knivsta 

Lotta Wiström gruppledare och ledamot i kommunstyrelsen 



Röstförklaring KS-2020/960 

Medel till 1:1 grundskola 2021 

Det är viktigt att det när dessa medel på 5 750 000 kronor medel KS 
skola (datorer) 2021 från Kommunstyrelsen fördelas till Utbildningsnämnden finns en tydlig 
prioriteringsordning där de som mest behöver datorerna får dem. Vi utgår från att de som har 
störst behov prioriteras.  

Lotta Wiström Ledamot Kommunstyrelsen 
Liberalerna i Knivsta 

Protokollsbilaga 2



Reservation 

Inriktningsbeslut mål och 
ekonomiska ramar 2022-2025 för 
den fortsatta budgetdialogen  

Välfärden i Knivsta kommun är avsevärt mycket dyrare än vad den borde vara. 
Invånarna i Knivsta betalar 10% för mycket i skatt. Nettokostnadsavvikelsen i kommunen 
överstiger 10% motsvarande cirka 100 miljoner svenska kronor. 

Knivsta kvalar in i jumboligan och är Sveriges 20:e sämsta kommun när det kommer till 
nettokostnadsavvikelse. Sämre är endast avfolkningskommuner som Vilhelmina, 
Härjedalen, Boden och Degerfors. 

Detta ger kommunen ett dåligt utgångläge när det gäller att kunna göra satsningar på det 
som inte är skola, vård och omsorg. 

Kristdemokraterna i Knivsta vill se ett tydligt fokus på effektiva reformer för att kunna 
leverera den välfärd invånarna förtjänar och faktiskt betalar för. Bland de kommuner 
som levererar en billigare välfärd än förväntat återfinns kommuner som styrs av 
borgerliga majoriteter med tydligt fokus på att leverera den bästa välfärden till bra pris. 

Det är dags att politiken börjar prioritera. Därför vill vi att en analys görs för att belysa 
kvaliteten på verksamheterna i relation till skattesatsen, samt identifiera möjliga 
åtgärder för att neutralisera nettokostnadsavvikelsen. 

Pontus Lamberg 
Kristdemokraterna 

Protokollsbilaga 3



   2021-02-15 

Reservation Punkt 19. Ansökan om omställningsbidrag 

SD yrkar på avslag för föreslaget beslut 

SD är beredd yrka bifall under förutsättning att beräkning och utbetalande av omställningsbidraget 
ändras till följande villkor. 

1. Den förtroendevalde ska inte ha kvar något politiskt uppdrag i Knivsta kommun.
2. Ersättning per månad ska utgå med 50 % av gällande riksdagsmannalön. Utöver detta ska

även gällande sociala kostnader betalas.
3. För varje fullgjort kalenderår i uppdraget utges omställningsbidrag i två månader.
4. Stödet ska utgå i högst 6 månader
5. Avräkning ska ske med samtliga förvärvsintäkter under den tid stödet utgår. Avräkning

ska ske för alla intäkter som gäller den som får stödet oavsett hur eller till vem detta stöd
utbetalas.

6. Sker missbruk av detta stöd ska den totala summan av utbetalt stöd inkl sociala
kostnader återbetalas till Knivsta kommun inom en månad från det Knivsta kommun
skriftligen framställt detta krav.

Johan Helenius SD 

Protokollsbilaga 4



Särskilt yttrande 

Ansökan om omställningsbidrag 

Kristdemokraterna i Knivsta ser att en arvodesberedning behöver tillsätts för att se över 
regelverket vad gäller arvoden och förmåner. 

Att välja politiken som yrke är att göra en insats för samhället och skiljer sig från en 
vanlig anställning med semester och anställningsskydd. Ansvaret det innebär att vara 
kommunalråd är stort och ännu större att vara KSO, ersättningen måste sättas i relation 
till detta. 

Däremot vore det klokt då politiken är en förtroendebransch att omställningsbidrag i 
framtiden endast betalas ut om personen inte uppbringar arvode från Kommunen 
alternativt att avdrag görs med motsvarande summa. 

Pontus Lamberg 
Kristdemokraterna 

Protokollsbilaga 5



Röstförklaring KS-2021/46 

Ansökan om omställningsbidrag 

Det är viktigt att se över och göra en revidering av ERS och enl OPF för 

förtroendevalda i Knivsta kommun inför kommande mandatperiod 2022. Det 

är en förtroendefråga för våra medborgare och kommuninvånare att vi ser 

över detta. 

Lotta Wiström Ledamot Kommunstyrelsen 

Liberalerna i Knivsta 

Protokollsbilaga 6



Röstförklaring på KS 15 februari ärende 19 Begäran om omställningsersättning 

Enligt min uppfattning är omställningsersättning försvarbar och rimlig i det fall ett 
kommunalråd lämnar sin tjänst efter ett val och inte har en anställning att falla tillbaka på. 
Eftersom Peter Evansson begäran om ersättning inte strider mot gällande regelverk i OPF-KL 
väljer vi att inte rösta emot denna begäran. 

Däremot är det inte rimligt att ersättningen ska utgå med upp till 85 procent av 
kommunalrådslönen ovanpå ordinarie lön när kommunalrådet, som Klas Bergström gjorde år 
2019, återgår till sitt gamla jobb eller direkt till nytt jobb efter att uppdraget upphört. Med 
sociala avgifter blev det en kostnad på närmare en miljon kronor för kommunen. 

Vanliga löntagare får inte både lön och a-kassa samtidigt. 

Jag tycker att kommunstyrelsen ska ändra reglerna i OPF-KL18 § 4 Ekonomiskt 
omställningsstöd, så att rätten till ersättning utan avräkning tas bort när 
förtroendevald går från kommunalrådstjänst till annan fullbetald tjänst, utan 
omställningstid. Syftet är att minska kommunens kostnader. 

Omställningsersättning bör räknas av både mot annan lön och mot löpande politiska 
arvoden som inte uppgår till 40 procent av riksdagsledamotsarvodet. Med dagens 
beslut får Peter Evansson samtidigt med sin omställningsersättning på 61 560 kronor 
plus gruppledarvode och arvode som vice ordförande i Samhällsutvecklingsnämnden 
på totalt nära 22 000 kronor i månaden. Att han dessutom kan ta ett nytt jobb, utan 
att någon avräkning av hans omställningsersättning sker, är inte rimligt. 

En tänkbar alternativ bestämmelse kan vara att ett kommunalråd som lämnar sitt 
uppdrag för en tjänst med lägre lön, kan få en ersättning som motsvarar skillnaden 
mellan kommunalrådslön och den lön som gäller i det nya jobbet. Denna ersättning 
ska då utgå högst under ett år och räknas av mot eventuell lönehöjning. 

Lennart Lundberg, andre vice ordförande i kommunstyrelsen (Knivsta.Nu) 

Protokollsbilaga 7
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