
 
 

 
 
Rättelse av protokoll, § 9, 2022-01-24   
Protokollet från kommunstyrelsens sammanträde den 24 januari 2022 justerades med digital 
signatur den 2 februari 2022.  
Efter justeringen upptäcktes att ett yrkande blivit felaktigt beskrivet. I § 9 har noterats att 
”Harriet Swanberg (S) yrkar bifall till samhällsutvecklingsnämndens förslag.” 
Rätt beskrivning av vad som skedde på sammanträdet är ”Harriet Swanberg (S) yrkar bifall 
till ordförandeförslaget.”  
Paragrafen har skrivits om och rättas av ordföranden och justeraren den 8 februari 2022 
genom digital signatur. Någon förnyad anslagstid sker inte.  
Rättelsebladet och den rättade paragrafen bifogas protokollet i övrigt vid arkivering.  
 
Knivsta den 8 februari 2022 
 
Klas Bergström (M), ordförande  
 
Lennart Lundberg (KNU), justerare  
 
 
 



 
 

 
Kommunstyrelsen  PROTOKOLL 1 (29)  

Sammanträdesdatum  
2022-01-24 §§ 1–25 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-02-25 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-02-04 Datum när anslaget tas ner 2022-02-26 

 

Sammanträde med kommunstyrelsen 
 
Tid: Måndag den 24 januari 2022, kl 13.00–15.10  
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus, samt på distans via Zoom. 

Samtliga ledamöter och ersättare deltog på distans.  
Beslutande: Klas Bergström (M) 

Boo Östberg (C) 
Lennart Lundberg (KNU) 
Harriet Swanberg (S) 
Oscar Hahne (KD), ersätter Mimmi Westerlund (KD)  
Johan Helenius (SD) 
Lotta Wiström (L), §§ 1–23, 25 
Thor Övrelid (M) 
Claes Litsner (S) 
Camilla Arvidsson (M), ersätter Lotta Wiström (L), § 24 
 

Ersättare: Camilla Arvidsson (M), §§ 1–23, 25 
Kerstin Umegård (MP) 
Christer Johansson (V) 
Matilda Hübinette (KNU) 
 

Övriga deltagare: Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
Hanne Natt och Dag, tf. chef för kommunledningskontoret, §§ 1–22 
Sammanträdet var slutet under §§ 22–25. Under den slutna delen 
närvarade även:  
Elin Hedström, planhandläggare 
Maria Cassel, t.f. planchef 
Anna-Karin Strinnholm, kommunikatör 
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PROTOKOLL 2 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-01-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
  

Jessica Öhrn, planhandläggare 
Antonio Ameijenda, förvaltningschef tillväxtkontoret 
Rebecka Persson, planhandläggare  
 

Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare, §§ 1–25 

Justering, se sista 
sida för digital 
underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 2 februari 2022 av:  
Klas Bergström (M) 
Lennart Lundberg (KNU) 
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2022-01-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 

Justering 

Kommunstyrelsens beslut 
Protokollet justeras den 2 februari 2022 av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU).   
 

§ 3 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärende 8, Hemställan om ny VA-taxa, behandlas före ärende 9. I övrigt godkänns 
dagordningen utan ändringar.  
 

§ 4 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsbesluten är anmälda enligt följande:  

- Lista delegationsbeslut 2021-11-29–2022-01-16 
- Förteckning beslut lokalförsörjningen okt, nov 2021 
- Tillsvidareanställda november 2021 
- Visstidsanställda november 2021 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 5 

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

- Bygg- och miljönämndens beslut § 164 - Ekonomisk uppföljning per oktober för bygg- 
och miljönämnden 2021 

- Bygg- och miljönämndens beslut § 167 - Verksamhetsplan 2022 för bygg- och 
miljönämnden 

- Justerat protokoll från den gemensamma Lönenämndens sammanträde den 2021-
11-26 

- Justerat protokoll från den gemensamma IT-nämndens sammanträde den 2021-11-
26 

- Justerat protokoll från den gemensamma Överförmyndarnämndens sammanträde 
2021-12-10 

- Utbildningsnämndens beslut § 85 - Verksamhetsplan och internbudget för 
utbildningsnämnden 2022, med tjänsteutlåtande och plan 

- Socialnämndens beslut § 99, 2021-11-25, Ekonomisk uppföljning per sista oktober 
2021 

- Socialnämndens beslut § 104, 2021-11-25, Uppföljning av internkontrollområde 
rättssäkerhet IFO barn och unga 

- Socialnämndens beslut § 119, 2021-12-16, Verksamhetsplan för socialnämnden 
2022 

- Socialnämndens beslut § 122, 2021-12-16,  Lokalförsörjningsplan socialnämnden 
2021-2035 

- Samhällsutvecklingsnämndens beslut § 132, 2021-12-13, Verksamhetsplan 2022 
- Utbildningsnämndens beslut § 89 2021-12-07 - Ekonomisk uppföljning per oktober för 

Utbildningsnämnden 2021 
- Beslut från Överförmyndarnämnden, § 204, 2021-11-22, Inspektionsprotokoll från 

Länsstyrelsen 
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§ 6     

Information om medborgarundersökningen 

Sammanfattning 
Ekonomichef Dan-Erik Pettersson informerar.  
 

 
§ 7    

Ekonomisk information 

Sammanfattning 
Ekonomichef Dan-Erik Pettersson informerar.  
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§ 8   Dnr: KS-2021/837 

Hemställan om ny VA-taxa 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
1. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av 

anläggningstaxan med 7%.  

2. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa med justering av övriga 
avgifter § 15.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 
mars 2022 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut.  

Reservationer  
Johan Helenius (SD) och Lotta Wiström (L) reserverar sig mot beslutet.  
Oscar Hahne (KD) och Lennart Lundberg (KNU) reserverar sig mot beslutet (skriftliga 
reservationer, protokollsbilagor 1 respektive 2). 

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU), Oscar Hahne (KD), Johan Helenius (SD) och Lotta Wiström (L) 
yrkar avslag på det utsända förslaget.  
Claes Litsner (S) yrkar bifall till det utsända förslaget med ändringen att beslutspunkt 3 ska 
lyda: ”Kommunfullmäktige beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 
mars 2022 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut.” 

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.  
Därefter konstaterar ordföranden att det utsända förslaget tillsammans med Claes LItners 
ändringsyrkande är huvudförslag, och kommer att ställas mot avslag. 
Slutligen ställer ordföranden huvudförslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. VA-huvudmannen är skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter 
som föreligger för att bygga ut underhålla den allmänna VA-anläggningen. För att bättre 
uppnå detta föreslås VA-taxans anläggningsavgift justeras. Anläggningsavgiften är den 
engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den allmänna 
VA-anläggningen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-05 
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Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, 2021-12-13, § 129 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden, 2021-12-13 
Hemställan till kommunfullmäktige från Knivstavatten, inkommen 2021-09-08 
Bilaga 1 till hemställan – Knivstavattens tjänsteutlåtande inklusive bilaga, dokument ID: 
20210421-30173 
Bilaga 2 till hemställan, protokoll styrelsemöte Knivstavatten, 2021-06-08 
 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 
Terees von Stedingk, Roslagsvatten, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 9   Dnr: KS-2021/839 

Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike stationssamhälle 

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

stationssamhälle i enlighet med samhällsutvecklingsnämndens förslag. 
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. 

 
Kommunstyrelsens egna beslut: 
Under förutsättning att kommunfullmäktige antar stadsutvecklingsstrategin uppdrar 
kommunstyrelsen åt förvaltningen att ta fram konceptskisser för olika områden inom strategin 
till kommunstyrelsens sammanträde i juni 2022. 

Reservationer  
Johan Helenius (SD), Oscar Hahne (KD) och Lennart Lundberg (KNU) reserverar sig mot 
beslutet (skriftliga reservationer, protokollsbilagor 3, 4 och 5).  
Lotta Wiström (L) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden och förslag 
Ordföranden läser upp det ordförandeförslag han skickat ut innan sammanträdet 
(protokollsbilaga 6). 
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Lennart Lundberg (KNU), yrkar i första hand att ärendet återremitteras. I andra hand yrkar 
han avslag. 
Johan Helenius (SD) yrkar avslag.  
Oscar Hahne (KD) yrkar på Kristdemokraternas förslag till stadsutvecklingsstrategi, 
”Trädgårdsstaden Knivsta”.  
Lotta Wiström (L) instämmer i Lennart Lundbergs yrkande. 
Harriet Swanberg (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.  

Propositionsordning 
Ordföranden fastställer följande propositionsordning: Först ska yrkandet om återremiss 
ställas under proposition. Efter detta ställs ordförandeförslaget mot Oscar Hahnes yrkande, 
och vinnande förslag ställs mot avslag.  
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden Lennart Lundbergs yrkande om återremiss mot att avgära 
ärendet idag och finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag.  
Omröstning begärs. 

Omröstning 
De ledamöter som vill avgöra ärendet idag röstar JA. 
De ledamöter som vill återremittera ärendet röstar NEJ.  
Klas Bergström (M), Boo Östberg (C), Harriet Swanberg (S), Oscar Hahne (KD), Thor 
Övrelid (M) och Claes Litsner (S) röstar JA. 
Lennart Lundberg (KNU), Johan Helenius (SD) och Lotta Wiström (L) röstar NEJ. 
Med 6 JA-röster mot 3 NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag.  

Propositionsordning, fortsättning 
Ordföranden ställer ordförandeförslaget mot Oscar Hahnes yrkande och finner att 
ordförandeförslaget är huvudförslag. 
Slutligen ställer ordföranden ordförandeförslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike stationssamhälle sätter en 
grundstruktur och en grundläggande ambition för hur kommunen ska utveckla två hållbara 
stadsdelar i kollektivtrafiknära läge i samband med att Ostkustbanan byggs ut med två nya 
järnvägsspår och en ny järnvägsstation i Alsike. 
Stadsutvecklingsstrategin har år 2035 som horisontår, men blickar fram mot år 2057. 
Strategin ska vara ett stöd för den fortsatta planeringen av de två stadsdelarna samt delvis 
utgöra ett underlag till framtagandet av en ny översiktsplan. 



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 10 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-01-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Underlag för beslut 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 125, 2021-12-13 
Stadsutvecklingsstrategi 2035, version 2021-12-13 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2021-11-12 
Dialogredogörelse 2021-11-26 
 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 10   Dnr: KS-2021/851 

Förlängning av fullmäktigeberedningen med uppdrag att se över ersättningar och 
tilläggsuppdrag att se över utformning och storlek av partistöd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

1. Fullmäktigeberedningen med uppdrag att se över ersättningsreglementet och 
omställningsavtalet får ett tilläggsuppdrag att också se över möjligheten till att ändra 
utformningen och storleken för partistödet.  

2. Fullmäktigeberedningens slutrapport flyttas fram och ska redovisas senast på 
fullmäktiges sammanträde i juni.  

3. Fullmäktigeberedningens sammanlagda sammanträdestid förlängs med maximalt 
motsvarande 15 timmar.  

4. Beredningen kan använda maximalt 15 timmar stöd från förvaltningen.  
5. Sammankallande ledamot i beredningen får ytterligare maximalt 10 timmar för att 

sammanställa förslag och eftersöka nödvändig information för beredningens arbete.  

Reservation 
Boo Östberg (C) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande. 

Yrkanden 
Boo Östberg (C) yrkar i första hand avslag till att partistödet ska ses över. I andra hand yrkar 
han på ytterligare en beslutssats som ska lyda: ”Fullmäktigeberedningens tilläggsuppdrag 
innebär dock att särskilja partistödet, som är ett stöd till respektive partiförening, från 
ersättningsreglementet och omställningsavtalet, som är ersättningar till enskild person, så att 
dessa utformas var för sig, utan sammanblandning.” 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer det utsända förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget.  
Därefter ställer ordföranden Boo Östbergs tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslag yrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram 
ett förslag på hur en beredning för ändring av partistödet inför nästa mandatperiod skulle se 
ut. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att förlänga fullmäktigeberedningen för revidering 
av ersättningsreglementet och ge dem i uppdrag att utreda frågan om att ändra partistödet. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-23 
 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 11   Dnr: KS-2020/157 

Motion 2020:04 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund 
(KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) - Ökad tillgänglighet Knivsta 
kretsloppspark  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Yrkanden 
Oscar Hahne (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att bifalla 
motionen. 

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 det utsända förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 12 februari 2020. Motionärerna föreslår att 
Knivsta kommun inför ett ”Grönt kort” som ger privatpersoner tillgång till kretsloppsparken 
utanför ordinarie öppettider. Motionen har beretts av samhällsutvecklingsnämnden, som 
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-12-10 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 113, 2021-11-08 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2021-10-05 
Motionen 
 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 12   Dnr: KS-2021/460 

Svar på motion 2021:03 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) - Inför 
valfrihet i äldreomsorgen  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige: 
Fullmäktige avslår motion 2021:03 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) – 
inför valfrihet i äldreomsorgen.  

Reservation 
Lotta Wiström (L) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 7).  

Yrkanden 
Lotta Wiström (L) yrkar, med bifall från Johan Helenius (SD), att kommunstyrelsens förslag 
till kommunfullmäktige ska vara att bifalla motionen.  

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

Sammanfattning av ärendet 
I motionen från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) föreslås att kommunen inför 
ett valfrihetssystem inom äldreomsorgen enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). 
Socialnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår avslag.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-12-06 
Beslut från socialnämnden § 82, 2021-10-07 
Socialnämndens tjänsteutlåtande daterat 2021-10-07 (SN-2021/174) 
Motion 2021:03  
 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Motionsställaren 
Socialchef 
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§ 13   Dnr: KS-2021/462 

Svar på motion 2021:05 från Lennart Lundberg (KNU) – inrätta ett ungdomsfullmäktige 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige anser motion 2021:05 från Lennart Lundberg (KNU) besvarad med 
hänvisning till tjänsteutlåtandet daterat 2021-12-23.  

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

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 
Lennart Lundberg (KNU) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ska ge 
utbildningsnämnden i uppdrag att utreda införandet av ett ungdomsfullmäktige. 
Utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och meddelat att de den 7 december 2021 redan 
beslutat att skapa ett utbildningsfullmäktige 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-23 
Beslut från utbildningsnämnden § 92 2021-12-07 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-16 (KS-2021/462)  
Yttrande från utbildningsnämnden – motion 2021:05 från Lennart Lundberg (KNU) – inrätta 
ett ungdomsfullmäktige daterat 2021-12-07 
Motion 2021:05 från Lennart Lundberg (KNU) – inrätta ett ungdomsfullmäktige 
 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 14   Dnr: KS-2021/630 

Motion 2021:08 från Monica Lövgren (SD) - Redovisa kostnaderna för kommunala 
verksamheter  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Yrkanden 
Johan Helenius (SD) yrkar bifall till motionen.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2021. 
Förslaget är att förvaltningen arbetar fram en strukturerad rapport över kostnader för lagstyrd 
och icke lagstyrd verksamhet för respektive nämnd.  
I en kommun finns det många olika lagar att förhålla sig till vilket ger mängder av olika 
tolkningsutrymmen för lagstyrd och icke lagstyrd verksamhet. Det skulle bli en avancerad 
teoretisk modell som kommer ifrågasättas, vidare kommer det vara resurskrävande att ta 
fram den. Det är mer rimligt att nyttja redan befintliga modeller med nyckeltal som 
nettokostnadsavvikelse (publiceras av www.kolada.se) för respektive kommun, vilket speglar 
utjämningssystemet olika delar och de är per definition lagstyrda dock ger de inte en 
heltäckande bild över kommunens alla lagstyrda verksamheter.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-12 
Motionen 2021:08 
 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 17 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-01-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 15   Dnr: KS-2021/793 

Nytt 20-årigt hyresavtal med Rikshem Samfast Knivsta AB för Estrids och Vilhelms 
gård  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ingår ett nytt 20-årigt hyresavtal med Rikshem Samfast AB. 

Reservationer 
Lennart Lundberg (KNU), Lotta Wiström (L), Johan Helenius (SD) och Oscar Hahne (KD) 
reserverar sig skriftligt mot beslutet (protokollsbilagor 8, 9, 10 och 11). 

Yrkanden 
Oscar Hahne (KD), Lotta Wiström (L), Lennart Lundberg (KNU) och Johan Helenius (SD) 
yrkar avslag på det utsända förslaget.  
Claes Litsner (S) yrkar bifall.  

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

Omröstning 
De ledamöter som bifaller förslaget röstar JA. 
De ledamöter som avslår förslaget röstar NEJ.  
Klas Bergström (M), Boo Östberg (C), Harriet Swanberg (S), Thor Övrelid (M) och  
Claes Litsner (S) röstar JA.  
Lennart Lundberg (KNU), Oscar Hahne (KD),Johan Helenius (SD) och Lotta Wiström (L) 
röstar NEJ. 
Med 5 JA-röster mot 4 NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla det utsända förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden beslutade 2021-12-16, § 123 (SN-2021/301), att föreslå kommunstyrelsen 
att ingå ett nytt hyresavtal på 20 år, där antalet vårdplatser efter ombyggnation ökar med 
totalt 14 platser på Estrids och Vilhelms gård. I hyresavtalet inkluderas tidigare 
verksamhetsanpassningar och ett övertagande av driften av Sinnenas trädgård. 

 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 18 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-01-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-12-09 
Förslag på hyresavtal med Rikshem Samfast AB nr 7410-KÄB001 
Rikshems skissförslag ombyggnad Estrids/Vilhelms Gård 2021-12-13  
Beslut från socialnämnden, § 124, 2021-12-16 
Tjänsteutlåtande från socialnämnden 2021-11-25 
 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 
Socialchef Catrin Josephson informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialnämnden 
Kommunfastigheter 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 19 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-01-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 16   Dnr: KS-2021/766 

Markanvisningsavtal mellan Gredelby Bostäder AB och Knivsta kommun för del av 
Gredelby 7:78 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättandet av ett nytt markanvisningsavtal för del av 
fastigheten Gredelby 7:78 mellan Knivsta kommun och Gredelby Bostäder AB, tidigare 
Bjerking AB och Sambostäder AB. 

Reservation 
Johan Helenius (SD) och Lotta Wiström (L) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden 
Claes Litsner (S), Boo Östberg (C) och Thor Övrelid (M) yrkar bifall till förslaget.  
Johan Helenius (SD) och Lotta Wiström (L) yrkar avslag på förslaget.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Bjerking AB och Sambostäder AB har tidigare tecknat separata markanvisningsavtal med 
kommunen för del av fastigheten Gredelby 7:78 inom Sågenområdet. Eftersom avtalet löpt ut 
och att arbetet med detaljplanen för Kilen fortfarande pågår, önskar exploatörerna teckna en 
förlängning av markanvisningsavtalet.  
Exploatörerna har tillsammans startat ett gemensamt bolag som heter Gredelby Bostäder AB 
som är det bolag som kommunen ska teckna det förnyade markanvisningsavtalet med.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-23 
Förslag till markanvisningsavtal Gredelby Bostäder AB 2021-12-09 
 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 
Anders Carlqvist, mark- och exploateringschef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Exploateringschefen  
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 20 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-01-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 17   Dnr: KS-2021/743 

Fastställande av ägare till Gredelinen Kommanditbolag 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunfastigheter i Knivsta AB att, i egenskap av 

komplementär, överta kommunens rättigheter att köpa Gredelinen KB och därmed bli 
långsiktig ägare av Kommanditbolaget.  

2. Kommunstyrelsen uppdrar till Kommunfastigheter i Knivsta AB att säkra finansiering 
av bolagstransaktionen. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till Knivsta Kommunhus AB att, i egenskap av 
kommanditdelägare, bli en av två bolagsmän i Gredelinen KB.   

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 
Knivsta kommun kommer att köpa Gredelinen Kommanditbolag, som äger 
kommunhusfastigheten i centrala Knivsta, genom att nyttja en option från 2009. 
Bolagstransaktionen äger rum 2022-06-30.   
Kommunens verksamhetsfastigheter förvaltas i bolagsform av Kommunfastigheter i Knivsta 
AB (KFAB). Med den anledningen föreslår förvaltningen att Kommunfastigheter och Knivsta 
Kommunhus AB blir nya bolagsmän i det köpta kommanditbolaget. Kommunfastigheter blir 
komplementär och Knivsta Kommunhus AB blir kommanditdelägare. Respektive 
bolagsstyrelse tar således ett likaledes beslut att verkställa kommunstyrelsens uppdrag.   

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2021-12-08 
 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Ekonomichef Dan-Erik Pettersson informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
Lokalförsörjningschef 
Förvaltningsekonom 
VD Kommunfastigheter 
Ekonomichef Kommunfastigheter 
Fastighetschef Kommunfastigheter 



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 21 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-01-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 18   Dnr: KS-2021/755 

Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 KS 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen tar emot rapporten gällande uppföljning av fem övergripande 

internkontrollområden för 2021. 
2. Kommunstyrelsen bedömer att utförda kontroller av de fem övergripande 

kontrollområdena i 2021 års intern kontrollplan i tillräcklig hög grad har utrett 
omständigheterna inom aktuellt kontrollområde.  

3. Kommunstyrelsen tar emot, utreder och hanterar identifierade åtgärdspunkter och/ 
eller utvecklingsområden. 

Yrkande 
Claes Litsner (S) yrkar bifall till det utsända förslaget.  

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 
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för intern kontroll ska kommunstyrelsen 
och nämnderna se till att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på 
ett tillfredsställande sätt.  
Under 2021 identifierades fem kommunövergripande interna kontroller som genomförts för 
samtliga nämnder/styrelser med separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, 
upphandling/inköp, bisysslor, ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut. I 
rapporten av de fem kommunövergripande kontrollområdena framkom utvecklingsområden 
och åtgärdspunkter, vilka redovisas i rapporten under respektive uppföljning. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-21 
Rapport 2021-11-21, Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2021 för 
kommunstyrelsen 
 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Ekonomichef Dan-Erik Pettersson informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 22 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-01-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 19   Dnr: KS-2021/189 
Arlandaregionens yttrande på Region Stockholms remiss inför revideringen av 
länsplanen för regional transportinfrastruktur 2022-2033/2037 

 Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att stå bakom Arlandaregionens gemensamma yttrande på 
Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Inom ramen för Arlandaregionens arbete har ett yttrande över förslaget till länsplan för 
regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033 tagits fram i samarbete mellan 
Knivsta kommun, Sigtuna kommun, Upplands-Väsby kommun, Vallentuna kommun och 
Swedavia. 
Arlandaregionens yttrande innefattar i huvudsak: 

 Förfrågan om att få till en Arlandaförhandling för att säkerställa en stabilitet och 
långsiktighet i transportinfrastrukturplaneringen. 

 Påpekande om att länsplanen inte lever upp till funktionsmålet eller RUFS 2050. 
 Vikten av samsyn kring viktiga infrastruktursatsningar inom Arlandaregionen. 

Arlandaregionen beslutar om godkännande av framtaget yttrande den 14 januari 2022 och 
varje part inom samarbetet tar sedan ställning till om de ställer sig bakom yttrandet. Knivsta 
kommun är inte remissinstans för Stockholms läns länsplan men deltar i yttrandet som en del 
av samarbetet mellan parterna inom Arlandaregionen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-05 
Gemensamt yttrande från Arlandaregionen, 2022-01-05 
Förslag till länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2022-2033, 
https://www.regionstockholm.se/verksamhet/Regional-utveckling/strategier-och-planer-inom-
regional-utveckling/lansplan-for-regional-transportinfrastruktur/ 
 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
Upplands-Väsby kommun 
Vallentuna kommun 
Sigtuna kommun 
Swedavia 

https://www.regionstockholm.se/verksamhet/Regional-utveckling/strategier-och-planer-inom-regional-utveckling/lansplan-for-regional-transportinfrastruktur/
https://www.regionstockholm.se/verksamhet/Regional-utveckling/strategier-och-planer-inom-regional-utveckling/lansplan-for-regional-transportinfrastruktur/


 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 23 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-01-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 20   Dnr: KS-2021/836 

Arlandaregionens yttrande på Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 
2022-2033  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att stå bakom Arlandaregionens gemensamma yttrande på 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033. 

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 
Inom ramen för Arlandaregionens arbete har ett yttrande för Förslag till nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033 tagits fram i samarbete mellan Knivsta kommun, Sigtuna 
kommun, Upplands-Väsby kommun, Vallentuna kommun och Swedavia. 
Arlandaregionens yttrande innefattar i huvudsak vikten av att säkra finansieringen för 
följande infrastruktursatsningar inom Arlandaregionen: 

 Förbättrad kapacitet på Ostkustbanan genom att bygga fler spår på hela sträckan 
Stockholm-Uppsala och med satsningar på funktionella resecentrum i 
Arlandaregionen. 

 Förbättrad kapacitet på E4:an till och inom Arlandaregionen, med nya körfält och fullt 
utbyggda trafikplatser. 

 Förlängd Roslagsbana till Stockholm Arlanda Airport.  
 Förstärkt koppling mellan Märsta och Arlanda samt kringliggande flygplatsstad 

genom utbyggd trafikinfrastruktur och kollektivtrafiklösningar. 

Arlandaregionen beslutar om godkännande av framtaget yttrande den 14 januari 2022 och 
varje part inom samarbetet tar sedan ställning till om de ställer sig bakom yttrandet. Knivsta 
kommun kommer utöver detta att ta fram ett eget yttrande och det ärendet behandlas av 
samhällsutvecklingsnämnden. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-01-05 
Arlandaregionens yttrande på nationell plan 2022-2033, 2022-01-05 
Förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022-2033, 2021-11-30 
Missiv, förslag till nationell plan remiss, 2021-11-30 
 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 24 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-01-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
Upplands-Väsby kommun 
Vallentuna kommun 
Sigtuna kommun 
Swedavia 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 25 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-01-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 21   Dnr: KS-2021/708 

Yttrande till förvaltningsrätten med anledning av överklagande av 
kommunfullmäktiges beslut, § 113 2021-09-22, anslutning av Knivsta kommuns 
allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet (mål nr 6958-21)  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till yttrande. 

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 
Kommunstyrelsen har enligt 6 kap. 15 § 2 st. kommunallagen allmän processbehörighet för 
kommunen och kan därför svara även när fullmäktiges beslut har överklagats. 
Två kommunmedlemmar har gemensamt överklagat kommunfullmäktiges beslut § 113 2021-
09-22, om anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-01-04 
Förslag till yttrande till förvaltningsrätten, daterad 2021-01-04 
Överklagandet 
 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Förvaltningsrätten i Uppsala 
Akten 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 26 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-01-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 22   Dnr: KS-2021/781 

Rättelse  i plankarta för detaljplan Alsike Nord etapp 2B 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige rättar plankartan för den laga kraft-vunna detaljplanen för Alsike Nord 
etapp 2, i enlighet med rättelseblad 2021-12-16. 

Yrkanden 
Claes Litsner (S) yrkar bifall. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan för Alsike nord etapp 2b antogs av kommunfullmäktige 21 oktober 2020 och vann 
laga kraft 26 november 2020.  
Enligt förvaltningslagen (1986:223) § 36, anges att beslut som innehåller uppenbar oriktighet 
till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får 
rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.  
Detta beslut om rättelse innebär att planbestämmelsen för nockhöjd gäller för 
huvudbyggnader och planbestämmelsen för byggnadshöjd gäller för komplementbyggnader.  

Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande 2021-12-16 
Rättelseblad 2021-12-16 
Beslut samhällsutvecklingsnämnden 2021-11-08, §110 
Tjänsteutlåtande SUN 2021-10-15 
 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 
Elin Hedström, planhandläggare, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 27 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-01-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 23   Dnr: KS-2021/782 

Avslut av planläggning av detaljplan Jansberg, Målsta 2-38  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att inhämta information om tidsplan och 
innehållet i en eventuell ny VA-lagstiftning (LAV) enligt SOU 2018:34 som kan möjliggöra nytt 
ställningstagande för fortsatt planarbete. 

Yrkanden och förslag 
Ordföranden redogör för sitt ordförandeförslag som varit utsänt till ledamöterna innan 
sammanträdet. Förslaget är att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för att inhämta 
information om tidsplan och innehållet i en eventuell ny VA-lagstiftning (LAV) enligt SOU 
2018:34 som kan möjliggöra nytt ställningstagande för fortsatt planarbete. 
Johan Helenius, (SD), Oscar Hahne (KD), Lotta Wiström (L), Boo Östberg (C), Claes Litsner 
(S), yrkar bifall till ordförandeförslaget.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att sitt eget förslag om återremiss mot att ärendet 
ska avgöras idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.   

Sammanfattning av ärendet 
Målsta 2:38 ligger i Jansberg ca 4,5 km från rondellen i Husby-Långhundra, nära 
kommungränsen i öster. Pågående planarbete startade år 2011 och har legat vilande sedan 
2016 då det fattades beslut om att lägga landsbygdsplaner vilande (ett beslut som sedan 
upphävdes 2018). 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-01-16 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 109, 2021-11-08 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2021-10-26 
Yttrande inför beslut, 2021-10-20 
Översiktskartor 
 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 
Maria Cassel, t.f. planchef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Planintressenten 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 28 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-01-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 24   Dnr: KS-2021/685 
Ansökan om planbesked  för fastighet Vrå 1:98 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för Vrå 1:98. 

Reservation  
Oscar Hahne (KD) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 12).  

Jäv 
Lotta Wiström (L) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendet. 

Yrkanden 
Oscar Hahne (KD) yrkar avslag.  
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser planbesked för Vrå 1:98 för nybyggnad på tomtmark som idag utgörs av 
öppen mark med vegetation samt en mindre del lövskog. Förslaget går i linje med 
kommunens gällande översiktsplan (2017) då området är utpekat som prioriterat 
utvecklingsområde för bebyggelse. I den ännu ej antagna strategin, Stadsutvecklingsstrategi 
2035 för västra Knivsta och Alsike stationsområde, är området markerat som befintlig 
stadsbygd där komplettering kan prövas inom ramen för befintlig användning med 
utgångspunkt i befintliga värden och karaktär.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteskrivelse 
Ansökan med bilaga 
 
Jessica Öhrn, planhandläggare, informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Planintressenten 
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PROTOKOLL 29 (29)  
Sammanträdesdatum  
2022-01-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 25   Dnr: KS-2021/698 

Ansökan om planbesked för fastighet Vrå 1:113  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för Vrå 1:113. 

Reservation 
Oscar Hahne (KD) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 13).  

Yrkanden 
Oscar Hahne (KD) yrkar avslag.  
Claes Litsner (S) och Lotta Wiström (L) yrkar bifall.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Inkommen ansökan avser byggnation av bostäder på fastigheten Vrå 1:113. Förslaget går i 
linje med kommunens gällande översiktsplan (2017) då området är utpekat som prioriterat 
utvecklingsområde för bebyggelse. I den ännu ej antagna strategin, Stadsutvecklingsstrategi 
2035 för västra Knivsta och Alsike stationsområde, är området markerat som befintlig 
stadsbygd där komplettering kan prövas inom ramen för befintlig användning med 
utgångspunkt i befintliga värden och karaktär. 

Underlag för beslut: 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-15 
Ansökan planbesked Vrå 1:113 
Karta Vrå 1:113 
 
Rebecka Persson, planhandläggare, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Planintressenten 
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