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Sammanträde med kommunstyrelsen 
Tid: Måndag den 19 april 2021, kl. 13.00–16.00 

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus, samt på distans. Samtliga 
beslutande och ersättare närvarade på distans.  

Beslutande: Klas Bergström (M) 
Boo Östberg (C) 
Lennart Lundberg (KNU) 
Harriet Swanberg (S) 
Pontus Lamberg (KD), §§ 63–70 
Johan Helenius (SD) 
Lotta Wiström (L) 
Thor Övrelid (M) 
Claes Litsner (S) 
Oscar Hahne (KD), ersätter Pontus Lamberg (KD) §§ 71–78 

Ersättare: Oscar Hahne (KD), §§ 64–70 
Matilda Hübinette (KNU) 
Camilla Arvidsson (M) 
Kerstin Umegård (MP) 
Christer Johansson (V) 

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

Protokollet justeras med digital signatur den 26 april 2021: 
Klas Bergström (M), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 2 (14)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare 
Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Åsa Franzén, kanslichef 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
Lars-Erik Andersson, chef för IT-centrum, § 68 
Catrin Josephson, socialchef, § 69 
Moa Odin, planchef, § 70 
Linus Wickman, planhandläggare, § 70 
Carin von Köhler, kommunekolog, § 71 
Markus Sjölén Gustafsson, utredare, § 72 
Pernilla Westerback, näringslivsstrateg, § 73 
 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 3 (14)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 63 

Justering 
Protokollet justeras den 26 april 2021 av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU).  

 

§ 64 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns utan ändringar.  
 

§ 65 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsbesluten är anmälda enligt följande:  
 
• Lista 2021-03-13–2021-04-09 
• Förteckning delegationsbeslut lokalförsörjning, mars 2020 
• KS-2021/71, Ordförandebeslut 2020-04-16,  Beslut om fortsatt tillfällig stängning av 

kultur- och fritidsverksamheter 
 

§ 66 

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

• IT-nämnden, § 4, 2021-03-19 Internkontrollplan 2021 

• IT-nämnden, § 3, 2021-03-19 Uppföljning av internkontrollplan 2020 

• Bygg- och miljönämnden, § 31, 2021-03-23, Ekonomisk uppföljning, per februari 

• Socialnämnden, § 24 2021-03-25 - Ekonomisk uppföljning per sista februari 2021 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 4 (14)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 67   

Ekonomisk information 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar om kommunens ekonomi.  

 
 
§ 68    

Information från IT-nämnden  
Lars-Erik Andersson, chef för IT-centrum, informerar. 
 

 
§ 69    

Information om slutrapporten "Samordna och leda ett vårdcentrum" 
Catrin Josephson, socialchef, informerar om Slutrapport från Region Uppsala 2020-12-07, 
som varit utsänd med handlingarna.  
 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 5 (14)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 70   Dnr: KS-2020/799 

Planbesked för enfamiljshus, Halmby 1:5  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att inhämta mer information om eventuell 
framtida lagstiftning och dialog med sökande om utsträckt tid för beslut i ärendet. 

Yrkanden 
Klas Bergström (M) yrkar, med bifall från Pontus Lamberg (KD), Johan Helenius (SD) och 
Lotta Wiström (L) att kommunstyrelsen ska återremittera ärendet för att inhämta mer 
information om eventuell framtida lagstiftning och dialog med sökande om utsträckt tid för 
beslut i ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden det egna återremissyrkandet mot att avgöra ärendet idag och finner att 
kommunstyrelsen återremitterar ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser planbesked för nybyggnad av bostäder.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-03-18 
Ansökan med bilagor 
Yttranden från Roslagsvatten 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Linus Wickman, planhandläggare, och Moa Odin, planchef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Sökande 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 6 (14)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 71   Dnr: KS-2020/839 

Samråd inom vattenförvaltning 1 november 2020–30 april 2021 – Inbjudan att lämna 
synpunkter  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande daterat 2021-04-19.  

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU) och Boo Östberg (C) yrkar bifall till det reviderade förslaget till 
beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter frågar 
ordföranden om det reviderade yttrandet kan vara huvudförslag i ärendet och konstaterar att 
så är fallet. Slutligen frågar ordföranden om kommunstyrelsen antar det yttrandet daterat 
2021-04-19 och finner att kommunstyrelsen antar yttrandet.  

Sammanfattning av ärendet 
Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt genomför samråd om hur sjöar, 
vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de kommande åren. 
I samrådet ingår:  

• Förslag till förvaltningsplan (inklusive bilagor) 
• Förslag till åtgärdsprogram (inklusive bilaga) 
• Förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer 
• Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 

Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-03-18 
Förslag till yttrande 2021-04-19 
Förslag till yttrande 2021-03-18 
Förslag till åtgärdsprogram (inklusive bilaga) 
Förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer 
Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Carin von Köhler, kommunekolog, föredrar ärendet och ett nytt förslag till yttrande daterat 
2021-04-19 som har tagits fram sedan utskicket. 
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PROTOKOLL 7 (14)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Park- och naturenheten 
Vattenmyndigheten, norra Östersjöns vattendistrikt 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 8 (14)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 72   Dnr: KS-2021/202 

Policy för medborgardialog  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige antar förslaget på policy för medborgardialog. 

Yrkanden 
Claes Litsner (S), Lennart Lundberg (KNU) och Boo Östberg (C) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför 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 arbetsutskottets förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Medborgardialog är ett verktyg som ger medborgare möjlighet att delta och påverka beslut 
mellan valen till kommunfullmäktige. Förslaget till policy har tagits fram av majoritetens 
dialoggrupp och remitterats till samtliga partier i fullmäktige i syfte att vara vägledande för 
kommunens arbete. Policyn beskriver vad Knivsta kommun lovar medborgare när det gäller 
inflytande och påverkan.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-03-16 
Förslag till policy för medborgardialog daterad 2021-03-11 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Markus Sjölén Gustafsson, utredare, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 9 (14)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 73   Dnr: KS-2021/200 

Näringslivsstrategi för Knivsta kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige antar näringslivsstrategi för Knivsta kommun. 
2. Näringslivsstrategin ska gälla från och med 1 juli 2021. 
3. Handlingsplan för de kommande två åren ska lägga särskild prioritet på målområdena 

”Förstå och stödja näringslivets behov” samt ”Möjliggöra för etableringar”. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden genomför 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 arbetsutskottets förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsstrategin med utblick mot 2035 har tagits fram i samverkan mellan politik, 
förvaltning och näringsliv. Strategin omfattar kommunens samtliga verksamheter och ska ge 
en samlad och tydlig styrning av näringslivsarbetet. Näringslivsstrategin pekar ut 
viljeinriktning och gemensam målbild samt har identifierat fyra målområden som ska vara 
vägledande för kommunens arbete med näringslivsfrågor.  

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-03-19 
Förslag till näringslivsstrategi för Knivsta kommun 2021-03-22 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Pernilla Westerbäck, näringslivsstrateg, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 10 (14)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 74   Dnr: KS-2020/158 

Motion 2020:05 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund 
(KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) – Inför en kulturtrappa i Knivsta 
kommun  

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

Yrkanden 
Klas Bergström (M) yrkar, med bifall från Claes Litsner (S), att motionen ska anses besvarad.  
Oscar Hahne (KD) yrkar bifall till motionen.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden det egna yrkandet och Oscar Hahnes yrkande om att bifalla motionen mot 
avslag var för sig och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad.   

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna har i en motion inlämnad den 12 februari 2020 föreslagit att kommunen 
ska införa en så kallad kulturtrappa liknande den som finns i Gävle kommun med målet att 
ha ett systematiskt och likvärdigt sätt att erbjuda kulturella möten för elever i kommunen. 
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen den 8 september 2020.   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-03-17 
Beslut från utbildningsnämnden, § 66, 2020-09-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-05-08 med bilaga, ”Handlingsplan för skapande 
skola 2018-01-17” 
Motionen 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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PROTOKOLL 11 (14)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 75   Dnr: KS-2021/196 

Styrmodell för Knivsta kommun  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar Styrmodell för Knivsta kommun, enligt förslaget daterat 2021-03-
17. 

Yrkanden 
Claes Litsner (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden genomför 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 arbetsutskottets förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
I styrmodellen beskrivs styrningen av Knivsta kommun – från den politiska styrningen till 
verksamhetsstyrning. Syftet med styrmodellen är att säkerställa att den politiska viljan får 
genomslag i förvaltningen, att skattepengarna hanteras med knivstabons bästa i åtanke och 
att de kommungemensamma målen uppnås. Styrmodellen har koppling till flertalet gällande 
styrdokument. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-03-17 
Styrmodell för Knivsta kommun, förslag daterat 2021-03-17 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 12 (14)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-19  
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§ 76   Dnr: KS-2021/217 

Begäran om medel för driftövergång RPA  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar 1 000 000 kr från KS prioriterade medel för möjliggörande av 
övergång till drift av RPA samt fortsatt utveckling. 

Propositionsordning 
Ordföranden genomför 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 arbetsutskottets förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Innovationskontoret begär 1 000 000 kr från KS prioriterade medel för att under 2021 kunna 
säkra långsiktighet i arbetet med robotiserad processautomatisering (RPA).  
Medlen kommer användas för att sätta upp en långsiktig driftsmiljö, flytta över resultatet från 
tidigare genomfört pilotprojekt till den långsiktiga driftmiljön, samt fortsatt utveckling av 
ytterligare värdeskapande RPA-process.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-03-19 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Innovationskontoret 
Ekonomikontoret 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 77   Dnr: KS-2021/228 

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och åtta 
kommuner i Uppsala län (Regionalt forum)  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tecknar för Knivsta kommuns del överenskommelse om samverkan 
mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län (Regionalt forum) för åren 2021-
2022.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför 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 arbetsutskottets förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
I samband med regionbildningen beslutades att inom Region Uppsala inrätta ett Regionalt 
forum samt olika samrådsorgan för att säkerställa ett fortsatt kommunalt inflytande i 
regionala utvecklingsfrågor och i andra frågor med kommunal anknytning. Denna 
överenskommelse har nu reviderats inför åren 2021-2022 och samtliga parter föreslås 
teckna föreliggande förslag till överenskommelse.  

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-03-26 
Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län 
2021-2022 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Region Uppsala 
Enköpings, Heby, Håbo, Tierps, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kommuner 
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Sammanträdesdatum  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 78   Dnr: KS-2021/177 

Revidering av delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Beslut om årlig löneöversyn samt lönesättning för kommundirektör tas av 

kommunstyrelsens ordförande.  
2. Besluten förs in i delegationsordningen för kommunstyrelsen och anmäls enligt rutin.  

Reservation  
Johan Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet (protokollsbilaga 1).  

Yrkanden  
Klas Bergström (M) yrkar bifall till beslutsatserna 2 och 3 i det utsända förslaget till beslut och 
avslag på beslutssats 1.  
Johan Helenius (SD) yrkar avslag på förslagen.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser OPF-KL18 beslutades av 
kommunstyrelsen 2019-08-26. Förvaltningen föreslår att beslut tas på delegation av HR-
chef. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-08. 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
 
 



2021-04-19

Reservation

Revidering av delegationsordning

Vi yrkar avslag på båda punkterna och anser att ärendena ska behandlas i KS så att alla får insyn i

dessa beslut

Johan Helenius SD
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