
 
 

 
Kommunstyrelsen  PROTOKOLL 1 (25)  

Sammanträdesdatum  
2022-04-25 §§ 64–86 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-05-25 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-05-04 Datum när anslaget tas ner 2022-05-26 

 

Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 
 
Tid: Måndag den 28 mars 2022, kl 13.10–17.00 

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

Beslutande: Klas Bergström (M) 
Boo Östberg (C), 1:e vice ordförande (distansledamot) 
Lennart Lundberg (KNU), 2:e vice ordförande 
Harriet Swanberg (S) (distansledamot) §§ 68–86 
Mimmi Westerlund (KD) 
Johan Helenius (SD) 
Lotta Wiström (L) 
Thor Övrelid (M) (distansledamot) 
Claes Litsner (S) 
Peter Bergkvist (MP), ersätter Harriet Swanberg (S) §§ 64-67 

Ersättare: Oscar Hahne (KD) §§ 67-86 
Matilda Hübinette (KNU) 
Camilla Arvidsson (M) 
Peter Bergkvist (MP), §§ 68-86 
Christer Johansson (V) 

Övriga deltagare: Daniel Lindqvist, kommundirektör, Dan-Erik Pettersson, 
ekonomichef och Antonio Ameijenda, tillväxtchef. Sammanträdet 
var slutet under §§ 71-76. Under den slutna delen närvarade även 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, Maria Cassel, t.f. 
planchef, Rebecka Persson, planarkitekt och Terees von Stedingk, 
Roslagsvatten.  

Mötessekreterare Stella Vallgårda, nämndsekreterare  

Justering, se sista 
sida för digital 
underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 4 maj 2022 av  
Klas Bergström (M), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 2 (25)  
Sammanträdesdatum  
2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 64 

Justering 

Kommunstyrelsens beslut 
Protokollet justeras den 4 maj 2022 av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU).  
 

§ 65 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns utan ändringar.  
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 3 (25)  
Sammanträdesdatum  
2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 66 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsbesluten är anmälda enligt följande:  
- Lista över diarieförda beslut 2022-03-18–2022-04-11 

- Rapport delegationsbeslut mars 2022, lokalförsörjning 

- Tillsvidareanställda mars 2022 

- Visstidsanställda mars 2022 
 

 

§ 67 

Övriga anmälningsärenden 
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda: 

- BMN § 27, 2022-03-22, Verksamhetsberättelse och årsbokslut 

- SN § 21 2022-03-17 Ekonomisk uppföljning per sista februari 2022 

- SUN § 40, 2022-03-14, Slutredovisning för gatuinvesteringar 2021 

- SUN § 43, 2022-03-14, Ekonomisk uppföljning per sista februari för 
samhällsutvecklingsnämnden 2022 
- SUN § 41, 2022-03-14, Startbesked för gatu- och exploateringsinvesteringar 

- Beslut från Överförmyndarnämnden, § 38, 2022-02-14, Årsbokslut 2021 

- Beslut från IT-nämnden 2022-03-18, § 3 Uppföljning av internkontrollplan 2021, § 4 
Internkontrollplan 2022, § 5 Årsredovisning 2021 
- Beslut från Lönenämnden 2022-03-18, § 4 Information internkontroll 2021 och 2022, § 5 
Årsredovisning 2021  
- Utbildningsnämndens beslut § 18 - Ekonomisk uppföljning per februari för 
Utbildningsnämnden 2022  
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 4 (25)  
Sammanträdesdatum  
2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 68 

Innovationskontoret informerar  

Sammanfattning 
Jessica Fogelberg, innovationschef, och Erik Eriksson, innovationsledare, informerar. 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 5 (25)  
Sammanträdesdatum  
2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 69   Dnr: KS-2022/213 

Finansiering av gemensamma innovationssatsningar 2022  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelse avsätter 2 100 000 ur medel för förändring och innovation, för finansiering 
av värdeskapande satsningar under 2022.  

Reservationer  
Mimmi Westerlund (KD) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 1).  
Johan Helenius (SD), Lotta Wiström (L) och Lennart Lundberg (KNU) reserverar sig mot 
beslutet (för KNU se protokollsbilaga 2 a). 

Yrkanden  
Mimmi Westerlund (KD) yrkar att åtgärderna under avsnittet ”Stärkt innovationsförmåga” ska 
strykas.  
Lennart Lundberg (KNU) och Johan Helenius (SD) yrkar avslag.  
Harriet Swanberg (S) yrkar bifall.  
Lotta Wiström (L) yrkar att ärendet återremitteras (skriftlig motivering, protokollsbilaga 2 b).  

Propositionsordning  
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden Lotta Wiströms yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag och finner 
att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.  
Sedan ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot Mimmi Westerlunds ändrade 
förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller det utsända förslaget. Förslaget ställs 
slutligen mot avslag och vinner bifall.  

Sammanfattning av ärendet 
Under 2022 planeras ett antal aktiviteter i syfte att skapa värde för organisationen, bl.a. ett 
pilotprojekt om luftrenare i kommunens förskolor, effektivare verktyg för hanteringen av 
serveringstillstånd och fortsatt arbete med hackaton.  
För kommunen som organisation bedöms värdet tillskapas både på kort och lång sikt genom 
bland annat ge ytterligare förutsättningar för ökad produktivitet samt kvalitetssäkrade beslut.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-04-12 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 
Jessica Fogelberg, innovationschef, informerar.  
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Sammanträdesdatum  
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 7 (25)  
Sammanträdesdatum  
2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 70 

Ekonomisk information  

Sammanfattning 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar.  
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 8 (25)  
Sammanträdesdatum  
2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 71   Dnr: KS-2022/193 

Planuppdrag Särsta 3:122  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att inleda detaljplanearbete 
för Särsta 3:122. 

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 
Planuppdrag föreslås för Särsta 3:122. Positivt planbesked gavs 2016-05-23. Ansökan om 
planbesked omfattade avstyckning av fastighet. Befintlig detaljplan reglerar fastigheten med 
bland annat prickmark och exploateringsbestämmelse vilket hindrar avstyckning och ny 
exploatering. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-17 
Ansökan om planbesked för Särsta 3:122 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Rebecka Persson, planarkitekt, informerar 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Planintressent (genom planenheten) 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 9 (25)  
Sammanträdesdatum  
2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 72   Dnr: KS-2021/790 

Ansökan om planbesked för fastighet Särsta 3:103  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger positivt planbesked. Planarbetet kan inledas senast 2023 och vara 
färdigställt senast 2024.  

Reservationer  
Claes Litsner (S) och Harriet Swanberg (S) reserverar sig till förmån för Claes Litsners 
yrkande.  

Yrkanden och förslag 
Klas Bergström (M) redogör för sitt ordförandeförslag, som lyder: Kommunstyrelsen ger 
positivt planbesked. Planarbetet kan inledas senast 2023 och vara färdigställt senast 2024.  
Johan Helenius (SD), Lotta Wiström (L), och Mimmi Westerlund (KD) yrkar bifall till 
ordförandens förslag.  
Claes Litsner (S) yrkar att kommunstyrelsen ska ge positivt planbesked och att planarbetet 
kan inledas senast 2025 och vara färdigställt senast 2026.  
Harriet Swanberg (S) och Boo Östberg (C) yrkar bifall till Claes Litsners yrkande.  
Peter Bergkvist (MP) och Christer Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande 
(protokollsbilaga 3).  

Propositionsordning  
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden sitt ordförandeförslag mot Claes Litsners yrkande och finner att 
kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Inlämnad planbeskedsansökan avser en tillbyggnad på fyra våningar i bostadssyfte för 
byggnaden. Byggnaden är ett före detta vattentorn som har byggts om till en bostad om tre 
våningar.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-26 
Ansökan planbesked Särsta 3:103, 2021-12-05 
Yttrande tillhörande ansökan om planbesked för Särsta 3:103, 2022-03-06 
Bilaga till yttrande – Bilder vattentornet 2018 
Bilaga till yttrande – Bilder vattentornet 2021 
Bilaga till yttrande – Knivsta vattentorn 
Bilaga till yttrande – Planbesked, Särsta 3:103, Plan 1-4 
Bilaga till yttrande – Bygglovsritningar Särsta 3:103, Sektion B-B (4-plan) 
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Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 
Rebecka Persson, planarkitekt, informerar 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Planenheten  
Planintressenten (genom planenheten) 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 11 (25)  
Sammanträdesdatum  
2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 73   Dnr: KS-2022/108 

Ansökan om planbesked för fastighet Vrå 1:129  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för Vrå 1:129. 

Yrkanden  
Lennart Lundberg (KNU), Mimmi Westerlund (KD), Johan Helenius (SD) och Boo Östberg 
(C) yrkar bifall till 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 
Inkommen ansökan avser avstyckning av fastighet till 4-5 nya fastigheter. Föreslagen 
bebyggelse omfattar småhus. Förslaget går i linje med kommunens gällande översiktsplan 
(2017) då området är utpekat som prioriterat utvecklingsområde för bebyggelse. I 
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: 
Tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Ansökan om planbesked för fastighet Vrå 1:129, 2022-02-08 
Situationsplan Vrå 1:129, 2016-12-02 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Rebecka Persson, planarkitekt, informerar 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Planintressent (genom planenheten) 
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PROTOKOLL 12 (25)  
Sammanträdesdatum  
2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 74   Dnr: KS-2022/209 

Utökat verksamhetsområde för Särsta 3:397 och del av Särsta 3:1 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Särsta 3:397 och del av Särsta 

3:1” för dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt 
kartunderlag daterat 2021-11-15.  

2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-06-15. 

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 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
samtliga vattentjänster.  
Fastigheten Särsta 3:397 där CIK, Centrum för idrott och kultur, är belägen har hittills inte 
ingått i verksamhetsområdet. Verksamheten är ansluten och har redan erlagt avgifter och 
beslutet om att inrätta verksamhetsområde är mer av formell karaktär för att säkerställa alla 
parters rätter och skyldigheter. I samband med detta tas även del av Särsta 3:1 in i 
verksamhetsområdet eftersom den berörda delen av fastigheten ingår i den samlade 
bebyggelsen. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-23  
Protokollsutdrag SUN, § 36, 2022-03-14 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Särsta 3:397 och del av 
Särsta 3:1  
Bilaga 1. Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument id:20190910-30059  
Bilaga 1.1. Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för samtliga vattentjänster, 2021-11-
15  
Bilaga 2. Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, 2021-11-30 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 75   Dnr: KS-2022/210 

Utökat verksamhetsområde för Solhagavägen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Solhagavägen” för dricksvatten, 

enligt kartunderlag daterat 2021-11-10.  
2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-06-15. 

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 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
dricksvatten.  
Vatten och spillvatten har byggts ut sedan tidigare i Solhagavägen och då även till dessa 
fastigheter. För att kunna säkerställa alla parters rätter och skyldigheter behöver 
verksamhetsområdet inrättas. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-23  
Protokollsutdrag, § 37, 2022-03-14 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Solhagavägen  
Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument ID: 20190910-30059  
Bilaga 1.1 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten, 2021-11-10  
Bilaga 2 - Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte, 2021-11-30 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 14 (25)  
Sammanträdesdatum  
2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 76   Dnr: KS-2022/211 

Utökat verksamhetsområde för detaljplan Margarethahemmet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Margarethahemmet” för 

dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet enligt kartunderlag 
daterat 2021-11-15. 

2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2022-06-15. 

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 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för 
samtliga vattentjänster. För att fastställa fastigheternas Särsta 38:4, Särsta 38:5, Särsta 
38:6, Särsta 38:7, Särsta 38:8 och Särsta 38:16 rätt till allmänt vatten och avlopp och 
Roslagsvattens rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver 
Knivsta kommun utöka sitt verksamhetsområde för berörda fastigheter i och med att den 
allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut till fastigheten. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-23  
Protokollsutdrag, § 38, 2022-03-14  
Utökat verksamhetsområde för detaljplan Margarethahemmet 
Hemställan till kommunfullmäktige om utökat verksamhetsområde, Margarethahemmet  
Bilaga 1 - Tjänsteutlåtande till Knivstavatten AB med förslag till utökat verksamhetsområde, 
dokument id:20190910-30059.  
Bilaga 1.1 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dricksvatten, 2021-11-15  
Bilaga 1.2 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för spillvatten, 2021-11-15  
Bilaga 1.3 - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-gata, 2021-11-15  
Bilaga 1.4. - Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för dagvatten-fastighet, 2021-11-16  
Bilaga 2 - Justerat protokoll från beslutande styrelsemöte 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 77   Dnr: KS-2022/162 

Förvärv av fastigheten VRÅ 1:212 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till förvärv av fastigheten VRÅ 1:212.  
2. Kommunstyrelsen beslutar att finansiera förvärvet med 2,1 mnkr ur kommunstyrelsens 

ofördelade investeringsmedel samt 4 mnkr från inköp av mark och fastigheter i 
investeringsbudgeten. 

Reservationer 
Mimmi Westerlund (KD) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 4). 
Johan Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden 
Mimmi Westerlund (KD) och Johan Helenius (SD) yrkar avslag.  

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 
Förvärv av villafastigheten VRÅ 1:212 i Alsike. Fastigheten har en area om 1971 kvm och 
gränsar till detaljplanen Alsike nord etapp 2 a som kommunen just nu arbetar med. Förvärvet 
är strategiskt utifrån genomförandet av detaljplanen samt att kommunen får en ökad 
flexibilitet i den kommande stadsutvecklingen i Alsike. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-03-29 
Köpekontrakt 2022-02-22 
Värderingsutlåtande Vrå 1.212 2021-12-22 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Exploateringschef 
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§ 78   Dnr: KS-2022/201 

Överenskommelse om markbyte mellan Knivsta kommun och Kommunfastigheter, 
Särsta 3:232 och Särsta 3:12 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till två köpekontrakt som avser försäljning/byte av 
fastigheterna Särsta 3:12 och Särsta 3:232 mellan parterna Knivsta kommun och 
Kommunfastigheter.  

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.  
Särskilt yttrande 
Mimmi Westerlund (KD) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 5). 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen överväger att påbörja ett exploateringsprojekt på fastigheten Särsta 3:232, även 
kallat Tärnan, som ägs av Kommunfastigheter. Kommunen föreslås därför köpa fastigheten 
från bolaget. I gengäld köper/byter Kommunfastigheter till sig kommunens fastighet Särsta 
3:12 som är en förvaltningsfastighet. Kommunen erlägger en mellanlikvid på 300 000 kronor. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-18 
Värdebedömning, 2022-02-28 
Förslag till köpekontrakt - mellan Kommunfastigheter (Särsta 3-232) och kommunen (Särsta 
3-12), 2022-04-07 
Förslag till köpekontrakt – mellan kommunen (Särsta 3-12) och Kommunfastigheter (Särsta 
3-232), 2022-04-07 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Mark- och exploateringschef 
Tillväxtchef 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 17 (25)  
Sammanträdesdatum  
2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 79   Dnr: KS-2022/207 

Revidering av regler och rutin för reklam i Knivsta kommuns anläggningar  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar revideringen av Knivsta kommuns regler och rutiner för 

reklam i kommunens anläggningar.  
2. Förvaltningen ska återkomma angående följande punkter:  

− Möjliggörande för andra aktörer att köpa och sälja reklam på CIK. 

− Att sälja reklam på husfasaden mot tågspåren.  

− Att sälja namnrättigheterna på hel- eller flerårsbasis. 

Yrkanden 
Mimmi Westerlund (KD) yrkar bifall till utsänt förslag med tilläggsyrkandet att förvaltningen 
ska återkomma angående följande punkter: Möjliggörande för andra aktörer att köpa och 
sälja reklam på CIK, att sälja reklam på husfasaden mot tågspåren och att sälja 
namnrättigheterna på hel- eller flerårsbasis.  
Klas Bergström (M), Lennart Lundberg (KNU), Thor Övrelid (M), Lotta Wiström (L) och Johan 
Helenius (SD) yrkar bifall till Mimmi Westerlunds yrkande.  
Claes Litsner (S) och Harriet Swanberg (S) yrkar bifall till utsänt förslag och avslag till Mimmi 
Westerlunds tilläggsyrkande.  

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. Ordföranden ställer sedan Mimmi Westerlunds tilläggsyrkande mot avslag 
och finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett steg i att öka intäkterna för Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK) är att erbjuda lokala 
föreningar som har säsongsbokningar i ishallen, möjlighet att köpa och sälja reklam i 
tekningzonerna som integreras i isen. På så sätt kan kommunen fortsätta hålla låga 
markeringsavgifter och fortsatt subventionera lokalhyran för lokala föreningar. I tidigare 
beslut kring reklam i CIK valdes fast reklam bort för att inte barn och unga skulle utsättas för 
reklam under bland annat skoltid. Förvaltningen har i samråd med föreningslivet tagit fram ett 
förslag som på hur fast reklam kan finnas i ishallen på ett sparsamt sätt och utan att det 
påverkar upplevelsen av CIK och besökare på ett negativt sätt.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-03-22 
Kultur- och fritidsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 18 (25)  
Sammanträdesdatum  
2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidschef 
Enhetschef fritid 
 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 19 (25)  
Sammanträdesdatum  
2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 80   Dnr: KS-2022/100 

Revisionsrapport - Granskning av investeringsprocessen 

Kommunstyrelsen beslutar 
Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteutlåtande 2022-03-30 som svar på revisorernas brev 
angående granskning av investeringsprocessen samt uppdrar till förvaltningen att genomföra 
åtgärder i enlighet med tjänsteutlåtandet. 
Yrkanden 
Claes Litsner (S) yrkar bifall till 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 
De förtroendevalda revisorerna har granskat investeringsprocessen i Knivsta kommun. 
Revisorernas bedömning är att kommunen inte helt säkerställer en ändamålsenlig 
investeringsprocess. Revisionen bedömer att det finns en tydlig roll och ansvarsfördelning 
samt att det finns upprättade policys och riktlinjer. Gällande prioriteringar och avgränsningar 
av investeringar för verksamhetens behov och prioritering av vilka investeringar som 
genomförs finns utveckling och förbättring, detsamma gäller återrapportering av genomförda 
och icke genomförda investeringar. Förvaltningen uppdras att utveckla rutiner och 
återrapporteringen för investeringar.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-03-30 
Revisionsrapport granskning av investeringsprocessen 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Revisorerna 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 20 (25)  
Sammanträdesdatum  
2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 81   Dnr: KS-2022/137 

Begäran om medel från kommunstyrelsen för datorer till grundskolan (1:1)  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar utbildningsnämnden 5,75 miljoner kronor ur budgetposten KS 
medel för skola 1:1 (datorer) för ökad datortäthet i grundskolan. 

Yrkande 
Lotta Wiström (L) och Claes Litsner (S) yrkar bifall till 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 
I mål och budget 2022 har medel avsatts under kommunstyrelsens finansförvaltning för 
ökad/bevarad datortäthet i grundskolan, totalt 5,75 miljoner kronor. Visionen är en dator 
(device) per elev, avsatta resurser är en förutsättning för att kunna bibehålla den 
uppbyggnad av datortäthet som genomförts under mandatperioden.   
Utbildningsnämnden beslutade i januari 2022 att begära de avsatta medlen.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-03-24 
Beslut från utbildningsnämndens, § 4, 2022-02-18 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2021-11-18  
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Utbildningschef 
Utbildningsnämnden 
Förvaltningsekonom utbildningsnämnd 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 21 (25)  
Sammanträdesdatum  
2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 82   Dnr: KS-2022/204 

Kommunal borgen Knivstavatten AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för 
Knivstavatten AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 103 076 000 
kronor jämte därpå löpande räntor och kostnader.  

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 
Knivstavatten AB har gjort en formell begäran om höjt borgenstak med 32 miljoner kronor till 
103 miljoner kronor.  
Bakgrunden är att bolaget genomför och planerar för investeringar i utbyggnad av VA-
infrastrukturen. Bolaget har därför ett behov av finansiering till goda villkor, vilket en 
kommunal borgen medför. Knivstavatten AB har sedan en tid tillbaka också möjlighet att låna 
genom Kommuninvest men det förutsätter en kommunal borgen. Förslaget är att godkänna 
bolagets begäran om höjt borgenstak.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-03-21 
Kommunal borgen Knivstavatten AB 
 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 22 (25)  
Sammanträdesdatum  
2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 83   Dnr: KS-2022/234 

Kommunal borgen Knivstabostäder AB 

Kommunstyrelsens beslut 
 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 230 miljoner kronor 
jämte därpå löpande räntor och kostnader. 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Knivstabostäder AB har gjort en hemställan att höja borgenstaket med 100 miljoner kronor till 
230 miljoner kronor. Bakgrunden är att Knivstabostäder AB bygger 46 nya lägenheter i Alsike 
(Pingla). Sedan februari 2022 har förutsättningarna att finansiera bygget via pantbrev 
försämrats liksom utmaningar i utbud och priser på byggmaterial.  
En kommunal borgen gör det möjligt att säkra finansieringen till rimliga villkor. Förslaget är 
att godkänna hemställan om höjt borgenstak. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-03-30 
Hemställan Knivstabostäder AB  
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 23 (25)  
Sammanträdesdatum  
2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 84   Dnr: KS-2022/236 

Bolagsordning Gredelinen Kommanditbolag  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar bolagsordning för Gredelinen KB. 
Yrkanden 
Claes Litsner (S) yrkar bifall till 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 
Kommunfullmäktigen beslutade den 25 mars 2019 att förvärva bolaget Gredelinen KB. 
Kommunkoncernen kommer äga bolaget från 1 juli 2022 och därefter behöver bolaget styras 
av en bolagsordning som är anpassad efter kommunala förhållanden. Förslaget till 
bolagsordning följer den struktur och regelverk som gäller för kommunalt ägda bolag. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-03-30 
Bolagsordning Gredelinen KB 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 24 (25)  
Sammanträdesdatum  
2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 85   Dnr: KS-2022/218 
Ändring av firmatecknare för Knivsta kommun 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Göran Nilsson, och vid 

förfall för honom kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Boo Östberg och vid även hans 
förfall 2:e vice ordförande Lennart Lundberg, att teckna Knivsta kommuns firma i förening 
med antingen kommundirektör Daniel Lindqvist, kanslichef Åsa Franzén eller 
ekonomichef Dan-Erik Pettersson. 

2. Beslutet gäller från den 3 maj 2022.  

Sammanfattning av ärendet 
När kommunen ingår avtal eller överenskommelser med andra händer det att den andra 
parten frågar efter underskrift av kommunens firmatecknare, och även efter beslutet att utse 
firmatecknarna. Kommunstyrelsen beslutar därför varje mandatperiod att utse presidiet och 
tre högre tjänstemän till firmatecknare. Eftersom firmatecknarna ska utses med namn måste 
ett nytt beslut tas när någon av personerna byts ut. 
Den 23 mars 2022 valde kommunfullmäktige Göran Nilsson (M) till ordförande i 
kommunstyrelsen för perioden från den 3 maj 2022 fram till mandatperiodens slut. 
Kommunstyrelsens tidigare beslut från den 7 december 2020, § 226, måste därför ändras. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-03-24 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomikontoret 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 25 (25)  
Sammanträdesdatum  
2022-04-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 86   Dnr: KS-2022/10 
Fyllnadsval till arbetsutskottet, kultur- och fritidsutskottet, pensionärsrådet och 
funktionsrättsrådet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen väljer Göran Nilsson (M) till ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott, 
kommunstyrelsens fritids- och kulturutskott, det kommunala pensionärsrådet samt det 
kommunala funktionsrättsrådet från och med den 3 maj 2022. 

Propositionsordning  
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden förslaget att välja Göran Nilsson (M) mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Göran Nilsson (M) har av kommunfullmäktige valts till ordförande i kommunstyrelsen från 
och med den 3 maj. Enligt arbetsordningarna för kommunstyrelsens utskott samt 
instruktionerna för det kommunala pensionärsrådet respektive funktionsrättsrådet ska 
kommunstyrelsens ordförande vara ordförande även i dessa instanser. Kommunstyrelsen 
bör fastslå detta genom ett valärende.  

Beslutet skickas till 
Akten 
FMS 
 
 



2022-04-25 
Reservation 
Kommunstyrelsen 

Finansiering av gemensamma innovationssatsningar 2022 

Innovation betyder att skapa värde genom utvecklade produkter, tjänster eller processer. Det är en 
naturlig del i all verksamhetsutveckling, även för en kommun. Verksamhetsutveckling genom 
innovation kan, när den används på rätt sätt, bidra till en ökad kvalitet inom välfärden, som i sin tur 
är kommunens kärnuppdrag. Kommunala nanoutbildningar är dock inte del av en kommuns 
kärnuppdrag, och därför yrkade vi på att styrka den tredje punkten i sin helhet. 

Mimmi Westerlund (KD) 

Protokollsbilaga 1



Återremissyrkande ärende KS-2022/213 

Finansiering av gemensamma innovationssatsningar 2022 

Årterremissyrkande 

Att förvaltningen tar fram ett nytt förslag där man stryker : 

• Pilotprojekt

o Test av luftrenare i kommunens förskolor

samt 

• Stärkt innovationsförmåga

o En nanoutbildning för kommunens elever och anställda i syfte att stärka

innovationsförmågan

2022-04-25 

Liberalerna 

Lotta Wiström ledamot 

Protokollsbilaga 2



Reservation mot besluta att anslå 2,1 miljoner till innovationskontoret § 69  KS 2022-04-25 

Vi är inte negativa till innovation, som tillför värde. Vi är inte övertygade att alla de förslagna 
åtgärderna som Nano-utbildning för ungdomar tillför något värde för kommunen. 

Luftrenare i förskolorna ser vi inte som innovation utan snarare en arbetsmiljöåtgärd. 

Därför röstar vi nej till de föreslagna åtgärderna som tillsammans ska kosta 2.1 miljoner. 

Lennart Lundberg, andre vice ordförande i kommunstyrelsen 

Protokollsbilaga 2 b



Vi ställer oss bakom beslutet att ge positivt planbesked, men är inte beredda att 

låta ärendet ”gå före i kön” och ser därmed inga skäl att avvika från 

förvaltningens gängse tidplan för dessa ärenden. Arbetet menar vi ska påbörjas 

2025 och vara avslutat 2026. 

Förvaltningen anger i sitt underlag att de vill ge negativt planbesked. Trots att vi 

har ett stort förtroende för förvaltningen är vi beredda att ge ett positivt 

planbesked, med ovanstående tillägg. 

Vårt argument till det positiva beslutet grundar vi i att den sökanden har lyssnat 

på argumenten från förvaltningen och tagit fram ett alternativt förslag som 

framhäver vatentornets ursprungliga utseende. 

Christer Johansson (V)  Peter Bergkvist (MP) 

ersättare KS ersättare KS 

Särskilt yttrande till KS 

Ansökan om planbesked för fastighet 
Särsta 3:103 

2022.04.25 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet lämnar följande yttrande 

angående Kommunstyrelsens ärende: Ansökan om planbesked 

för fastighet Särsta 3:103 

Protokollsbilaga 3



2022-04-25 
Reservation 
Kommunstyrelsen 

Förvärv av fastigheten VRÅ 1:212 

Kommunen vill förvärva denna tomt för att möjliggöra för snabbare exploatering. Vi ser en 
överhängande risk att huset på sikt rivs och ersätts av tät och hög bebyggelse, vilket vore beklagligt. 
Vi yrkade därför på att avslå ärendet. 

Mimmi Westerlund (KD) 

Protokollsbilaga 4



2022-04-25 
Särskilt yttrande 
Kommunstyrelsen 

Överenskommelse om markbyte mellan Knivsta kommun och 
Kommunfastigheter, Särsta 3:232 och Särsta 3:12 

Det är juridiskt logiskt att genomföra detta markbyte mot bakgrund av kommunens respektive 
bolagets verksamheter. Vi vill dock vara tydliga med att vi inte fått ta del av majoritetens planerade 
exploateringsprojekt på tomten, och därmed känner en oro för vad man planerar uppföra.  

Kristdemokraterna har tidigare föreslagit att använda tomten till en temalekpark, men är också 
öppna för annan parkmiljö alternativt att stycka tomten för att bygga 1-3 villor, vilket skulle 
harmoniera väl med sin omgivning.  

Mimmi Westerlund (KD) 

Protokollsbilaga 5
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