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Sammanträde med kommunstyrelsen 
Tid: Måndag den 22 mars 2021, kl. 14:00-16:00  

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus, samt på distans.  
Samtliga ledamöter, ersättare och övriga föredraganden deltog på 
distans. Sekreteraren närvarade i salen. 

Beslutande: Klas Bergström (M), ordförande 
Boo Östberg (C), 1:e vice ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), 2:e vice ordförande 
Harriet Swanberg (S) 
Pontus Lamberg (KD) 
Johan Helenius (SD) 
Lotta Wiström (L) 
Thor Övrelid (M) 
Claes Litsner (S) 

Ersättare: Matilda Hübinette (KNU) 
Camilla Arvidsson (M) 
Kerstin Umegård (MP) 
Christer Johansson (V) 

Övriga deltagare: Se nästa sida. Sammanträdet var slutet.  

Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare, §§ 37–61 

Justering, se sista 
sidan för digital 
underskrift 

Protokollet justeras med digital signatur den 30 mars 2021 av: 
Klas Bergström (M), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 
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Övriga deltagare 
Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Åsa Franzén, kanslichef 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
Anna-Karin Strinnholm, kommunikatör 
Hanne Natt och Dag, kommunikationschef, §§ 37–41 
Stina Desroses, enhetschef och allmänutredare, §§ 43–45 
Åsa Spolander, chef för digitaliseringsenheten, §§ 45–46 
Anders Carlquist, exploateringschef, §§ 50–55 
Pelle Mikaelsson, projektledare, §§ 51–55 
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§ 37 

Justering 

Kommunstyrelsens beslut 
Protokollet justeras den 30 mars 2021 av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU).  
 

§ 38 

Godkännande av dagordning 
Två ärenden läggs till sist på dagordningen, ”Revidering av mål och budget 2021 med 
anledning av pandemin Covid-19” samt ” Ledamotsinitiativ från Lennart Lundberg (KNU) -- 
Stöd till lokala drabbade branscher under pandemin”. 
Lennart Lundberg (KNU) anmäler två frågor som läggs till som ett informationsärende efter 
punkt 6. 
Med dessa ändringar godkänns dagordningen.  
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§ 39 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande delegationsbeslut är anmälda till kommunstyrelsen:  

• Ordförandebeslut 2020-03-22 Beslut om fortsatt tillfällig stängning av kultur- och 
fritidsverksamheter 

• Ordförandebeslut 2021-02-19, Beslut om fortsatt tillfällig stängning av kultur- och 
fritidsverksamheter (KS-2021/71) 

• Ordförandebeslut 2021-03-05, Beslut om fortsatt tillfällig stängning av kultur- och 
fritidsverksamheter (KS-2021/71) 

• Lista delegationsbeslut 2021-02-05–2021-03-12 

• Förteckning beslut lokalförsörjning februari 2021 

• Förteckning tillsvidareanställda februari 2021 

• Förteckning visstidsanställda februari 2021  
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§ 40 

Övriga anmälningsärenden 
Följande skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen:  

• BMN § 15, 2021-02-16, Verksamhetsberättelse 2020 

• BMN § 21, 2021-02-16, Uppföljning intern kontrollplan 2020 

• Socialnämndens beslut § 12, 2021-02-18 - Uppföljning av intern kontrollplan 2020 

• Socialnämndens beslut § 13, 2021-02-18 - Verksamhetsberättelse och årsbokslut för 
socialnämnden 2020 

• SUN § 16, 2021-02-01, Uppföljning intern kontrollplan 

• SUN § 26, 2021-03-01, Startbesked gatuinvesteringar 

• SUN § 27, 2021-03-01, Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2020 

• SUN § 29, 2021-03-01, Ekonomisk uppföljning per februari 

• Utbildningsnämndens beslut § 4, 2021-02-09 - Verksamhetsberättelse och årsbokslut 

• Utbildningsnämndens beslut § 10, 2021-02-09 - Uppföljning internkontrollplan 2020 
 

§ 41    

Information om varumärke och utvecklad visuell identitet 

Sammanfattning av ärendet  
Hanne Natt och Dag, kommunikationschef, informerar. 

 

§ 42    

Frågor och information från Lennart Lundberg (KNU) 

Sammanfattning av ärendet  
Lennart Lundberg (KNU) ställer en fråga om vikariebemanning under Covid 19-pandemin 
samt informerar om förändringar i Mälartågs verksamhet.  
 
  



 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 6 (24)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 43   Dnr: KS-2021/193 

Finansiering av kommunfullmäktigeberedning för att revidera ersättningsreglementet 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att fullmäktigeberedningen med syftet att överväga 

förändringar i omställningsavtalet OPF-KL samt att se över eventuella förändringar i 
ersättningsreglementet ska finansieras inom ordinarie budgetram.  

2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 mars att tillsätta en fullmäktigeberedning med syftet att 
överväga förändringar i omställningsavtalet OPF-KL samt att se över eventuella förändringar 
i ersättningsreglementet. Kommunstyrelsen fick i uppdrag från kommunfullmäktige att 
finansiera beredningens arbete. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-18 
Ärendet är inte berett av arbetsutskottet.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige (för anmälan) 
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§ 44   Dnr: KS-2021/133 

Avsiktsförklaring - C-tillsammans  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Avsiktsförklaring – C-tillsammans, daterad 2021-02-19. 

Yrkanden 
Boo Östberg (C) och Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar har 
under våren 2020 fattat beslut om att ställa sig bakom ambitionen att skapa större nytta för 
medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län.  
Sju samverkansområden har identifierats, varav tre prioriterade områden och fyra övriga 
områden. De prioriterade områdena är digitalisering, juridik och HR. De övriga områdena är 
upphandling, lönecentrum, kommunikation och kontaktcenter. Avsiktsförklaringen är en 
ambition om att utveckla och fördjupa samarbetet inom utvalda områden. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24 
Avsiktsförklaring – C-tillsammans daterad 2020-02-19 
Exempel på projektplaner för de tre prioriterade områdena – digitalisering, juridik, HR  
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteutlåtandets. 
Ärendet föredras av Stina Desroses, allmänutredare.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektör 
Tierps, Älvkarleby, Enköpings, Heby, Östhammars och Håbo kommuner 
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§ 45   Dnr: KS-2021/94 

Ansökan om stöd till Grannsamverkan från SSF Stöldskyddsföreningen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen bidrar med 5 000 kr per år under en tvåårsperiod med start 2021 för 

att täcka en del av de kostnader som kommer Grannsamverkansområden i kommunen 
tillgodo.  

2. Bidraget hanteras inom befintlig ekonomisk ram för området folkhälsa.   

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har tagit emot en ansökan från Samverkan mot brott (SAMBO) om 
kommunbidrag för finansiering av Grannsamverkansverksamhet. Eftersom efterfrågan på 
skyltar och material för Grannsamverkan har ökat markant sedan 2017 är SAMBO i behov av 
ett ekonomiskt tillskott. SAMBO ansöker om totalt 10 000 kronor under en tvåårsperiod. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-07 
Ansökan om kommunbidrag från Samverkan mot brott (SAMBO). 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteutlåtandets. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samverkan mot brott (SAMBO) 
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§ 46   Dnr: KS-2021/109 

Digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby, Tierp och Älvkarleby 
samverkanskommuner 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby, Tierp och 
Älvkarleby samverkanskommuner 

Yrkanden 
Boo Östberg (C), Harriet Swanberg (S) och Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Denna digitaliseringsstrategi har tagits fram för att i samverkan ta tillvara digitaliseringens 
möjligheter. Den är likalydande för alla fem samverkanskommuner och antas av respektive 
kommunfullmäktige.  
Identifierade målområden i strategin är: Ledning, styrning, organisation, digital kompetens 
och effektiv och kvalitativ välfärd. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterad 2021-02-09 
Förslag till digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby Tierp och Älvkarleby 
samverkanskommuner 2021-02-25 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteutlåtandets. 
Ärendet föredras av Åsa Spolander, digitaliseringschef.  

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

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för kommunstyrelsens  verksamheter 2020  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut för 

kommunstyrelsens verksamheter 2020 med de redaktionella ändringar som framkommit 
på mötet.  

2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige och revisorer för kännedom. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra ett årsbokslut och följa upp 
kommunfullmäktiges övergripande inriktning, uppdrag och mål för året som har gått. Per 
sista december uppgick kommunstyrelsens nettokostnad till 167,8 miljoner kronor vilket är en 
ökning jämfört med 2019 på 21%. Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett 
sammanvägt överskott på 6,6 miljoner kronor. och investeringsutgiften uppgick till 4 miljoner 
kronor, vilket motsvarar en nyttjandegrad av beviljade investeringsmedel på 6,4%. 

Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-17 
Rapport Verksamhetsberättelse och årsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2020 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Ärendet föredras av Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, som även informerar om 
redaktionella ändringar i handlingen.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
Ekonomichef 
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§ 48   Dnr: KS-2021/16 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2020  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för kommunen och kommunkoncernen 
2020. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Knivsta kommun och kommunkoncern 2020. Kommunkoncernens 
ekonomiska och verksamhetsresultat har varit goda under året, bedömningen är kommunen 
uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning. Det goda resultatet innebär att en avsättning 
till resultatutjämningsreserven görs om 20 miljoner kronor, även tidigare års underskott är i 
och med bokslut 2020 reglerat enligt kommunallagen (balanskravsresultat). 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-23 
Årsredovisning 2020 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Ärendet föredras av Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, som även informerar om 
redaktionella ändringar som ska göras innan handlingen skickas till kommunfullmäktige.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichefen 
Revisorerna 
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§ 49   Dnr: KS-2021/66 

Hemställan om att ingå borgen upp till ett högsta lånebelopp för Knivstabostäder AB:s 
räkning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
1. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för 
Knivstabostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 100 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande räntor och kostnader. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för 
Knivstabostäder ABs till låneförpliktelser tillhörande räntor och kostnader för räntederivat. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen i Knivstabostäder AB har gjort en hemställan till Knivsta kommun om ett 
förtydligande av borgensförbindelsen avseende räntederivat.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-15 
Skrivelse 2021-01-20 från Knivstabostäder 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteutlåtandets. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 50   Dnr: KS-2021/68 

Hemställan om att ingå borgen för Kommunfastigheter i Knivsta AB:s räkning  

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 1 300 
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 genomför en teknikkontroll för att se att alla deltar i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen i Kommunfastigheter i Knivsta AB har gjort en hemställan till Knivsta kommun om 
ett förtydligande av borgensförbindelsen avseende räntederivat. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-15 
Skrivelse från Kommunfastigheter 2021-01-20 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 51   Dnr: KS-2021/98 

Riktlinjer för synpunkter och klagomål  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för synpunkter och klagomål. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun behöver välfungerande riktlinjer för synpunkter och klagomål för att bidra till 
styrning och ledning. Genom välfungerande riktlinjer för synpunkter och klagomål skapas en 
gemensam struktur av olika ärendetyper i kommunen vilket bidrar till att stärka kommunens 
arbete med sitt uppdrag inom välfärd, service, demokrati och samhällsbyggnad. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-16 
Riktlinjer för synpunkter och klagomål 2021-02-16 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteutlåtandets. 

Beslutet ska skickas till 
Akt 
Handläggare 
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§ 52   Dnr: KS-2020/854 

Markförsäljning Edeby 2:2  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner det upprättade förslaget till markförsäljning rörande del av 
fastighet Edeby 2:2. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Den lagfarne ägaren till fastighet Edeby 2:25 önskar köpa del av Edeby 2:2 som ägs a 
kommunen. Försäljningen innebär en marköverföring på ca 410 kvm för en köpeskilling på 
102 500 kronor (250 kr/kvm). 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-25 
Avtal Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering 2021-02-22 
Bilaga 1, Markförsäljning Edeby 2:2 (finns även som bilaga till avtalet) 
Bilaga 2, Översiktskarta Edeby 2:25 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Ärendet föredras av Anders Carlquist, exploateringschef.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Exploateringschefen 
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§ 53   Dnr: KS-2021/145 

Försäljning av Gredelby 1:140 till Lagerbolaget C 1320 AB under namnändring till 
BASHOF Etapp 3 Fastigheter AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner det på sammanträdet reviderade förslaget till köpekontrakt 
avseende försäljning av fastigheten Knivsta Gredelby 1:140 till företaget Lagerbolaget C 
1320 AB som är under namnändring till BASHOF Etapp 3 Fastigheter AB (org.nr. 559283-
0912). 

Yrkanden 
Thor Övrelid (M) yrkar att att följande text ska läggas till under ”Övriga villkor” i avtalet: 
”Arkitekturpolicy – hänsyn ska tas till de delar av policyn som är tillämpligt i ärendet, framför 
allt vad gäller belysning och skyltning.” 

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla deltar i beslutet. Därefter frågar 
ordföranden om förslaget till avtal med Thor Övrelids ändringsyrkande kan vara huvudförslag 
och finner att så är fallet. Slutligen ställer ordföranden det reviderade förslaget till beslut mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller det reviderade förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser försäljning av fastigheten Knivsta Gredelby 1:140. Köparen avser uppföra en 
byggnad för flera mindre verksamheter där 8 verksamheter är redo att flytta in i lokalerna 
under 2022. Antalet sysselsatta beräknas till ca 20-25 personer. Fastigheten är 4718 kvm 
och köpeskillingen är satt till 3 302 600 kr vilket motsvarar ett pris på 700 kr/kvm.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-24 
Förslag till köpekontrakt med en kartbilaga 
Värdeutlåtande Ar Företagspark 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Ärendet föredras av Anders Carlquist, exploateringschef.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Handläggare 
 
  



 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 17 (24)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 54   Dnr: KS-2021/113 

Medfinansieringsavtal gällande ny trafikplats på E4 vid Mora stenar  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till medfinansieringsavtal daterat 21-02-26. 

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU), Claes Litsner (S) och Lotta Wiström (L) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.  

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

 Sammanfattning av ärendet 
I syfte kunna planera och anlägga en trafikplats på E4 i höjd med Mora stenar så tecknas ett 
medfinansieringsavtal mellan kommunen, Uppsala kommun och Trafikverket. Trafikplatsen 
är en del av fyrspårsavtalet och ska försörja både Alsike och Sydöstra staden i Uppsala. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 21-03-11 
Förslag medfinansieringsavtal 21-02-26 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteutlåtandets. 
Ärendet föredras av Pelle Mikaelsson, projektledare.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
Handläggare på Trafikverket 
  



 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 18 (24)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 55   Dnr: KS-2021/114 

Förlängning av avsiktsförklaring för klimatneutral bebyggelse på områdesnivå  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till förlängning av avsiktsförklaringen för klimatneutral 
bebyggelse på områdesnivå. 

Reservation 
Pontus Lamberg (KD) anmäler en skriftlig reservation (protokollsbilaga 1).  

Yrkanden 
Pontus Lamberg (KD) yrkar avslag på det utsända förslaget till beslut. 
Harriet Swanberg (S) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.  

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

 Sammanfattning av ärendet 
Tidigare tecknad avsiktsförklaring förlängs till 2023-01-01 med en automatisk förlängning till 
2025-01-01 om ingen part påtalar annat. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 21-02-11 
Förlängning av avsiktsförklaring daterad 21-01-18 
Avsiktsförklaring beslutad av KS 19-09-23 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Ärendet föredras av Pelle Mikaelsson, projektledare.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
 
  



 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 19 (24)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 56   Dnr: KS-2021/87 

Revidering av bidragsregler för föreningslivet 2021  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar revideringar av Regler för föreningsbidrag enligt förslag 2021-02-25. 

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

 Sammanfattning av ärendet 
Coronapandemin fortsätter och kommer att påverka föreningslivet i Knivsta på olika sätt även 
under 2021. Enkäter och intervjuer har genomförts med föreningar i kommunen och det har 
blivit tydligt att vissa revideringar av bidragsreglerna är nödvändiga för att kunna möta de 
behov som uppstått. Vissa förändringar som föreslås är tillfälliga och gäller till och med 2021-
12-31 och en föreslås bli permanent. Revideringarna omfattar arrangörsstödet samt 
allmänna föreningsbidrag. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-02-08 
Förslag på regler för föreningsbidrag 
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteutlåtandets. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Fritidschef 
Kulturchef 
Föreningsutvecklare 
Kulturstrateg 
  



 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 20 (24)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 57   Dnr: KS-2019/945 

Förvaltningsrättens dom 2021-02-19 mål nr 8049-19, överklagande av KF § 126 2019-
11-20 anmälan av gruppledare  

Kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningsrättens dom är anmäld till styrelsen. 

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

 Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsrätten avslog Gunnar Parnells överklagande avseende fullmäktiges beslut den 
20 november 2019 att anmäla Monica Lövgren som ny gruppledare för 
Sverigedemokraterna.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-24 
Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala 2021-02-19 i mål 8049-19 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteutlåtandets. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 21 (24)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 58   Dnr: KS-2021/154 

Rapportering av Knivstaförslag från februari 2020 till och med februari 2021  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Rapporteringen är anmäld.  

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

 Sammanfattning av ärendet 
E-förslagsportalen ”Knivstaförslaget” har varit i bruk sedan 2019. Även om beslut om 
förslagen kan fattas i ansvarig nämnd ska kommunfullmäktige få en rapport om behandlade 
förslag. Senaste rapporteringen till fullmäktige ägde rum i februari 2020.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-26 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteutlåtandets. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
 
  



 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 22 (24)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 59   Dnr: KS-2021/10 

Fyllnadsval till kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens beslut 
Claes Litsner (S) väljs som ledamot i arbetsutskottet. 

Yrkanden och förslag 
Klas Bergström (M) nominerar Claes Litsner (S) till arbetsutskottet. 

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla deltar i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden sitt förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Peter Evansson (S) har avgått från sina uppdrag och entledigats av kommunfullmäktige den 
17 mars 2021. Eftersom han inte längre är ledamot i kommunstyrelsen är han inte längre 
valbar till arbetsutskottet, och ett fyllnadsval måste förrättas.  

Beslutet skickas till 
Akten 
FMS 
 
  



 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 23 (24)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 60   Dnr: KS-2021/222 

Revidering av mål och budget 2021 med anledning av pandemin Covid-19 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige utökar budgeterade skatteintäkter med 3 miljoner kronor enligt tabell i 
ordförandeförslag daterat 2021-03-19 och disponerar dem för särskilda Covid-19 satsningar. 

Yrkanden 
Pontus Lamberg (KD) och Boo Östberg (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av pandemin Covid-19 finns det behov att göra särskilda satsningar för att 
stödja det lokala samhället såsom föreningsliv och näringsliv. Totalt erhåller 
kommunstyrelsens 3 miljoner kronor för särskilda satsningar som finansieras av högre 
skatteintäkter. 

Underlag för beslut 
Ordförandeförslag daterat 2021-03-19 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
 
 
  



 
 

 
  Kommunstyrelsen 

 
PROTOKOLL 24 (24)  
Sammanträdesdatum  
2021-03-22  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 61   Dnr:  KS-2021/230 

Ledamotsinitiativ från Lennart Lundberg (KNU) – Stöd till lokala drabbade branscher 
under pandemin  

Kommunstyrelsens beslut 
Ledamotsinitiativet är mottaget och överlämnas till förvaltningen för beaktade i det 
Coronapaket som är under beredning i samband med revidering av mål och budget med 
anledning av pandemin. 

Yrkanden 
Klas Bergström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska besluta att ledamotsinitiativet är mottaget 
och överlämnas till förvaltningen för beaktade i det Coronapaket som är under beredning i 
samband med revidering av mål och budget med anledning av pandemin. 
Lennart Lundberg (KNU) och Johan Helenius (SD) yrkar bifall till Klas Bergströms yrkande.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla deltar i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden sitt eget yrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.  

Sammanfattning av ärendet  
Lennart Lundberg (KNU) har väckt ett ärende till dagens sammanträde enligt 
kommunallagen 4 kap 20 §.  

Underlag för beslut 
Ledamotsinitiativ, inlämnat 2021-03-22 

Beslutet skickas till 
Akten 
Förvaltningen 
 



 
2021-03-22 
Reservation 
 
 

Avsiktsförklaring – Klimatneutral 
energianvändning i bebyggelsen på 
områdesnivå 
 
Kommuner har en tendens att ha dyra ord i sina visioner. Eller åtminstone tolka sina visioner 
som att de måste bli dyrt. I Knivsta kommuns vision 2025 står att läsa att ”skapar 
attraktionskraft både för boende och företag och befäster Knivsta som en föregångskommun 
för det hållbara samhället.”. Här är det öppet fritt för tolkning vad som avses med det hållbara 
samhället. 

För det första är det viktigt att precisera vad vi menar med klimatneutral energianvändning. 
Vad innebär klimatneutral? Vilken energianvändning är det som ska styras, är det den 
enskilde medborgaren eller är det kommunens verksamheter som ska bli klimatneutrala, eller 
är det kanske vad som levereras in i systemet? Oavsett så bör detta preciseras närmare i 
avtalet. 

Vi anser att riskerna med ett projekt som detta är alldeles för stora, att Knivsta ska vara 
föregångskommun och vara testbädd har vi inte råd att prioritera.  

De åtgärder som presenterats vid föredragningar av ärendet, såsom att vi skulle kunna få 
värmecentraler som styr värme/ventilation till att bara användas när folk är hemma istället för 
dygnet runt är positivt. Det som man inte tänkt på är att detta är en teknik som redan finns och 
används i många nyare hem. Det är något som ligger på den enskilde invånaren att faktiskt 
använda, likaså kan den enskilde invånaren dessutom välja att redan idag köpa grön el.  

Utifrån intentionerna som presenterats ställer vi oss frågande till vad detta ska bidra till. 

  

 

 
Pontus Lamberg (KD) 
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