
 
 

 
Kommunstyrelsen  PROTOKOLL 1 (29)  

Sammanträdesdatum  
2022-02-28 §§ 26–51 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-03-30 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-03-09 Datum när anslaget tas ner 2022-03-31 

 

Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 
 
Tid: Måndag den 28 februari 2022, kl. 13:00–16:50 

 
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus, samt på distans genom Zoom. 

 
Beslutande: Klas Bergström (M) 

Boo Östberg (C) (distansledamot) 
Lennart Lundberg (KNU) 
Harriet Swanberg (S) 
Mimmi Westerlund (KD), §§ 26–46 
Johan Helenius (SD) (distansledamot) 
Lotta Wiström (L) (distansledamot) 
Camilla Arvidsson (M), ersätter Thor Övrelid (M) 
Claes Litsner (S) 
Oscar Hahne (KD), ersätter Mimmi Westerlund (KD) §§ 47–51 
 

Ersättare: Oscar Hahne (KD), §§ 26–46 
Matilda Hübinette (KNU) 
Peter Bergkvist (MP), §§ 26–50 
Christer Johansson (V) (distansersättare) 
 

Övriga deltagare: Dan-Erik Pettersson, ekonomichef och t.f. kommundirektör 
Hanne Natt och Dag, kommunikationschef och t.f. chef för 
kommunledningskontoret, §§ 26–47 
Antonio Ameijenda, chef för tillväxtkontoret  
Sammanträdet var slutet under §§ 48–51. Under den slutna delen 
närvarade även Maria Cassel, t.f. planchef.  
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Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare, §§ 26–51 
 

Justering, se sista 
sida för digital 
underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 7 mars 2022 av: 
Klas Bergström (M), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), justerare  
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§ 26 

Justering 
Kommunstyrelsens beslut 
Protokollet justeras den 7 mars 2022 av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU).  

 

§ 27 

Godkännande av dagordning 
Kommunstyrelsens beslut 
Ärenden behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar och 
numreringen justeras därefter. Ett informationsärende läggs till på dagordningen, 
”Information med anledning av kriget i Ukraina”.  
 

§ 28 

Anmälan av delegationsbeslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsbesluten är anmälda enligt följande:  

• Lista 2022-01-17 - 2022-02-20 

• Tillsvidareanställda december 2021 

• Visstidsanställda december 2021 

• Tillsvidareanställda januari 22 

• Visstidsanställda januari 22 
 

§ 29 

Övriga anmälningsärenden 
Följande skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen:  

• Protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde 2022-01-17 

• Uppsala läns författningssamling O3FS 2022:2 bekantgörande i andra hand av 
föreskrift som omfattar Uppsala län- Kvalitetskrav för vattenförekomster i Bottenhavet 

• Revisionsrapport december 2021 - Granskning av investeringsprocessen 
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§ 30 

a) Ekonomisk information 
Ekonomichef och t.f. kommundirektör Dan-Erik Pettersson informerar. 

b) Information om varumärkesplattform 
Kommunikationschef Hanne Natt och Dag och tillväxtchef Antonio Ameijenda informerar. 

c) Information med anledning av kriget i Ukraina 
Ordföranden informerar om att kommunen inte har något vänortssamarbete med någon stad 
eller liknande i Ryssland samt att en ukrainsk flagga är beställd för att hissas jämte 
kommunens.  
T.f. kommundirektör Dan-Erik Pettersson informerar om att krisledningsgruppen inte är 
aktiverad, men att möten bokats för en inventering av kommunens resurser inför en eventuell 
flyktingvåg från Ukraina.  
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§ 31   Dnr: KS-2021/463 

Motion 2021:06 från Lennart Lundberg (KNU) och Peter Brymér (KNU) – Anlägg banor 
för discgolf  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet.  
Yrkanden  
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut.  
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden utskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Många invånare i Knivsta och Alsike har de senaste åren lämnat in förslag om att anlägga en 
discgolfbana i Knivsta. I och med denna efterfrågan har kultur- och fritidskontoret, 
tillsammans med park- och naturenheten, över en relativt lång tidsperiod sökt efter en 
lämplig placering. En discgolfbana planeras nu i området vid reningsverket i Knivsta. Planen 
är att inviga banan under våren 2022.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-09 
Motionen 
Kultur- och fritidsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 32   Dnr: KS-2022/75 

Investeringsmedel till en minigolfbana i Knivsta  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen använder investeringsmedel från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel 
om högst 600 tkr för införandet av en minigolfbana i Knivsta. 

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU) och Lotta Wiström (L) yrkar bifall till det utsända förslaget.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Den tidigare minigolfbanan vi Särstastugan har tagits bort då den var i ett sådant skick att 
förvaltningen inte kunde garantera förutsättningarna för ett bra spel och säkerheten kring de 
olika banorna. Många personer har hört av sig till förvaltningen och påtalat att man saknar 
minigolfen och att de gärna ser att det kommer nya banor. Förvaltningen ser att genom att 
investera i nya banor kan de kapitaltjänstkostnader som kommer till täckas av avgifter för 
spel och eventuella överenskommelser med kommande förhyrare av Särstastugan. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-02-01 
Kultur- och fritidsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Förvaltningschef Kultur och fritid 
Fritidschef 
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§ 33   Dnr: KS-2022/70 

Reviderad grafisk profil för Knivsta kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
1. Kommunfullmäktige fastställer profilfärger och typsnitt i en reviderad grafisk profil för 

Knivsta kommun, i enlighet med förslag daterat 31 januari 2022. 
2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att framöver besluta om förändring av 

profilfärger och typsnitt i kommunens grafiska profil, samt ger kommunstyrelsen i uppdrag 
att föra in ansvarsområdet i nästa revidering av reglementet för kommunstyrelsen och 
nämnderna. 

Reservation 
Mimmi Westerlund (KD) anmäler reservation (protokollsbilaga 1).   
Yrkanden 
Mimmi Westerlund (KD) yrkar på återremiss av ärendet i syfte att tydliggöra de ekonomiska 
konsekvenserna samt att bilägga den nya reviderade grafiska profilen i sin helhet i 
handlingarna. 
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden Mimmi Westerlunds yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag, och 
finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Slutligen ställer ordföranden utskottets 
förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun behöver ta ett omtag kring den visuella identiteten. I förslaget till ny grafisk 
profil lämnas kommunens logotyp orörd, medan profilfärger och typsnitt moderniseras för att 
fungera bättre i dagens digitala kommunikationslandskap. Färger och typsnitt kan också 
framöver behöva förändras, för att utvecklas i takt med tiden. Förvaltningen föreslår att det 
ansvarsområdet delegeras till kommunstyrelsen, medan beslut som rör kommunvapen och 
kommunens logotyp ligger kvar hos kommunfullmäktige.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-01-31 
Förslag till reviderad grafisk profil, daterat 2022-01-31 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunikationschef 
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§ 34   Dnr: KS-2021/832 

Remiss – Förslag till Region Uppsalas kulturplan 2023-2026  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet. 
Reservation 
Mimmi Westerlund (KD) anmäler reservation (protokollsbilaga 2).  
Yrkanden 
Mimmi Westerlund (KD) yrkar att p 2 ska tas bort ur yttrandet.  
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden Mimmi Westerlunds ändringsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. Slutligen ställer ordföranden utskottets förslag mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har mottagit ett utkast till ny kulturplan för Region Uppsala. Planen är ute på 
remiss till en rad instanser och kulturintressenter i länet och löper över perioden 2023-2026. 
Sista dag för remissvar är 11 februari men Knivsta kommun har fått dispens att inkomma 
med svar 28 februari 2022. 
I kulturplanen anger Region Uppsala sina prioriteringar på kulturområdet och vad som 
kommer att ligga till grund för regionens fördelning av statliga medel till kulturverksamheter 
under planperioden. Knivsta kommuns remissvar är viktigt då planen ska arbetas fram i 
dialog med kommuner, civilsamhälle och kulturskapare i länet. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteskrivelse 2022-01-28 
Yttrande 2022-02-08 
Bilaga §98/21 Region Uppsalas kulturplan 2023-2026 remissversion, 2021-12-08 
Kultur- och fritidsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Region Uppsala 
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§ 35   Dnr: KS-2021/703 

Ledamotsinitiativ från Mimmi Westerlund (KD) - Kommunala ordningsvakter 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslår yrkandet om införande av kommunala ordningsvakter.  
Kommunstyrelsen avvisar frågan om 24-timmars klottersanering då det är en fråga för 
samhällsutvecklingsnämnden.  
Reservation  
Mimmi Westerlund (KD) anmäler reservation (protokollsbilaga 3).  
Yrkanden 
Mimmi Westerlund (KD) yrkar att förslaget ska bifallas i den delen det hör hemma på 
kommunstyrelsen.  
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till Mimmi Westerlunds yrkande.  
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden Mimmi Westerlunds yrkande mot utskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Mimmi Westerlund (KD) yrkar i ett ledamotsinitiativ att kommunstyrelsen beslutar om att 
införa kommunala ordningsvakter i den omfattningen förvaltningen bedömer lämpligt. Samt 
att införa en klottersaneringsgaranti inom 24 timmar.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-02-01 
Ledamotsinitiativ daterat 2021-10-25 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
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§ 36   Dnr: KS-2021/796 

Polisens och Knivsta kommuns medborgarlöfte 2022 

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

2022”. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att signera 

medborgarlöftena tillsammans med chefen för lokalpolisområde Uppsala/Knivsta. 
Reservation 
Mimmi Westerlund (KD) anmäler reservation (protokollsbilaga 4). 
Lennart Lundberg (KNU) och Lotta Wiström (L) reserverar sig till förmån för Mimmi 
Westerlunds tilläggsyrkande.  
Yrkanden 
Mimmi Westerlund (KD) tilläggsyrkar att medborgarlöftet ska kompletteras med en 
åtagandeplan, i vilken det tydligt framgår vad kommunen vidtar för åtgärder för att leva upp 
till sin del av löftet, där minst följande punkter finns med: a) Aktivt och i samverkan med 
SSPF arbeta med att höja tryggheten runt nya Sågverkstorget, stationen och 
parkeringsgaragen, b) Kontinuerligt arbeta med renhållning och rondering av belysning för att 
kunna åtgärda fel samt c) Höja den polisiära och kommunala närvaron särskilt under 
helgkvällar.  
Lotta Wiström (L) yrkar bifall till Mimmi Westerlunds tilläggsyrkande.  
Claes Litsner (S) yrkar bifall till det utsända förslaget.  
Ordföranden yrkar avslag på Mimmi Westerlunds tilläggsyrkande.  
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till det utsända förslaget och Mimmi Westerlunds 
tilläggsyrkande.  
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden det utsända förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget. Slutligen ställer ordföranden Mimmi Westerlunds tilläggsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  

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 brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet bedrivs 
främst genom ledningsgruppen kommun-polis-räddningstjänst och det lokala medborgarlöftet 



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 11 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

utgår från genomförda undersökningar, dialoger och uppföljning av 2021 års 
medborgarlöften.  

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-01-24 
Polisens och Knivsta kommuns medborgarlöfte 2022-01-24 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 
Ida Larsson, folkhälsosamordnare, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Handläggaren 
Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet under ärendet klockan 14:30-14:45.  
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§ 37   Dnr: KS-2021/839 

Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike stationssamhälle  Svar på 
återremiss 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike 

stationssamhälle.  
2. Kommunfullmäktige konstaterar att en förutsättning för ett helt eller delvis genomförande av 

strategin är att staten fortsatt står fast vid sin del av det så kallade fyrspårsavtalet vilket innebär att: 
a) Finansiering av hela genomförandet av utbyggnaden av Ostkustbanan till fyra spår mellan 

Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm inkluderas i nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. 

b) Fullständig finansiering av ett stationsläge i Alsike inkluderas i nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. 

c) Byggstart för objekten är desamma som i gällande nationell plan för transportinfrastrukturen, 
dvs med planerad byggstart i perioden 2024-2029. 

d) En ny trafikplats för anslutning till E4:an inkluderas i nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033, i enlighet med fyrspårsavtalet. 

3. I det fall staten inte fortsatt fastställer de överenskomna tidsramarna i den nationella planen för 
infrastruktur enligt p.2, uppdrar kommunfullmäktige åt samhällsutvecklingsnämnden att revidera 
och anpassa stadsutvecklingsstrategin till ändrade förutsättningar avseende utbyggnadstakt, antal 
bostäder, mobilitet och utbyggnadsperiod. 

Reservation  
Johan Helenius (SD), Mimmi Westerlund (KD), Lennart Lundberg (KNU) och Lotta Wiström 
(L) reserverar sig skriftligen mot beslutet (protokollsbilagor 5, 6, 7 respektive 8). 
Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att 
återremittera ärendet tills det finns statlig finansiering och ett starkare politiskt mandat, samt 
att ärendet ska ändras i syfte att: a) Ändra förslaget utifrån erfarenheterna från Covid-
pandemin, bland annat för att  möta behov av större boendeytor för hemarbete och 
hemskolarbete, b) Ändra förslaget för ökad hållbarhet genom att minska antalet bostäder, 
minska tätheten och möta efterfrågan av parkeringar.  
Mimmi Westerlund (KD) yrkar avslag på ordförandeförslaget och bifall till Kristdemokraternas 
förslag till stadsutvecklingsstrategi, Trädgårdsstaden Knivsta.  
Harriet Swanberg (S) och Boo Östberg (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.  
Johan Helenius (SD) och Lotta Wiström (L) yrkar avslag på ordförandeförslaget. 
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Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att alla förslag är förslag till kommunfullmäktige och därför kan 
behandlas som sakyrkanden.  
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden ordförandeförslaget och samtliga yrkanden mot varandra och finner att 
kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Stadsutvecklingsstrategi 2035 har tidigare behandlats i samhällsutvecklingsnämnden och 
kommunstyrelsen. På kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-16 
minoritetsåterremitterades ärendet i syfte att avstanna all planering för bostadsbyggande i 
samband med fyrspårsavtalet. 
Strategin tas upp för beslut igen med motiveringen att det följer det av kommunen tecknade 
fyrspårsavtalet. 

Underlag för beslut: 
Ordförandeförslag 2022-02-18 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 20, 2022-02-28 
Ordförandeförslag från samhällsutvecklingsnämnden 2022-02-18 (SUN-2021/442) 
Beslut från kommunfullmäktige, § 1, 2022-02-16 
Beslut från kommunstyrelsen, § 9, 2022-01-24 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 125, 2021-12-13 
Stadsutvecklingsstrategi 2035, version 2021-12-14 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2021-11-12 
Dialogredogörelse 2021-11-26 
Ärendet har inte beretts av arbetsutskottet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 38   Dnr: KS-2022/38 

Förslag till program för anskaffning av fossilfria fordon  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar program för anskaffning av fossilfria fordon i Knivsta kommun. 
Reservation  
Mimmi Westerlund (KD) anmäler reservation (protokollsbilaga 9).  
Yrkanden 
Mimmi Westerlund (KD) yrkar att kommunstyrelsen på sidan 3 under ”Laddstolpar för elbilar” 
efter sista meningen ska lägga till: ”och samverkar med näringslivet för att underlätta 
ytterligare etableringar av snabbladdningsstationer”, så att den nya lydelsen av stycket blir 
”Infrastrukturen för laddstolpar är under utveckling. Kommunen bygger laddstruktur för 
kommunens egna fordon, och samverkar med näringslivet för att underlätta ytterligare 
etableringar av snabbladdningsstationer.” 
Claes Litsner (S) yrkar avslag på Mimmi Westerlunds yrkande och bifall till det utsända 
förslaget.  
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till Mimmi Westerlunds yrkande.  
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden det utsända förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget. Slutligen ställer ordföranden Mimmi Westerlunds tilläggsyrkande mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun strävar efter att nå Agenda 2030-målen i sitt hållbarhetsarbete. Därför har 
ett förslag till program för anskaffning av fossilfria fordon tagits fram. Programmet syftar till att 
tydliggöra vilka åtgärder som behöver vidtas för att ställa om till en fossilfri fordonsflotta och 
för att även i framtiden stärka kommunens utveckling. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterad 2022-01-28 
Program för anskaffning av fossilfria fordon  2022-01-19 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 
Wolfgang Reitz, upphandlare, och Dan-Erik Pettersson, t.f. kommundirektör, informerar om 
ett skrivfel under punkt 2.2. Ordet ”minska” ska vara ”anpassa”, vilket skrivs in i handlingen.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 15 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 39   Dnr: KS-2022/64 

Revidering av riktlinjer för inköp och upphandling  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för inköp och upphandling för Knivsta kommun. 
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden det utsända förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har riktlinjer för inköp och upphandling som fastställdes av 
kommunstyrelsen 2014-10-20. 
Knivsta kommun har i sina riktlinjer uppgifter som inte längre är aktuella och som behöver 
uppdateras. I riktlinjerna hänvisas det exempelvis till roller och funktioner som inte längre 
finns i organisationen. Den innehåller även anvisningar som är inaktuella, allt för detaljerade 
och refererar till lagstiftning som inte längre är gällande. 
Riktlinjerna behöver uppdateras och det är ett ärende som behöver behandlas av 
kommunstyrelsen. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande daterad 2022-02-02 
Riktlinjer för inköp och upphandling 2022-02-02 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
Ekonomichef och t.f. kommundirektör Dan-Erik Pettersson informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Förvaltningschefer 
Handläggare 
Kommunens bolag 
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 16 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 40   Dnr: KS-2022/65 

Revidering av riktlinjer för direktupphandling  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för direktupphandling för Knivsta kommun. 
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden det utsända förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har riktlinjer för direktupphandling som fastställdes av kommunstyrelsen 
2014-08-25. 
Knivsta kommun har i sina riktlinjer inaktuella uppgifter och anvisningar som behöver 
uppdateras. Det ena som behöver uppdateras är att det finns flertalet hänvisningar till 
beloppsgränser som är inaktuella och lagstiftning som inte längre är gällande. Det andra är 
att riktlinjerna innehåller anvisningar som är allt för detaljerade och som behöver förenklas 
för kommunens medarbetare. 
Riktlinjerna behöver uppdateras och det är ett ärende som behöver behandlas av 
kommunstyrelsen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterad 2022-02-02 
Riktlinjer för direktupphandling 2022-02-02 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Förvaltningschefer 
Handläggare 
Kommunens bolag 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 17 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 41   Dnr: KS-2021/804 

Ansökan om bidrag för verksamhet Nyföretagarcentrum Knivsta 2022  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att bidra med 100 000 kr i stöd till verksamheten 
Nyföretagarcentrum Knivsta för verksamhetsåret 2022. 
Yrkanden 
Lotta Wiström (L) och Boo Östberg (C) yrkar bifall till det utsända förslaget.  
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden det utsända förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Nyföretagarcentrum Knivsta har ansökt om bidrag från kommunen för året 2022. 
Bidraget avser stöd till verksamheten att kunna utföra kostnadsfria rådgivningar till 
nystartande företagare inom Knivsta kommun. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-02-02 
Ansökan om bidrag från verksamhet Nyföretagarcentrum Knivsta 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
Nyföretagarcentrum (genom handläggaren) 
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 18 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 42   Dnr: KS-2021/834 

Hemställan att ingå borgen upp till ett högsta lånebelopp för Kommunfastigheter i 
Knivsta AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för 

Kommunfastigheter i Knivsta AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 1 450 
miljoner kronor jämte därpå löpande räntor och kostnader.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun såsom för egen skuld ingår borgen för 
Kommunfastigheter i Knivsta AB:s till låneförpliktelser tillhörande räntor och kostnader för 
räntederivat. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfastigheter i Knivsta AB har sedan tidigare beviljats en borgen om 1300 miljoner 
kronor. Den 1 juli 2022 kommer Kommunfastigheter i Knivsta AB förvärva bolaget Gredelinen 
KB (kommunhusfastigheten) om en summa om cirka 150 miljoner kronor. Det är fördelaktigt 
för Kommunfastigheter i Knivsta AB att låna med en kommunal borgen. För kommunala 
verksamhetsfastigheter har det varit kutym att bevilja borgen. Det nya borgenstaket föreslås 
uppgå till 1450 miljoner kronor.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtanden 2021-12-23 
Hemställan om höjning av borgenstak till KomFast 2021-12-01 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Ekonomichef och t.f. kommundirektör Dan-Erik Pettersson informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 19 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 43   Dnr: KS-2021/841 

Ansökan om investeringsmedel för verksamhetssystem till byggenheten  

Kommunstyrelsens beslut 
Bygg och miljönämnden beviljas investeringsmedel för verksamhetssystem till byggenheten 
om totalt 500 tusen kronor från KS ofördelade investeringsmedel 2022. 
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden utskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet  
En upphandling av verksamhetssystem till bygglovsenheten, planenheten samt kart- & GIS-
enheten har genomförts under 2021 och investeringsmedel fanns avsatta under samma år. 
Genomförande av installationen av programmet kommer dock göras under 2022 och 
investeringsmedel för genomförandet saknas därför. Bygg och miljönämnden har vänt sig till 
kommunstyrelsen för att äska investeringsmedel för genomförande av projektet. 
Investeringen är en reinvestering, ett utbyte av tidigare system, och därför fullt finansierat. 
Kommunstyrelsen har 7 miljoner kronor till förfogande i ofördelade investeringsmedel i 
reserv. Inga medel är ianspråktagna. Det är angeläget att kommunens system är 
uppdaterade och håller hög säkerhet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-12-22 
Beslut från bygg- och miljönämnden § 163, 2021-12-14 
Tjänsteutlåtande från bygg- och miljönämnden, 2021-11-23 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  
Ekonomichef och t.f. kommundirektör Dan-Erik Pettersson informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomikontoret 
Bygg och miljönämnden 
Bygglovschef 
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 20 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 44   Dnr: KS-2022/117 

Mål och budget 2022 – ändringsbudget  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige godkänner ändringsbudget för mål och budget 2022 med anledning av 
kraftigt förbättrad skatteprognos. 
Reservation 
Mimmi Westerlund (KD) anmäler reservation (protokollsbilaga 10).  
Lotta Wiström (L) reserverar sig mot beslutet.  
 Yrkanden 
Boo Östberg (C) yrkar bifall till det utsända förslaget.  
Mimmi Westerlund (KD) yrkar att överskottet ska fördelas enligt följande: a) 18 miljoner till 
stärkt skola och förskola (UN), b) 3,5 miljoner till temalekpark i centrala Knivsta (SUN) och c) 
20 miljoner sänkt exploateringsnetto (KS), samt att kvarvarande medel halveras i 
nedanstående poster och omfördelas till utbildningsnämnden enligt följande: a) 2,5 miljoner 
exploateringskontor (KS), b) 1,3 miljoner utvecklingsprogram Knivsta 2035 (KS) och c) 1 
miljon innovationskontoret (KS).  
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden Mimmi Westerlunds yrkande mot det utsända förslaget och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det utsända förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av en starkare svensk ekonomi och en högre inflyttning till Knivsta kommun 
har skatteintäkterna förbättrats avsevärt jämfört med när mål och budget 2022 beslutades i 
september. Ändringsbudgeten innehåller bland annat tillägg för förebyggande arbete 
gällande trygghet, förstärkt budget för utredningar avseende övergripande infrastruktur och 
översiktsplanearbete samt stärkt stöd till kärnverksamheten. Totalt uppgår tilläggen till 5,6 
miljoner kronor. Skatteprognosen är enligt SKR senaste bedömning den 17 februari 2022 
och ger cirka 41 miljoner i utökat budgetutrymme. Överskottsmålet stärks till 34,3 miljoner 
kronor eller 2,7 procent som andel av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

Underlag för beslut: 
Ordförandeförslag 2022-02-14 
Mål och budget 2022 – ändringsbilaga 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 
Ekonomichef och t.f. kommundirektör Dan-Erik Pettersson informerar.  
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Sammanträdesdatum  
2022-02-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 22 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 45   Dnr: KS-2022/48 

Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2023-2026 för den fortsatta 
budgetdialogen 

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

ägardirektiv, planeringsramar för drift 2023-2026 samt investeringsplan för 2023-2026 
enligt tjänsteskrivelsen daterad 17 januari 2022.  

2. Kommunstyrelsen antar inriktningsbeslut för ägardirektiv för kommunens helägda bolag 
och överlämnar till bolagen för yttrande som ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 
2022-05-04. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunens bolag att inkomma med inriktningsbudget för 
budgetår 2023-2026 till kommunstyrelsens budgetdialog i maj.  

4. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att analysera inriktningsbeslutet och 
skriftligen avge yttrande för mål och planeringsramar samt investeringsplan till 
kommunstyrelsens budgetdialog i maj.  

5. Kommunstyrelsen fastställer tidplanen för det fortsatta arbetet med Mål och budget 2023.  
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden det utsända förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget.  
Lennart Lundberg (KNU) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 11). 
Mimmi Westerlund (KD) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 12). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen bereder mål och budget samt investeringsplan och ägardirektiv. År 2022 
är speciellt eftersom det då hålls allmänna val, vilket innebär att budgeten beslutas i 
november. Inriktningsbeslutet ger förvaltningen och nämnderna viss vägledning om de 
långsiktiga verksamhetsmålen och ekonomiska förutsättningarna fram tills budgeten 
beslutas.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-01-17 
Inriktningsbeslut ägardirektiv 2023 
Inriktningsbeslut drift 2023-2026 
Inriktningsbeslut investeringsplan 2023-2026 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
Ekonomichef och t.f. kommundirektör Dan-Erik Pettersson informerar.  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  
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2022-02-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommundirektörens ledningsgrupp  
Utbildningsnämnden  
Bygg och miljönämnden  
Socialnämnden  
Samhällsutvecklingsnämnden  
Knivstabostäder AB  
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 24 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 46   Dnr: KS-2022/47 

Val av ombud till Kommuninvest föreningsstämma 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen befullmäktigar kommunstyrelsens ordförande, Klas Bergström, att som 

ordinarie ombud företräda kommunen vid Kommuninvests årsstämma 31 mars 2022. 

2. Ekonomichef Dan-Erik Pettersson ersätter Klas Bergström vid dennes förfall.  
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden utskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun är delägare i Kommuninvest AB. Varje delägare har en rättighet och 
möjlighet att närvara vid årets föreningsstämma. Ärenden på årsstämman är bland annat att 
godkänna årsbokslut och disposition av eventuellt över- eller underskott samt ägardirektiv för 
Kommuninvest AB. Delägarna (294 kommuner och landsting) ska utse ombud och ersättare 
till årsstämman för att kunna delta i beslut och omröstningar. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-01-17 
Stämmohandlingar Kommuninvest föreningsstämma 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  
Ekonomichef och t.f. kommundirektör Dan-Erik Pettersson informerar.  

Beslutet ska skickas till  
Akten 
Ekonomichef 
Kommuninvest 
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 25 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 47   Dnr: KS-2022/94 

Revidering av arvodesreglemente för kommunala förtroendeuppdrag ERS 2022 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.  
Yrkanden och förslag 
Klas Bergström (M) säger att ordförandeförslaget är att kommunstyrelsen överlämnar 
ärendet till kommunfullmäktige utan eget ställningstagande.   
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden ordförandeförslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget.  
Boo Östberg (C) meddelar att han inte deltar i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige tillsatte den 17 mars 2021 en beredning med uppdraget att revidera 
arvodesreglementet för kommunala förtroendeuppdrag. Beredningen har tagit fram ett 
förslag till nytt arvodesreglemente inför kommande mandatperiod. Förvaltningen har i en PM 
gjort en ekonomisk konsekvensanalys samt en barnkonsekvensanalys av beredningens 
förslag.  

Underlag för beslut: 
PM 2022-02-24 
Beredningens förslag till beslut, missiv 2022-02-23 
Förslag på ersättningsreglemente 2022-02-24  
Ärendet har inte beretts av arbetsutskottet.  
Beslutet skickas till 
Akten 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 26 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 48   Dnr: KS-2022/12 

Beslut att inte starta planarbete på Ängby 2:1 m.fl. (Univercity Eco Garden)  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen inleder inte planarbete på Ängby 2:1 med flera i enlighet med planbesked 
BMK-2015-724 och avslutar planärendet. 
Yrkanden  
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till utskottets förslag till beslut.  
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden utskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Det har tidigare funnits en markanvisning som inte längre är aktuell. Om ny bebyggelse 
återigen skulle bli aktuellt bör ett nytt ärende startas med en prövning av den önskade 
användningen.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-01-25 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Maria Cassel, t.f. planchef, informerar.   

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Fastighetsägaren 
Planbeställare 
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 27 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 49   Dnr: KS-2022/9 
Beslut att inte starta planarbete på Ängby 2:1 m.fl. (Rosendal) 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen inleder inte planarbete på Ängby 2:1 m.fl. i enlighet med planbesked BMK-
2015-704 och avslutar planärendet. 
Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till utskottets förslag till beslut.  
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden utskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Det har tidigare funnits en markanvisning som inte längre är aktuell. Om en utveckling av 
fastigheten återigen blir aktuell bör ett nytt ärende startas med en prövning av den önskade 
användningen.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-01-25 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  
Maria Cassel, t.f. planchef, informerar.   

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Fastighetsägaren 
Planbeställare 
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 28 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 50   Dnr: KS-2021/747 

Begäran om planbesked för fastighet Ekeby 1:163 m.fl. Alvhem  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till förvaltningen i syfte att återkomma med ett 
positivt planbesked. 
Yrkanden och förslag 
Klas Bergström (M) säger att ordförandeförslaget är att återremittera ärendet till förvaltningen 
i syfte att återkomma med ett positivt planbesked. 
Boo Östberg (C), Lotta Wiström (L), Harriet Swanberg (S), Johan Helenius (SD) och Oscar 
Hahne (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.  
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden återremissförslaget mot att avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller återremissförslaget.  
Christer Johansson (V) och Peter Bergkvist (MP) anmäler ett särskilt yttrande 
(protokollsbilaga 13).  

Sammanfattning av ärendet 
En begäran om planbesked för fastigheten Ekeby 1:163 m.fl. Alvhem har inkommit där syftet 
är att möjliggöra för bostäder. Det aktuella området är inte utpekat i kommunens 
stadsutvecklingsstrategi och det finns osäkerhetsfaktorer såsom ianspråktagande av 
jordbruksmark. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-01 
PM – Utredning för planbesked för Ekeby 1:163 m.fl. Alvhem, 2022-02-01 
Ansökan om planbesked, 2021-11-11 
Yttrande på kommunicering gällande förslag till beslut planbesked Ekeby 1_163 m.fl. 
Alvhem, 2022-01-14 
Ekeby 1_163 m.fl. Alvhem koncept, 2021-11-11 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 
Maria Cassel, t.f. planchef, informerar.   

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Planintressent 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 51   Dnr: KS-2021/838 

Beslut om att inte starta planarbete på Knivsta-Tarv 3:2  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen inleder inte planarbete på Knivsta-Tarv 3:2 i enlighet med planbesked KS-
2016/182 och avslutar planärendet. 
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden utskottets förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2016-05-10 om positivt planbesked för Knivsta-Tarv 3:2 (KS-
2016/182). Syftet med planbeskedet var att upphäva del av stadsplan för Ängby 
industriområde för att möjliggöra en enskild bostadsutfart över mark som i dagsläget är 
planlagd som naturmark. 
Grunden till planbeskedet är inte längre aktuellt och ärendet bör därför avslutas och 
planarbete inte inledas. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-01-11 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden 2021-12-13 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  
Maria Cassel, t.f. planchef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planintressent 
 
 



 

2022-03-28 

Reservation 

Kommunstyrelsen 

Reviderad grafisk profil för Knivsta kommun 

Ärendet handlar om revideringar i den grafiska profilen. Vi yrkade på ett tillägg om att 
tydliggöra de ekonomiska konsekvenserna vilket inte framgår av ärendet. Vårt 
yrkande avslogs och ärendet gick igenom utan förändringar. 
 
Det är inte fel att revidera den grafiska profilen, tvärtom behöver det göras med jämna 
mellanrum. Vi anser dock att varje kostnadsdrivande beslut behöver pengasättas för att 
möjliggöra för ansvariga politiker att kunna väga kostnaden mot andra behov, och att det är 
en viktig demokratisk princip att vara transparent med de ekonomiska konsekvenserna. 

  
 

  



 

2022-03-28 

Reservation 

Kommunstyrelsen 

Yttrande kring Region Uppsalas kulturplan  

Ärendet handlar om yttrande kring Region Uppsalas kulturplan. Vi yrkade att ta bort punkten 
om att tydliggöra hur regionen jobbar med Agenda 2030. Vårt yrkande avslogs och ärendet 
gick igenom utan förändringar. 

Det står ordagrant i regionens kulturplan att man jobbar utifrån en Agenda 2030-strategi. Vi 
anser att det är fullt tillräckligt och vill inte att förvaltningarna i vare sig kommun eller region 
ska lägga tid på ytterligare handläggning i frågan. 

  

 

  



 

2022-03-28 

Reservation 

Kommunstyrelsen 

Ledamotsinitiativ från Mimmi Westerlund (KD) – Kommunala 
ordningsvakter  

Ärendet handlar om vårt förslag om kommunala ordningsvakter. Vi yrkade att bifalla 
förslaget. Vårt yrkande avslogs och ärendet föll. 

För några månader sedan föreslog vi ett införande av kommunala ordningsvakter – något 
som varit mycket framgångsrikt för att stävja brottslighet i kommuner som infört detta. 

Nu kom förslaget tillbaka för beslut, där styret föreslog avslag med motiveringen att det är 
ineffektivt och inte behövs. Vi delar inte den uppfattningen. 

Även vårt förslag på en snabbare klottersanering inom 24 timmar röstades ned, trots att 
man vet att förfall ökar sannolikheten för ytterligare skadegörelse. 

  

 
  



 

2022-03-28 

Reservation 

Kommunstyrelsen 

Polisens och Knivsta kommuns medborgarlöfte 2022  

Ärendet handlar om ett medborgarlöfte i syfte att öka tryggheten. Vi yrkade på att följa upp 
planen med konkret åtagandeplan där minst dessa tre punkter finns med: 

1. Aktivt och i samverkan med SSPF arbeta med att höja tryggheten runt nya 
Sågverkstorget, stationen och parkeringsgaragen 

2. Kontinuerligt arbeta med renhållning och rondering av belysning för att kunna 
åtgärda fel. 

3. Höja den polisiära och kommunala närvaron särskilt under helgkvällar 

Vårt yrkande avslogs och ärendet gick igenom utan förändringar. 

Detta var i grunden ett bra förslag som vi röstade för, men tyvärr saknades helt en 
åtagandeplan. Vi anser att om Knivsta kommun lovar medborgarna att verka i en viss 
riktning, så måste det naturligtvis till en konkret plan kring hur man ska jobba. 

Förslaget mottogs till en början positivt, men efter en ajournering (paus för överläggning) 
svängde styret och sa till slut nej ändå. 

  

 

  



                  20220228 
 
Reservation Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike 
stationssamhälle. SUS2035 
 
Sverigedemokraterna är starkt emot Stadsutvecklingstrategi 2035, som 
majoriteten vill driva igenom. 
Vi vill avvakta med beslut om stadsutvecklingsstrategin tills det finns en bredare 
politisk grund för en strategi efter valet 2022. 
 
Den expansion majoriteten drivit i flera år har inneburit att Knivsta helt förlorat sin 
själ. Med den här utvecklingen förvandlas nu Knivsta till en förstad till Uppsala. 
 
Vi Sverigedemokrater vill utveckla Knivsta enligt den karaktär som fanns tidigare i 
förslaget om Trädgårdsstaden.  Vi vill bygga villor, radhus och flerfamiljshus med 
högst 3-4 våningar. Förutsättningen för att kunna genomföra en bra planering av 
Knivstas utveckling är att det finns en stadsarkitekt med egen självständig 
organisation. De planer som arbetas fram ska givetvis underställas 
kommunfullmäktige för beslut i enlighet med invånarnas önskemål. 
 
Johan Helenius SD Knivsta 
 
 
 
 



 

2022-03-28 

Reservation 

Kommunstyrelsen 

Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike 
stationssamhälle – Svar på återremiss  

Ärendet handlar om att anta en strategi för allt bostadsbyggande i samband med 
fyrspårsavtalet med staten. Vi yrkade att anta Kristdemokraternas eget förslag till 
stadsutvecklingsstrategi. Vårt yrkande avslogs och ärendet gick igenom. 

Vårt dokument är en alternativ stadsutvecklingsstrategi för Knivsta kommun. Det har i 
jämförande syfte en liknande disposition som det förslag som arbetas fram av M, S, MP, V 
och C under 2021/2022 och fokuserar på utbyggnad av Knivsta och Alsike. 

Vår vision innebär en lägre utbyggnadstakt, stopp för förtätning av befintliga områden samt 
att kommunen inte ska behöva sälja mark för att få ekonomin att gå ihop. Vi menar att 
mjuka värden som trivsamhet och vacker arkitektur är viktiga delar i samhällsplaneringen. 
Vackra omgivningar skapar välmående samtidigt som för tät och skuggig bebyggelse ger 
negativ inverkan på vårt mående. I genomtänkta miljöer med mänsklig skala och god 
proportionalitet ges förutsättningar att leva goda liv. 

Vår vision är den trevliga trädgårdsstaden. Utbyggnaden ska ske i en takt som är ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt bra för Knivstas invånare. I stället för att planlägga för fler höga och 
fyrkantiga byggnader, vill vi bygga gemytliga kvarter med rutnätsstruktur, harmoni och liv. Vi 
ser områden som Luthagen i Uppsala, Tullinge trädgårdsstad och Stadsparken i Mariefred 
som bra förebilder. När vi nu bygger det nya Knivsta så har vi ett ansvar att bygga områden 
där barn ska leka och växa upp med goda uppväxtvillkor, och där människor ska arbeta, 
promenera, leva och åldras. Det är de goda stadskvaliteter som forskningen visat är 
avgörande för att människor ska trivas. 

Framgångsfaktorerna är att det ska vara trivsamt gestaltat; grönt, utan för mycket insyn i 
bostäderna, med tydliga avgränsningar mellan privata och offentliga ytor och utan otrygga 
platsbildningar. Om ett område inte har en hög grad av någon av dessa kvaliteter vill inte 
människor bosätta sig där om de har möjlighet att välja att bo någon annanstans. Det lägger 
grunden för bostadsområden som ingen bryr sig om och som riskerar att förfalla. 

Vårt förslag till stadsutvecklingsstrategi är beslutat av Kristdemokraternas 
partiavdelningsstyrelse vintern 2021. För att förslaget ska kunna bli verklighet behöver 
uppdraget för förvaltningens arbete med stadsutvecklingsstrategin ändras i grunden. Vi 
jobbar för att det ska ske. 

  



 
 

Reservation mot beslutet att föreslå kommunfullmäktige 
anta Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och 
Alsike stationssamhälle, (SUS 2035) § 37 på KS 28 februari 

 
Knivsta.Nu är starkt kritiskt till att SUS2035, precis som fyrspårsavtalet, drivs igenom med 
knapp politisk majoritet 5 månader före ett allmänt val. Det ger ett svagt stöd för att 
strategin kommer att hålla som grund för samhällsplaneringen kommande mandatperioder. 

Det finns idag inget beslut om statlig finansiering för hela fyrspårsprojeket. Det är oklart om 
staten kommer att hålla sin del av fyrspårsavtalet både vad gäller finansiering och utfästa 
tider. Därmed finns inte heller brådska för kommunen att anta strategin. 

SUS 2035 bygger på en expansion som planerades utifrån ekonomin för byggandet av 
bostadsrätter. Idag finns inte den ekonomin kvar. Istället styrs byggandet utifrån de aktuella 
bostadssubventionerna för små hyreslägenheter. Den marknaden börjar bli mättad. I 
avvaktan på att staten tar fram en ny bostadspolitik bör Knivsta kommun vänta med beslut 
om strategin.  

Medborgardialogen visar att förankringen för strategin är låg. I dialogredogörelsen tonas de 
många invändningarna mot bl.a. bristande hållbarhet ner medan de färre positiva förstärks. 
Erfarenheterna av pandemin visar att strategierna behöver ändras. SUS 2035 erbjuder få 
fördelar för dem som bor i kommunen idag. Motivet att försörja kommunkassan med 
exploateringsvinster är en dålig drivkraft för samhällsutvecklingen. 

Stadsutvecklingsstrategin kommer om den genomförs att i grunden förändra Knivstas 
trivsamma småstadskaraktär till något helt annat. För vem bygger vi detta? 

Knivsta.Nu vill att samhällsbyggandet ska drivas av människors behov av trygga och hållbara 
bostäder. Vi vill att Knivsta och Alsike tätorter utvecklas med målet att ge trivsamma 
boendemiljöer. Där man ska kunna växa upp som barn men även bo på ålderns höst. Där 
olika boendeformer samsas med handel och andra verksamheter. Där man kan driva företag, 
pendla till jobb och utbildning men även ha en rik fritid. Där närheten till skolor, 
kommunikation och natur är tillgodosedd.  

Lennart Lundberg, 2:e vice ordförande    



 

KS-2021/839 

Liberalernas i Knivsta Reservation mot 

Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike 

stationssamhälle 

 

Inledningsvis vill vi vara tydliga med att vi, Liberalerna i Knivsta har en annan syn på 

Knivstas utveckling än majoritetens vars förslag till en ny Stadsutvecklingsstrategi huvudsak 

vilar på 4-spårsavtalet. Förslaget till stadsutvecklingsstrategi går i stora delar emot vad vi i 

Liberalerna vill för Knivsta. 

Vi Liberalerna anser även att denna fråga hade kunnat vänta till valrörelsen då det är en 

mycket viktig fråga för våra kommuninvånare. Kommunens invånare behöver få en ärlig 

chans att hinna tycka till om förslaget.  

Vidare är detta ett svar på den så kallade ”majoritetens” dialogversion av Stads-

utvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike där dialogen pågår 1 juni - 15 

september 2021. 

Vi har redan sett effekterna av en allt för hög tillväxt i kommunen där konsekvensanalys 

inom flera områden saknas. En snabb utbyggnadstakt skapar stress. Det blir trångt i skolor 

och trafikmässigt är det redan idag kö för att komma ut på E4:an på morgonen. Med en 

långsammare utbyggnadstakt hinner samhället utvecklas med fokus på kärnverksamhet och 

kvalité. Liberalerna vill lyfta och bevara det som är unikt för Knivsta. Liberalerna i Knivsta 

anser att följande punkter bör adresseras och arbetas in i den kommande 

stadsutvecklingsstrategin.  

 

 

• Vi ska ha kunskap om hållbarhetsfrågorna när det gäller klimat- och 

miljöfrågor. Vi saknar en djupare analys av beslut gällande klimat- och miljö. Som 

ett exempel kan anges den framtida vattenkvalitén i Knivsta ån. 

 

• Vi (= Knivstas politiker och förvaltning) måste göra en analys av social 

hållbarhet. Detta behöver göras innan fortsatt utbyggnad då man idag vet att 

trångboddhet ökar risker för fysisk och psykisk ohälsa. Flera erfarenheter och 

kunskaper om effekterna av trångboddhet i små lägenheter har vi nyligen fått genom 

pandemin. I fyrspårsavtalet anges att minst 30 % av nya bostäder ska vara hyresrätter, 

dvs. minst 5000 stycken. I dagsläget är det dock mest villatomter som efterfrågas i 

Knivsta kommun. Det bör finnas en större lyhördhet för boendeformer som 

efterfrågas. Vidare bör konsekvenserna av alltför storskaliga homogena boendeformer 

och dess konsekvenser för samhället i stort nogsamt utredas. En plan med mer 

blandade boendeformer är att föredra. 



 

• Liberalerna i Knivsta vill att tydliga satsningar på våra barn inom förskola / 

skola finns med. En kunskapsskola värd namnet med trygga miljöer, mötesplatser, 

och större grönområden. En snabb expansion med hög inflyttning riskerar att påverka 

lärandemiljön negativt. Hur påverkas elevgruppers förutsättningar för lärande av 

ständiga tillskott av elever? Hur påverkas personalens arbetsmiljö av att verka i en 

miljö där utbyggnadstakten är hög? Att stressa fram olika lösningar för våra minsta – 

vår framtid - blir inte bra på sikt. 

 

• Att vi bevarar viktiga natur- och kulturvärden för framtida generationer. 

När det gäller viktiga natur- och kulturvärden behövs en tydligare plan. Inte enbart för 

att tillvarata och bevara dessa områden men också för att synliggöra och 

tillgängliggöra dem för kommande generationer. Har vi väl byggt bort dem är det för 

sent. En ny grönstrukturplan behöver tas fram snarast. Bevarande av gröna stråk och 

grönområden för djur, arter och människor är av yttersta vikt.  

 

• VA-frågan är löst innan fortsatt utbyggnad. Vi ska inte skynda på byggprocessen 

innan vi har en ny lösning för fortsatt utbyggnad på plats. En analys av hur detta 

påverkar kommande planer är av yttersta vikt. 

 

 

• Vi ska ha en fungerande infrastrukturplan med fungerande infrastruktur innan 

fortsatt utbyggnad. Vi har stora utmaningar framför oss eftersom en tydlig 

infrastrukturplan saknas. I dagsläget har vi redan stora problem med framkomligheten 

både på Gredelbyleden och på Brunnbyvägen in till Alsike. En storskalig utbyggnad 

utan fungerade trafikflöden där nya på och avfarter saknas är ingen bra lösning. Det 

behövs fler överfarter och en förbifart innan Knivsta centrum / Nydal och Alsike 

byggs ut. 

 

Liberalerna i Knivsta kräver att ett strukturerat arbete snarast initieras på regional och 

interregional nivå för att Gredelbyleden så snart som möjligt klassificeras som 

stadsgata 

I dagsläget har invånare i Knivsta tillgång till parkeringsplats på tomten eller i nära 

anslutning till sin lägenhet. I det nya förslaget ska framtida invånare inte ha bil. 75 % 

av hushållen i storstäderna och 85 % på landsbygden äger idag ett fordon. Ett 

parkeringstal enligt fyrspårsavtalet på 0.3 betyder att fyra lägenheter om 75 kvm delar 

på en parkeringsplats. Detta resulterar i att endast 25% av Knivsta hushåll ska ha bil. 

Många som bor i Knivsta är barnfamiljer som pendlar och kollektivtrafik saknas för 

att täcka behovet. Det är inte heller bilen i sig som är problemet utan utsläppen. Så 

även med elbil kommer behov av parkering att finnas. Med sikte på fler elbilar behövs 

en utredning kring det låga p-talet och dess konsekvenser för invånarnas mobilitet ses 

över. 

 

 



Sammanfattning: 

Det sociala experiment som pågår i Knivsta kommun där det förtätas och byggs ut i snabb 

takt kan ingen förutsäga effekterna av. Vi kan dock som politiker försöka ta ett ansvar genom 

att endast ta beslut som grundar sig på vetenskaplighet och djupare analyser. 

Vi behöver även ta ansvar för den snabbt växande andel ungdomar i kommunen och minska 

deras känslan av otrygghet och förebygga psykisk ohälsa. De ska kunna lita på att politiska 

beslut fattas med invånarnas bästa för ögonen. Vi bör även tillvarata ungas möjlighet att 

påverka beslut rörande kommunens utveckling. Barnen i förskola och skola utsätts för 

ständiga förändringar med en snabb utbyggnadstakt. Detta påverkar arbetsro och hälsa 

negativt både för barn och pedagoger. 

  

Kunskap efter pandemin visar också att det inte är bra ur ett hälsoperspektiv med 

trångboddhet. Liberalerna i Knivsta förespråkar en lägre utbyggnadstakt, bevarande av 

grönområden och viktiga kulturområden med naturliga mötesplatser. Vi ska ta hänsyn till 

barns uppväxtmiljö och fysiska och psykiska hälsa. Vi ska inte bara ha en trygg förskola och 

skola med hög kvalité och en trygg miljö utan också valmöjlighet för våra äldre. Vi vill också 

förenkla människors vardag med tillgång till parkeringar (högre p-norm) och möjlighet till 

fler elstolpar. I en pendlarkommun som Knivsta behöver vi underlätta invånarnas vardag där 

bilen behövs för många för att få ihop livspusslet. Vi behöver också fungerande och väl 

utbyggda stationsnära pendlarparkeringar. Liberalerna i Knivsta vill slutligen även betona 

vikten av att det lokala näringslivet, samhällsservice och affärsverksamheter tydligare 

planeras in i utbyggnadsplanerna. Med stort fokus på Knivsta och Alsike innan nya stora 

logistikområden planeras. 

 

Liberalerna i Knivsta 2022-02-28 

Lotta Wiström Gruppledare och ledamot i kommunstyrelsen. 

 

 



 

2022-03-28 

Reservation 

Kommunstyrelsen 

Program för anskaffning av fossilfria fordon i Knivsta kommun 

Ärendet handlar om att kommunens fordonsflotta succesivt ska bli fossilfri. Vi yrkade att 
lägga till en mening om att kommunen ska samverka med näringslivet för att underlätta 
etableringar av snabbladdningsstationer. Vårt yrkande avslogs. 

I detta program finns endast två mycket korta meningar om laddstolpar, trots att det är en 
avgörande del för att lyckas med omställning till fossilfria fordon. Vi anser att kommunen 
varken kan eller ska själva etablera alla snabbladdningsstationer som behövs, men att vi har 
ett stort ansvar att samverka med näringslivet för att få till den utvecklingen vi vill se – med 
fler och bättre laddmöjligheter för våra invånare.  

Därför yrkade vi på ett enkelt tillägg att just samverka med näringslivet, så att ny lydelse 
skulle bli: 

”Infrastrukturen för laddstolpar är under utveckling. Kommunen bygger laddstruktur för 
kommunens egna fordon, och samverkar med näringslivet för att underlätta ytterligare 
etableringar av snabbladdningsstationer.” 

  

 
  



 

2022-03-28 

Reservation 

Kommunstyrelsen 

Mål och Budget 2022 – ändringsbudget  

Ärendet handlar om att fördela drygt 40 miljoner i oväntat överskott. Vi ville göra andra 
prioriteringar (skola, förskola) än styret. Vårt yrkande avslogs. Styret ville bland annat fördela 
pengarna till teknisk planering, övergripande infrastrukturutredningar och tillitsreform inom 
hemtjänsten. Vårt förslag skulle å andra sidan innebära ett ordentligt tillskott till skola och 
förskola efter de senaste årens neddragningar: 

• 18 miljoner till stärkt skola och förskola (UN) 
• 3,5 miljoner till temalekpark i centrala Knivsta (SUN) 
• 20 miljoner sänkt exploateringsnetto (KS) 

Vi föreslog också att kvarvarande medel halveras i nedanstående poster och omfördelas till 
utbildningsnämnden: 

• 2,5 miljoner exploateringskontor (KS) 
• 1,3 miljoner utvecklingsprogram Knivsta 2035 (KS) 
• 1 miljon innovationskontoret (KS) 

 



 

 

 

 

 

 

 

Särskilt yttrande i § 45 Inriktningsmål och ekonomiska ramar 2023-2026 

 

Eftersom det är valår kommer budgetbeslutet att tas först efter valet 2022. Inriktningsmål 
och fördelning av pengar i budgeten kommer att förändras av den majoritet som kommer att 
styra Knivsta efter valet. 

Jag vill redan nu markera att Knivsta.Nu, om vi ingår i en kommande majoritet, kommer att 
göra andra prioriteringar, som bland annat innebär mindre barngrupper i förskolan och fler 
vuxna i grundskolan. 

Det kommer vi att redovisa för väljarna i god tid för valet den 11 september. 

 

Lennart Lundberg, andre vice ordförande i kommunstyrelsen 

 



 
2022-03-28 
Särskilt yttrande 
Kommunstyrelsen 

Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2023-2026 för den 
fortsatta budgetdialogen 

Kristdemokraterna sitter i opposition och står därför inte bakom styrets nuvarande budget, 
och hade önskat andra ingångsvärden i den kommande planeringen. Vi kommer precis som 
förra året att inkomma med en egen skuggbudget för 2023 när det blir dags för nytt 
budgetbeslut. 



Vi är positiva till själva konceptet Alvhem som presenteras i ansökan om 

planbesked. Projekt med stadsodling och kretsloppsanpassat avlopp är 

sådant som vi gärna ser i det växande Alsike. 
 

Förvaltningen anger i sitt underlag flera tunga skäl till att ansökan inte bör 

beviljas och vi har stort förtroende för förvaltningens kompetens. Även 

Länsstyrelsen och Roslagsvatten har anfört starka invändningar. 

 

I Miljöbalken finns ett starkt skydd mot att inte exploatera jordbruksmark. Ett 

postivt planbesked riskerar därmed att bryta mot balkens bestämmelser. Detta är 

också en klart uttalad ambition i Knivstas stadsutvecklingsstrategi. Vidare är det 

aktuella området utsatt för en översvämningsrisk.  

 

För att förhindra en olycklig situation där planintressenten och den kommunala 

förvaltningen investerar ytterligare resurser i form av tid och pengar i ett projekt 

som ändå inte går att motivera utifrån centrala bestämmelser i Miljöbalken så 

bör begäran avslås i ett tidigt skede. Det är dessutom många planer som ligger 

före i kön. Mot denna bakgrund stöder Vänsterpartiet och Miljöpartiet det 

ursprungliga förslaget, som lyder: 

 

 

Kommunstyrelsen ger negativt planbesked för den föreslagna åtgärden för 

fastigheten Ekeby 1:163 m.fl. Alvhem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christer Johansson (V)  Peter Bergkvist (MP) 

ersättare KS    ersättare KS 

Särskilt yttrande till KS 
 
Begäran om planbesked för fastighet 
Ekeby 1:163 m.fl. Alvhem 
 

2022.02.28 

 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnar följande yttrande 

angående Kommunstyrelsens ärende: Begäran om planbesked 

för fastighet Ekeby 1:163 m.fl. Alvhem 
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