
 
 

 
  PROTOKOLL 1 (33)  

Sammanträdesdatum §§ 110–138 
2021-08-23  

 

 

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

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, Knivsta 

Sista datum för 
laglighetsprövning  

2021-09-24 

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-09-03 Datum när anslaget 
tas ner 

2021-09-25 

 

 
 
 
  

Sammanträde med kommunstyrelsen 
 
Tid: Måndag den 23 augusti 2021, kl. 13:00–15.50 
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus 
Beslutande: Klas Bergström (M), ordförande, §§ 110–137 

Boo Östberg (C), 1:e vice ordförande, (distansledamot), §§ 110–137 
Lennart Lundberg (KNU), 2:e vice ordförande, (distansledamot) 
Harriet Swanberg (S), (distansledamot) 
Mimmi Westerlund (KD), (distansledamot) 
Johan Helenius (SD), (distansledamot) 
Lotta Wiström (L), (distansledamot) 
Thor Övrelid (M), (distansledamot) 
Claes Litsner (S), ledamot, §§ 110–137 
Camilla Arvidsson (M), ersätter Klas Bergström (M), § 138 (distans) 
Kerstin Umegård (MP), ersätter Boo Östberg (C), § 138 (distans) 
Christer Johansson (V), ersätter Claes Litsner (S), § 138 (distans) 
 

Ersättare: Matilda Hübinette (KNU), (distansersättare) 
Camilla Arvidsson (M), (distansersättare), §§ 110–137 
Kerstin Umegård (MP), (distansersättare) 
Christer Johansson (V), (distansersättare) 

Övriga deltagare: Se nästa sida. Sammanträdet var slutet.  
Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare 
Justering, se sista 
sidan för digital 
underskrift 

Protokollet justeras med digital signatur den 1 september 2021 av: 
Klas Bergström (M), ordförande, §§ 110–137 
Lennart Lundberg, mötesordförande § 138 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 
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Övriga närvarande: 
Susanne Jakobsson (M), ordförande i Alsike Fastighets AB, §§ 110–114 
Gunnar Orméus (S), ordförande i Kommunfastigheter AB och Knivstabostäder AB, §§ 110–
114 
Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Åsa Franzén, chef för kommunledningskontoret 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
Anna-Karin Strinnholm, kommunikatör 
Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef 
Anders Carlquist, exploateringschef, §§ 115–135 
Robert Fåhraeus, samhällsbyggnadskoordinator, § 118 
Terees von Steedingk, Roslagsvatten, § 118 
Isak Bergdahl, jurist, § 128 
Maria Cassell, planchef, §§ 131–132 
Linus Wickman, planhandläggare, §§ 131–132 
Jessica Öhrn, planhandläggare, §§ 131–132 
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§ 110 

Justering 

Kommunstyrelsens beslut 
Protokollet justeras den 1 september 2021 av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU).  
 

 
§ 111 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Ledamotsinitiativet från Mimmi Westerlund (KD), ”Trafiksituationen vid 
Gredelbyleden/Trunstavägen”, överlämnas till samhällsutvecklingsnämnden för vidare 
behandling. 
Dagordningen godkänns utan ändringar.  

Yrkanden 
Klas Bergström (M) yrkar att ledamotsinitiativet från Mimmi Westerlund (KD), 
”Trafiksituationen vid Gredelbyleden/Trunstavägen”, överlämnas till 
samhällsutvecklingsnämnden för vidare behandling. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer det egna yrkandet mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
yrkandet.  

Sammanfattning 
Mimmi Westerlund (KD) har till sammanträdet lämnat in ett ledamotsinitiativ, 
”Trafiksituationen vid Gredelbyleden/Trunstavägen”.  
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§ 112 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsbesluten är anmälda enligt följande: 

• Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-08-11 
• Lista på diarieförda delegationsbeslut 2021-05-11–2021-08-13 
• Förteckning delegationsbeslut 2021-05 - lokalförsörjning 
• Förteckning delegationsbeslut 2021-06 - lokalförsörjning 
• Tillsvidare och visstidsanställda maj 2021 
• Tillsvidareanställda juni 2021 
• Visstidsanställda juni 2021 
• Ordförandebeslut 2021-05-20, KS-2021/71 Ändrat öppethållande av kommunala 

verksamheter under Covid 19-pandemin 2021 
• Ordförandebeslut 2021-05-31, KS-2021/71 Ändrat öppethållande av kommunala 

verksamheter under Covid 19-pandemin 2021 
• Ordförandebeslut 2021-06-17, KS-2021/489 Remissvar om Förslag till principer för att 

utse regionalstödskarta för perioden 2022-2027 
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§ 113 

Övriga anmälningsärenden 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen:  

• Beslut från Heby kommun, KS § 117, 2021-05-18, Avtalssamverkan juridik och 
upphandling 

• Justerat protokoll från IT-nämndens sammanträde 2021-05-21samt plan för ekonomi och 
verksamhet 2022-2024 

• Justerat protokoll från Lönenämndens sammanträde 2021-05-21 samt plan för 
lönenämndens ekonomi och verksamhet 2022-2024   

• BMN § 92, 2021-06-22, Ekonomisk uppföljning per maj 
• Socialnämndens beslut § 50 2021-05-27 - Ekonomisk uppföljning per april 
• Socialnämndens beslut § 58 2021-06-15 - Avtal förstudie om ev ombyggnation Estrids 

gård och Vilhelms gård 
• SUN § 64, 2021-06-14, Ekonomisk uppföjning per maj 
• Utbildningsnämndens beslut § 50, 2021-06-01 - Ekonomisk uppföljning per april 2021 
• Protokoll från överförmyndarnämndens sammanträde 2021-06-21 
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§ 114  

Information från de kommunala bolagen 
Susanne Jakobsson (M), ordförande i Alsike Fastighets AB, och Gunnar Orméus (S), 
ordförande i Kommunfastigheter AB och Knivstabostäder AB, informerar. 
 

§ 115   Dnr:  

Information om markförsäljning i Ar 
Anders Carlqvist, exploateringschef, informerar. Två ingångna markanvisningsavtal har blivit 
äldre än två år och är därmed ogiltiga. 

 

§ 116  

Information om riksintresseprecisering Arlanda 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet bordläggs till nästa sammanträde.  
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§ 117   Dnr: KS-2021/528 

Mål och budget 2022 med planeringsramar 2023-2025 samt skattesats 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Mål och budget 2022 med planeringsramar 2023-2025, daterad 20 augusti 2021, fastställs 
med följande innehåll: 

• Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden och direktiv. 
• Resultat- och balansräkning, med ett budgeterat resultat 2022 på 12,4 miljoner 

kronor. 
• Driftbudget och investeringsplan för kommunstyrelsen och nämnderna. 
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt 

nyupplåna vid behov upp till 100 miljoner kronor under 2022. 
• Borgensavgiften är år 2022 0,30 procent för Kommunfastigheter i Knivsta AB, 

Knivstabostäder AB, Alsike Fastighets AB. Knivstavatten AB är borgensavgiften 
0,2 procent. 

• Skattesatsen för 2022 är 20,91 procent. 

Reservationer 

Lennart Lundberg (KNU), Lotta Wiström (L) och Johan Helenius (SD) reserverar sig till 
förmån för sina egna yrkanden.  

Mimmi Westerlund (KD) reserverar sig skriftligt (protokollsbilaga 1).  

Yrkanden 

Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till Knivsta Nu:s budgetförslag. 

Mimmi Westerlund (KD) yrkar avslag på majoritetens budgetförslag och bifall till 
Kristdemokraternas budgetförslag.  

Lotta Wiström (L) yrkar avslag på majoritetens budgetförslag och bifall till Liberalernas 
budgetförslag. 

Johan Helenius (SD) yrkar avslag på majoritetens budgetförslag och bifall till 
Sverigedemokraternas budgetförslag. 

Klas Bergström (M) och Boo Östberg (C) yrkar bifall till majoritetens budgetförslag.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
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Därefter ställer ordföranden de olika förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
bifaller majoritetens budgetförslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser kommunens årliga mål och budget för perioden år 2022 med planperiod 2023-
2025. Förslaget innehåller sänkt skattesats med 60 öre till 20:91 kronor (föregående år 21:51 
kronor). Kommunfullmäktiges mål är sprungna ur Agenda 2030, vision 2025 och den 
regionala utvecklingsstrategin (RUS). Målen är uppdelade i 4 fokusområden; Värde, Bo och 
trivas, Växa och Värna. För de kommunalt helägda bolagen fastställs ägardirektiv med 
inriktning, uppdrag och avkastningskrav. De kommunala verksamheterna har i fördelning av 
ekonomiska resurser erhållit uppräkning av anslag för priser och löner, volymuppräkning och 
politiska prioriteringar. Det finansiella målet är 12,4 miljoner kronor eller 1 procent av skatter, 
bidrag och kommunalekonomisk utjämning för år 2022 och genomsnittet för 4 års-perioden 
är 2,5 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-07-06 
Mål och budget 2022 med planeringsramar 2023-2025, förslag daterat 2021-08-20 
Kristdemokraternas budgetförslag 2021-08-23 
Knivsta Nu:s budgetförslag 2021-08-23 
Liberalernas budgetförslag 2021-08-23 
Sverigedemokraternas budgetförslag 2021-08-22 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 118   Dnr: KS-2021/533 

Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Knivsta kommun ansöker om att ansluta sig till Käppalaförbundet.  

Reservationer 
Johan Helenius (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet (protokollsbilaga 2).  
Boo Östberg (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet (protokollsbilaga 3).  

Yrkanden 
Boo Östberg (C) yrkar i första hand återremiss för att ta fram en resurspositiv 
produktionsanläggning för energi och näring från Knivstas avlopp och i andra hand avslag.  
Lennart Lundberg (KNU), Mimmi Westerlund (KD), Lotta Wiström (L) och Claes Litsner (S), 
yrkar bifall till samhällsutvecklingsnämndens förslag.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden Boo Östbergs yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet 
idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. 
Slutligen ställer ordföranden samhällsutvecklingsnämndens förslag till beslut mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Beslutet innebär att Knivsta kommun går vidare med att ansluta sig till Käppalaförbundet 
enligt förbundets framtagna avtal.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-07-07 
Samhällsutvecklingsnämndens beslut 2021-06-14, §  
Bilaga 1 Anslutningsavtal Knivsta-Käppalaförbundet framtaget av Käppalaförbundet. 
Bilaga 2 Förändringar i förbundsordning 
Bilaga 3 Presentation av Käppalaförbundet 210428 
Bilaga 4 Lokaliseringsutredning nytt avloppsreningsverk, COWI, 210428 
Bilaga 5 Utredning om källsorterande avlopp, Ecoloop, 210428 
Bilaga 6 Roslagsvattens kompletterande information om preliminär tidplan 
Bilaga 7 Käppalaförbundets förbundsordning 
Arbetsutskottet instämde i samhällsutvecklingsnämndens förslag till beslut. 
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Robert Fåhraeus, samhällsbyggnadskoordinator, och Terees von Steedingk, Roslagsvatten, 
informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 119   Dnr: KS-2020/768 

Svar på motion 2020:10 från Lotta Wiström (L) – Bilda ett naturreservat på kommunal 
mark i södra Lunsen  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet daterat 
2021-03-29. 

Reservationer 
Lotta Wiström (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet (protokollsbilaga 4).  

Yrkanden 
Lotta Wiström (L), med bifall från Johan Helenius (SD), yrkar bifall till motionen.  
Claes Litsner (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot Lotta Wiströms yrkande 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2020. 
Motionären föreslår att kommunen bildar ett naturreservat på mark som ägs av kommunen 
och Alsikebolaget i södra Lunsen senast år 2024. Ärendet har beretts av 
samhällsutvecklingsnämnden den 26 april 2021 och nämnden föreslår kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-06 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 42, 2021-04-26 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2021-03-29 
Motionen 
Arbetsutskottet instämde i samhällsutvecklingsnämndens förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 120   Dnr: KS-2020/769 

Motion 2020:11 från Kristdemokraterna – Revidera Knivsta kommuns riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet.  

Reservationer 
Mimmi Westerlund (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet (protokollsbilaga 5).  

Yrkanden 
Mimmi Westerlund (KD) yrkar bifall till motionen.  
Claes Litsner (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden Mimmi Westerlunds yrkande mot arbetsutskottets förslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna har i en motion inlämnad den 23 september 2020 föreslagit att kommunen 
ska revidera kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Den senaste 
aktualiseringen och revideringen genomfördes 2017 och det är därför aktuellt att göra en 
översyn av nuvarande riktlinjer.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-21 
Motionen 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 121   Dnr: KS-2020/770 

Svar på motion 2020:12 från Björn-Owe Björk (KD) – Revidera Knivsta kommuns 
partistöd till fullmäktige  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  
2. Fullmäktige uppdrar åt nuvarande ersättningsberedning att utreda frågan i enlighet med 

motionens intentioner. 

Reservationer 
Boo Östberg (C) reserverar sig mot den andra beslutssatsen, till förmån för sitt eget yrkande.  

Yrkanden 
Mimmi Westerlund (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att 
uppdra åt nuvarande ersättningsberedning att utreda frågan i enlighet med motionens 
intentioner.  
Boo Östberg (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag på Mimmi Westerlunds 
yrkande. 
Lennart Lundberg (KNU), Johan Helenius (SD) och Lotta Wiström (L) yrkar bifall till Mimmi 
Westerlunds yrkande. 
Klas Bergström (M) yrkar avslag på Mimmi Westerlunds yrkande.  
Claes Litsner (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget och bifall till Mimmi Westerlunds yrkande.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
Ordföranden konstaterar att ordförandeförslaget är huvudförslag och Mimmi Westerlunds 
yrkande är ett tilläggsyrkande till huvudförslaget.  
Därefter ställer ordföranden ordförandeförslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. Slutligen ställer ordföranden Mimmi Westerlunds tilläggsyrkande mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 
Björn-Owe Björk (KD) har lämnat in en motion där han föreslår fullmäktige att tillsätta en 
fullmäktigeberedning som får i uppgift att ta fram ett förslag till ny modell för partistöd med 
ambitionen att partistödet hamnar i paritet med likvärdiga kommuner.  

Underlag för beslut 
Ordförandeförslag 2021-07-06 
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PM 2021-07-04 
Motion 2021-07-05  
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 122   Dnr: KS-2021/122 

Motion 2021:02 från Monica Lövgren (SD) och Hans Nyberg (SD) – Inför ett register 
över motioner på kommunens hemsida  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Yrkanden 
Claes Litsner (S), med bifall från Klas Bergström (M) och Thor Övrelid (M), yrkar att motionen 
ska anses besvarad.  
Johan Helenius (SD) yrkar bifall till motionen.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
Arbetsutskottets förslag till beslut saknar bifallsyrkanden.  
Ordföranden ställer Claes Litsners yrkande och Johan Helenius yrkande mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen bifaller Claes Litsners yrkanden.  

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-10 anmäldes Motion 2021:02 om att införa 
ett register över motioner på kommunens hemsida. Motionen tar upp vikten av ett digitalt 
system på kommunens webb, så att allmänheten lätt ska kunna få en överskådlig bild av hur 
de politiska partierna arbetar med motioner. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-30 
Motion 2021:02 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 123   Dnr: KS-2021/161 

Redovisning av partistöd för år 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
1. Kommunfullmäktige godkänner partistödsredovisningen från samtliga partier 2020. 
2. Samtliga partier beviljas helt partistöd för år 2022 i enlighet med partistödsreglementet 

(belopp per mandat). 

Reservationer 
Lennart Lundberg (KNU) anmäler skriftlig reservation (protokollsbilaga 6).  

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU) yrkar, med bifall från Lotta Wiström (L) och Mimmi Westerlund 
(KD), att underlaget ska kompletteras med partiernas redovisningar.  
Klas Bergström (M) yrkar avslag på Lennart Lundbergs yrkande.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
Ordföranden konstaterar att Lennart Lundbergs yrkande är att se som ett tilläggsyrkande och 
behandlas efter huvudförslaget. Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till 
beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Slutligen ställer 
ordföranden Lennart Lundbergs yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår 
yrkandet.  
Omröstning begärs. 

Omröstning 
De ledamöter som vill bifalla Lennart Lundbergs yrkande röstar JA. 
De ledamöter som vill avslå yrkandet röster NEJ. 
Lennart Lundberg (KNU), Mimmi Westerlund (KD), Johan Helenius (SD) och Lotta Wiström 
(L) röstar JA.  
 Klas Bergström (M), Boo Östberg (C), Harriet Swanberg (S), Thor Övrelid (M), och Claes 
Litsner (S) röstar NEJ.  
Med 5 NEJ-röster mot 4 JA-röster beslutar kommunstyrelsens att avslå tilläggsyrkandet.   



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 17 (33)  
Sammanträdesdatum  
2021-08-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska partier som erhåller partistöd inkomma med redovisning av 
användandet av stödet. En utebliven eller bristande redovisning kan innebära att partistöd 
reduceras för efterföljande verksamhetsår.  
Samtliga partier har inkommit med en godtagbar ekonomisk redovisning av partistödet 2020, 
och därför föreslås att alla partier erhålla fullt mandatstöd för budgetår 2022.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-27 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
 
 
 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 18 (33)  
Sammanträdesdatum  
2021-08-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 124   Dnr: KS-2021/308 

Bolagsordning Knivsta Kommunhus AB  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar bolagsordning för Knivsta Kommunhus AB. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att bilda en ny bolagskoncern samt bildande av 
ett nytt moderbolag, Knivsta Kommunhus AB. Det nya bolaget ska ha en bolagsordning där 
föremål och ändamål med bolaget ska vara tydliggjort. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-21 
Bolagsordning Knivsta kommunhus AB  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Knivstabostäder AB 
Alsike Fastighets AB 
Revisorerna 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 19 (33)  
Sammanträdesdatum  
2021-08-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 125   Dnr: KS-2021/411 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning – revidering 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämningsreserv. 

2. Beslutet ersätter tidigare beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KS 
2017/490). 

Reservationer 
Lotta Wiström (L) reserverar sig mot beslutet.  
Mimmi Westerlund (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet (protokollsbilaga 7).  

Yrkanden 
Mimmi Westerlund (KD) yrkar att riktlinjerna ska kompletteras med införande av lånetak samt 
begränsning av nyttjandet av exploateringsvinter i driftbudgeten. 
Lotta Wiström (L) yrkar att riktlinjernas ska ändras på sid 4 med följande: ”På lång sikt ska 
resultatet i förhållande till skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning uppgå till lägst 
2 procent” samt ”I budget bör exploateringsnettot uppgå till högst 2 procent av till skatter, 
bidrag och kommunalekonomisk utjämning”. 
Klas Bergström (M) yrkar avslag på Mimmi Westerlunds och Lotta Wiströms yrkanden. 

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
Därefter konstaterar ordföranden att Mimmi Westerlunds och Lotta Wiströms 
ändringsyrkanden innebär att det finns tre förslag till riktlinjer att ta ställning till.  
Ordföranden ställer därför arbetsutskottets förslag till beslut samt yrkandena mot varandra 
och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har sedan tidigare beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Riktlinjer har från tid till annan behov av revidering och aktualisering. Senaste revideringen 
gjordes 2017. Det nya förslaget innehåller ett tillägg i riktlinjerna för exploateringsnettot som 
andel av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning samt teoretisk 
resursfördelningsmodell i en växande kommun.  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 20 (33)  
Sammanträdesdatum  
2021-08-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-21 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, förslag  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 21 (33)  
Sammanträdesdatum  
2021-08-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 126   Dnr: KS-2021/499 

Omfördelning av investeringsmedel 2021  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att omfördela investeringsmedel om 100 000 kr från 
Ungdomsverksamheten till Idrotts- och fritidsanläggningar 2021. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta Centrum för idrott och kultur ska under hösten 2021 starta verksamheten i 
scenkonstlokalen. I de tekniska behovsunderlagen från externa bokare framkommer ett 
behov av teknik som CIK i dagsläget inte kan tillhandahålla. En investering i teknisk 
utrustning motsvarande 100 tkr säkerställer att lokalen möter behoven. 
Ungdomsverksamheten är inte i behov av att göra planerade investeringar 2021 enligt 
budget med anledning av att verksamheten tillfälligt ändrat inriktning på grund av 
Coronapandemin. De beslutade investeringsmedlen om 100 tkr för ungdomsverksamheten 
2021 föreslås därför omfördelas till Idrotts- och fritidsanläggningar för att kunna användas på 
CIK. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-28  
Kultur- och fritidsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidschef 
Kulturchef 
Fritidschef 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 22 (33)  
Sammanträdesdatum  
2021-08-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 127   Dnr: KS-2021/500 

Mottagande av donation till Knivsta Kulturskola 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att Knivsta kulturskola kan ta emot en donation från Knivsta 
kulturskolas intresseförening i form av utrustning till ett värde av 40 000 kr under 2021. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Den föräldradrivna intresseföreningen för Knivsta kulturskola ska avvecklas och önskar att 
kvarstående medel i föreningen ska komma eleverna i kulturskolan till nytta. Föreningen vill 
donera t ex. instrument och annan utrustning till kulturskolan till ett värde av 40 000 kr under 
2021. Styrelsen kommer i samråd med kulturskolechef avgöra vad som ska köpas in. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-07-14  
Kultur- och fritidsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kulturskolechef 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 23 (33)  
Sammanträdesdatum  
2021-08-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 128   Dnr: KS-2021/324 

Dataskyddsombudets granskningsrapport – 21 april 2021  

Kommunstyrelsens beslut 
Dataskyddsombudets granskningsrapport är anmäld till styrelsen. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens dataskyddsombud har genomfört uppföljande granskning av områden där hon 
funnit brister i hur kommunen följer EU:s allmänna dataskyddsförordning. Av totalt fyra 
kontrollområden i denna granskning bedömer dataskyddsombudet kommunen följer 
dataskyddsförordningen på två områden, medan brister av mindre väsentligt slag fortfarande 
finns på två områden. Förvaltningen bedömer att ytterligare utbildningsinsatser för 
kommunens medarbetare krävs för att uppnå fullgod regelefterlevnad. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-19 
Dataskyddsombudets granskningsrapport 2021-04-21  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Isak Bergdahl, jurist, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunens nämnder 
Dataskyddsombudet 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 24 (33)  
Sammanträdesdatum  
2021-08-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 129   Dnr: KS-2021/441 

Arrendeavtal för reserverad parkeringsplats Särsta 3-1  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tecknar/ingår arrendeavtal mellan Knivsta kommun och Yener Restaurang AB. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Arrendatorn till del av Särsta 3:1 äger restaurangen Adas Kolgrill. För att de ska kunna 
bedriva verksamheten är de i behov av en parkeringsplats intill restaurangen. Detta avtal 
avser arrende till en förhyrd parkeringsplats på pendlarparkeringen, Särsta 3:1. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtandet 2021-06-02 
Arrendeavtal för reserverad parkeringsplats Särsta 3:1 2021-06 
Kartbilaga över ut markerad parkeringsplats  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Anders Carlqvist, exploateringschef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Exploateringschefen 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 25 (33)  
Sammanträdesdatum  
2021-08-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 130   Dnr: KS-2021/530 

Försäljning av del av fastigheten Gredelby 1:149, ca 13000 kvm, till AB Karl Hedin 
Bygghandel 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning av del 
av fastigheten Knivsta Gredelby 1:149 till AB Karl Hedin Bygghandel (org.nr. 556114-1812).  

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

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser försäljning av del av fastigheten Knivsta Gredelby 1:149 till AB Karl Hedin 
Bygghandel. Etableringen kommer att innebära ca 10-15 arbetstillfällen och byggstart är 
planerad till första kvartalet 2022.  
Priset för fastigheten är satt till 700 kr/kvm tomtarea med en förväntad försäljningsintäkt om 
ca 9 100 000 kronor. Slutgiltig köpeskilling bestäms med stöd av fastställd tomtarea i 
lagakraftvunnet fastighetsbildningsbeslut. Kommunen står för lantmäterikostnaden.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-07-06 
Köpekontrakt AB Karl Hedin Bygghandel 
Bilaga 1 – Ny fastighet 13000 kvm 
Bilaga 2 – Ny fastighet – översiktskarta 
Bilaga 3 – Planbeskrivning Norra Ar 
Bilaga 4 – Plankarta Norra Ar 
Bilaga 5 – Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Anders Carlqvist, exploateringschef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 26 (33)  
Sammanträdesdatum  
2021-08-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 131   Dnr: KS-2021/293 

Ansökan om planbesked för bostäder, Knivsta Gredelby 2:1  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för Gredelby 2:1. 

Reservationer 
Mimmi Westerlund (KD) reserverar sig skriftligt mot beslutet (protokollsbilaga 8).  

Yrkanden 
Mimmi Westerlund (KD) tilläggsyrkar att i tidigt skede planera för god framkomlighet för 
trafikanter i anslutning till byggnationen samt att säkerställa tillräckliga grönytor runt det nya 
bostadsområdet och att byggnaderna ska harmoniera väl med sin omgivning. 
Claes Litsner (S), Lennart Lundberg (KNU) och Harriet Swanberg (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.  
Lotta Wiström anmäler en röstförklaring (protokollsbilaga 9).  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut 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 
JM AB har inkommit med en ansökan om planbesked avseende upprättande av ny detaljplan 
för del av Gredelby 2:1. Syftet är att pröva möjligheterna att uppföra bostäder. Området är 
detaljplanelagt som park eller plantering i gällande detaljplan för Kölängen. Förslaget är i linje 
med kommunens översiktsplan då området är utpekat som prioriterat för ny bebyggelse. 
Ett markanvisningsavtal har tidigare skrivits mellan kommunen och JM AB för den aktuella 
marken enligt KS-2020/986.  
Den sammanvägda bedömningen är att positivt planbesked ska ges för en fortsatt 
detaljplaneprocess där markens lämplighet prövas. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-07-12 
Ansökan med bilaga  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Linus Wickman, planhandläggare, informerar.  
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Den sökande (genom planenheten) 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 28 (33)  
Sammanträdesdatum  
2021-08-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 132   Dnr: KS-2021/341 

Planbesked för industri, lager och kontor berörande Forsby 2:10 och Forsby 2:12  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för Forsby 2:10 och 2:12.  

Reservationer 
Lennart Lundberg (KNU) reserverar sig skriftligt mot beslutet (protokollsbilaga 10). 
Lotta Wiström (L) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 
Claes Litsner (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  
Lennart Lundberg (KNU) yrkar, med bifall från Lotta Wiström (L) och Johan Helenius (SD), 
att kommunstyrelsen ska ge negativt planbesked.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot Lennart Lundbergs 
yrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser planbesked för att utveckla fastigheterna till ett verksamhetsområde för 
industri, lager och kontor med en direkt anslutning till Ostkustbanan på mark som idag utgörs 
av åkermark, äldre betesmark och skog. 
Förslaget går i linje med kommunens översiktsplan då området är utpekat för 
verksamhetsutveckling. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-07-28 
Ansökan med bilaga  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Jessica Öhrn, planhandläggare, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Sökanden (genom planenheten) 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 133   Dnr: KS-2021/241 

Uppföljning av digitala mötesverktyg  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar emot och godkänner uppföljningen av digitala mötesverktyg. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Den rådande pandemin har lett till att kommunens krav på digitala mötesformer på kort tid 
förändrats och ökats.  
Uppföljningen visar att det finns delar som behöver förbättras och utvecklas kring 
kommunens digitala mötesverktyg för att göra dem mer användarvänliga och effektiva. 
Främst handlar det om att tillgängliggöra kunskap, information och utbildning och därmed 
skapa förutsättningar. All information gällande digitala mötesverktyg behöver också samlas 
och struktureras för att skapa bättre förutsättningar och förenkla för de som använder sig av 
verktygen och rutiner/lathundar behöver tas fram och tillgängliggöras. Även information 
gällande hantering av sekretess och känsliga uppgifter behöver förtydligas. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-22 
Rapport, ”Uppföljning av digitala mötesverktyg”  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
Handläggare 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 134   Dnr: KS-2021/428 

Medel för finansiering av licenser för Stratsys  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen finansierar utökningen av fler licenser för Stratsys genom medel från 
kommunstyrelsen prioriterade medel, totalt 180000 kronor. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Antalet licenser i verksamhetssystemet Stratsys har nått licenstaket (100) och en utökning är 
nödvändig för att fortsätta utvecklingen med ett digitalt arbetssätt. Kostnaden för utökningen 
av 30 nya licenser är 180 000 kronor i engångskostnad och 36 000 kr per år för support och 
underhåll. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-27  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Ekonomichef 
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§ 135   Dnr: KS-2021/529 

Prövning om den verksamhet som kommunens helägda bolag bedrivit 2020 varit 
förenlig med de fastställda kommunala befogenheterna 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen anser att kommunens helägda bolag under kalenderår 2020 har bedrivits 
enligt det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen har undersökt Knivstabostäder AB:s, Kommunfastigheter i Knivsta AB:s och 
Alsike Fastighets AB:s styrelseprotokoll, årsredovisningar med mera och gjort bedömningen 
att verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för respektive 
bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-07-06  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
Knivstabostäder AB 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Alsike Fastighets AB 
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§ 136   Dnr: KS-2021/10 

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 
Mimmi Westerlund (KD) väljs till kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i valet.  

Förslag 
Lennart Lundberg (KNU) nominerar Mimmi Westerlund (KD). 

Sammanfattning 
Pontus Lamberg (KD) har entledigats från sitt uppdrag i kommunstyrelsen på egen begäran 
och ett fyllnadsval till arbetsutskottet måste nu göras.  
 

 

§ 137   Dnr: KS-2021/10 

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 
Mimmi Westerlund (KD) väljs till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i valet.  

Förslag 
Lennart Lundberg (KNU) nominerar Mimmi Westerlund (KD). 

Sammanfattning 
Pontus Lamberg (KD) har entledigats från sitt uppdrag i kommunstyrelsen på egen begäran 
och ett fyllnadsval till kultur- och fritidsutskottet måste nu göras.  
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 33 (33)  
Sammanträdesdatum  
2021-08-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 138   Dnr: KS-2021/427 

Bestämmelser för omställningsstöd och pension för politiker (OPF-KL 21) 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
1. Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda, (OPF-KL 18), enligt ersättningsberedningens förslag. 
2. Bestämmelserna träder i kraft den 1 oktober 2021. 
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att justera de av kommunstyrelsen 

antagna tillämpningsanvisningarna i augusti 2019 så att de överensstämmer med det av 
kommunfullmäktige antagna OPF-KL 21. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att återkomma med justerade 
tillämpningsanvisningar i samband med det föreslagna ikraftträdandet den 1 oktober 
2021, dock inte senare än den 24 november 2021. 

Jäv 
Klas Bergström (M), Boo Östberg (C) och Claes Litsner (S) anmäler jäv och lämnar mötet.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden det utsända förslaget till beslut, som är detsamma som fullmäktigeberedningens 
förslag till beslut, mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Den av kommunfullmäktige tillsatta ersättningsberedningen har den 27 maj 2021 överlämnat 
den första delen av beredningens uppdrag till kommunfullmäktige. 
Ersättningsberedningen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för eventuella synpunkter. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-06-09 
Beredningens förslag till beslut 2021-05-27 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL21) 2021-05-27 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 
 
 



Ärende 9 
Mål och budget 2022 med planeringsramar 2023-2025 samt skattesats 2022 

Reservation 
Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna sitter sedan 2018 i opposition under ett M, V, S, MP och C-styre. Vår 
budget innehåller därför andra prioriteringar än liggande förslag. I stället för att skära ned på 
skola och förskola genom låga uppräkningar, så satsar vi på minskade barngrupper, ökad 
personaltäthet och att återinföra barnomsorg på obekväm arbetstid. I stället för att för att 
höja skatten med 70 öre, och sedan sänka den lika mycket, planerar vi för en långsiktigt 
hållbar ekonomi med fokus på bättre välfärd. I stället för att planera för höghus i betong, 
planerar vi för småhus i trä. Skillnaderna är många och klart står att Knivsta kommun skulle 
stå bättre rustade för framtiden med ett nytt politiskt ledarskap. 

Vi yrkade därför att fastställa Mål och budget 2022 med planeringsramar 2023-2025 enligt 
Kristdemokraternas förslag 

Mimmi Westerlund (KD) 
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20210823 

Reservation 

Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet 

Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till Käppala förbundet 

Vi yrkar avslag eftersom vi inte  anser att  Knivsta  ska bygga  så mycket att det krävs  att 
ansluta  till  Käppala.  Vi begär en ny utredning av vad det skulle kosta att utöka kapaciteten i 
befintligt reningsverk.  En anslutning till Käppala kommer att innebära antingen en 
skattehöjning och/eller kraftigt ökade utgifter för kommuninvånarna. 

Johan Helenius SD Knivsta 
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Kommunstyrelsen 2021-08-23 

Anmäler följande skriftliga reservation angående beslut om anslutning 
av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till 
Käppalaförbundet  

Bakgrund 
Samtliga politiska partier har i kommunfullmäktige beslutar om en ”Vision 
2025” där man bl.a. slagit fast att Knivsta kommun ska kännetecknas av 
att vara: 
• En kommun öppen för förändringar
• En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle
• En växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare

Beslutet att kommunen ansöker om att ansluta sig till Käppalaförbundet 
har sin utgångspunkt i att Knivsta kommun är ”en växande kommun” med 
behov av att lösa avloppsfrågan för ett större antal nya invånare. Men det 
är långt ifrån att axla manteln som ”en föregångskommun och mötesplats 
för ett hållbart samhälle” och att vara en ”kommun öppen för 
förändringar”. 

Motiv 
Snarare innebär beslutet att fortsätta hantera VA-frågan genom ett 
gammalt traditionellt ”kvittblivningssytem” som bygger på ett linjärt 
resursflöde där man likt ett ”enkelriktat rör” tar ut råvaror i ena änden, 
förädlar och konsumerar resurserna ”mitt på röret” för att stjälpa av 
nedbrytningsämnena – kväve, fosfor, kol och andra näringsämnen – i 
andra änden. Vilket leder till stora negativa miljöeffekter med utarmning 
av jordar och samhällen på ena sidan och toxiska överkoncentrationer på 
andra sidan i form av t.ex. algblomning i sjöar och hav, ökad CO2 i 
atmosfären och förorening av jordbruksmark. 

Istället för ett samhällssystem som förbrukar mer resurser per tidsenhet 
behöver än det återskapar, vilket per definition är långsiktigt ohållbart, 
behöver vi ett samhällsbygge med en biobaserad, cirkulär resursekonomi 
där näringsämnen och byggstenar cirkuleras och återförs för ny 
resursuppbyggnad. 

Det är idag en självklarhet att vi inte slänger glas, metall, matavfall, plast 
och papper i samma sopsäck. I Knivsta har vi t.o.m. infört att 
källsorterande system för ”hushållsnära avfallshantering” där de torra 
avfallsfraktionerna sorteras i åtta olika fack precis utanför husknuten. Men 
för avloppet – det våta avfallet – väljer vi att blanda fekalier, urin, BDT 
(bad-, dusch- och tvättvatten), dagvatten och indistriprocessvatten i ett 
och samma rör, skickar det 6 mil utanför vår egen kommun till 
Käppalaverket där man med stora mängder energi och kemi försöker dela 
upp avloppet från 740.000 människor i användbara resurser med 
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tveksamt resultat, bl.a. slam som ingen vill ha på åkrarna pga höga halter 
tungmetaller och matråvaror som livsmedelsindustrin ratar. 

Bara 6 km från Käppalaverket på Lidingö planerar nu Stockholms stad 
(2020, 2023 och 2025) att från Norra Djurgårdsstaden i stadsdelarna 
Södra Värtan och Loudden med 5.500 bostäder och 12.000 arbetsplatser 
ta hand om avloppet i en ”produktionsanläggning för energi och näring” 
med källsorterande och återförande system istället för en traditionell 
”avloppsanläggning”. Samma sak har Helsingborg redan gjort och driftsatt 
(mars 2020) i bostadsområdet Oceanhamnen. Likaså Gotland och flera 
andra kommuner är i startgroparna för att övergår till källsorterande och 
återförande VA-system. 

Men inte Knivsta. 

Därför röstar jag emot förslaget om anslutning till Käppala. Istället anser 
jag att ärendet ska återremiss för att ta fram ett förslag till en 
resurspositiv produktionsanläggning för energi och näring från Knivstas 
avlopp. 

Boo Östberg (C) 



Reservation  KS-2020/768 

Vi anser att motionen avseende att bilda ett naturreservat på kommunal mark i södra 

Lunsenskall skall bifallas. Liberalerna anser att ett reservat skall bildas för att långsiktigt 

säkerställa naturvärden och goda möjligheter till friluftsliv för invånarna. Reservatet skulle 

innebära en klar gräns mellan mark som exploateras och den som bevaras för naturskydd, 

friluftsliv och skogsbruk. Avsikten är därför att det föreslagna reservatet i sin helhet styr vilken 

mark som kan utvecklas för ett växande stationssamhälle i Alsike och inte tvärtom. Därför 

behöver ett kommunalt naturreservat bildas innan området detaljplaneras. Vidare skulle 

Naturreservatet som det är utformat utgöra en del av och säkerställa grönstråket från Kölängen 

via Gredelby Hagar som redan beslutat.  

Lotta Wiström Ledamot Kommunstyrelsen 

Liberalerna 

2021-08-23 
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Ärende 12 
Motion 2020:11 från Kristdemokraterna - Revidera Knivsta kommuns riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning  

Reservation  
Kristdemokraterna 

Vi finner det märkligt att styret ansåg motionen besvarad trots att de inte reviderar 
riktlinkerna i enlighet med det vi föreslår. Visserligen har liggande förslag till mål och budget 
ett minskat beroende av exploateringsvinster i driftbudgeten, men någon utfasning föreslås 
inte. Därtill finns inget förslag om vare sig lånetak eller skrivning om att överskott ska gå till 
att minska kommunens låneskuld. Vi yrkade därför fortsatt att bifalla motionen. 

Mimmi Westerlund (KD) 
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Ärende 17 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning – revidering 

Reservation 
Kristdemokraterna 

I enlighet med den kristdemokratiska motion som behandlades under ärende 12 (Motion 
2020:11 från Kristdemokraterna - Revidera Knivsta kommuns riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning) så yrkade vi här att komplettera riktlinjerna med våra förslag.  

Mimmi Westerlund (KD) 
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Ärende 23 
Ansökan om planbesked för bostäder, Knivsta Gredelby 2:1 

Reservation 
Kristdemokraterna 

Den senaste tidens trafikkaos runt nybyggnationer i eller i anslutning till Gredelbyleden 
föranleder att vara än mer noggrann i planeringen framöver. Vi är därför besvikna att styret 
avslog våra förslag.  

Till viss del är det förståeligt att de hänvisar till redan antagna planer där liknande 
formuleringar finns, men dessvärre kan vi ju konstatera att planerna inte gör någon reell 
skillnad eftersom det trots allt uppstår ohållbara situationer med långa köer och trafikfaror. 
Detta blir extra viktigt denna gång eftersom bygget kommer att ligga i nästintill direkt 
anslutning till en av kommunens största förskolor Norrgården. 

I övrigt är det positivt att den föreslagna nybyggnationen är i ganska begränsad omfattning 
och följer principerna för en trädgårdsstad. Eftersom det är skogsmark som tas i bruk är vi 
dock fortsatt oroade för hur området kommer upplevas: blir det för trångt och skuggigt eller 
grönt och trivsamt? Inte heller här ville styret gå med på att säkerställa att husen ska 
harmoniera med sin omgivning eller säkerställa grönytor, vilket vi beklagar. 

Mimmi Westerlund (KD) 
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Röstförklaring  

KS-2021/293 

Ansökan om planbesked för bostäder, Knivsta Gredelby 2:1 

Det är viktigt att i utformningen av ny detaljplan för området ta tillvara så mycket av skog och 

grönområdet som möjligt. Bebyggelsen som tränger bort våra grönområden och gröna stråk är inget 

vi kan återställa i efterhand.  Hälsa och trivsel för de boende och kommande generationer skall vara 

högt prioriterat. 

Lotta Wiström Ledamot Kommunstyrelsen 

Liberalerna 
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