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Sammanträde med kommunstyrelsen 
 
Tid: Måndag den 6 december 2021, kl. 13:00–16.10 
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus 

 
Beslutande: Klas Bergström (M) 

Boo Östberg (C) (distansledamot) 
Lennart Lundberg (KNU) 
Harriet Swanberg (S) 
Mimmi Westerlund (KD), §§ 179–191 
Johan Helenius (SD) 
Lotta Wiström (L) 
Thor Övrelid (M) (distansledamot) 
Claes Litsner (S) 
Camilla Arvidsson (M), ersätter Mimmi Westerlund (KD), §§ 192–197 

Ersättare: Matilda Hübinette (KNU) 
Camilla Arvidsson (M), §§ 179–191  
Kerstin Umegård (MP) 
Christer Johansson (V) 
 

Övriga deltagare: Daniel Lindqvist, kommundirektör  
Åsa Franzén, chef för kommunledningskontoret 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef  
 

Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare, §§ 179–197 
 

Justering, se sista 
sidan för digital 
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Protokollet justeras med digital signatur den 13 december 2021 av: 
Klas Bergström (M), ordförande  
Lennart Lundberg (KNU), justerare  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 2 (17)  
Sammanträdesdatum  
2021-12-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 179 

Justering 

Kommunstyrelsens beslut 
Protokollet justeras den 13 december 2021 av ordföranden och justerare. Lennart Lundberg 
(KNU) 
 

§ 180 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Ett ärende läggs till på dagordningen efter punkt 3, Fyllnadsval till kommunstyrelsens 
arbetsutskott.  
Dagordningen godkänns med den ändringen.  
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PROTOKOLL 3 (17)  
Sammanträdesdatum  
2021-12-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 181   Dnr: KS-2021/10 

Fyllnadsval till kommunstyrelsens arbetsutskott  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen väljer Harriet Svanberg (S) till ledamot i arbetsutskottet.  
2. Claes Litsner (S) ska även i fortsättningen delta i styrgruppen för 

Stadsutvecklingsstrategi 2035. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Harriet Swanberg (S) kan väljas till arbetsutskottet 
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  
Därefter frågar ordföranden om Claes Litsner (S) även fortsättningsvis kan få ingå i 
styrgruppen för Stadsutvecklingsstrategi 2035, och finner att kommunstyrelsen bifaller även 
detta.  

Sammanfattning  
Claes Litsner (S) meddelar att han avgår som ledamot i arbetsutskottet och att 
Socialdemokraterna nominerar Harriet Swanberg (S) istället. Socialdemokraterna vill dock att 
Claes Litsner ska fortsätta delta i styrgruppen för stadsutvecklingsstrategi 2035, för 
kontinuitetens skull.  
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Sammanträdesdatum  
2021-12-06  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 182 

Anmälan av delegationsbeslut  

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsbesluten är anmälda enligt följande:  

• Protokoll från arbetsutskottet 2021-11-24 

• Lista delegationsbeslut 2021-10-14-2021-11-28 

• Tillsvidareanställda oktober 2021 

• Visstidsanställda oktober 2021 

• Ordförandebeslut 2021-10-06, Svar på remiss En ny lag om ordningsvakter m.m, 
(KS-2021/467) 

 

§ 183 

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

• Beslut från bygg- och miljönämnden, § 134, 2021-10-07, Verksamhetsberättelse och 
delårsbokslut 

• Justerat protokoll från Norrvattens förbundsstyrelses sammanträde den 13 oktober 
2021 

• Protokoll från den gemensamma överförmyndarnämndens sammanträde 2021-11-22 

• Rapport från inspektion den 2 september 2021 hos Överförmyndarnämnden för 
Uppsala län 

• Beslut från Tierps kommunfullmäktige, § 133, 2021-11-10, Plan för Tierps kommuns 
ekonomi och verksamhet 2022-2024, berör Lönenämnden och IT-nämnden  

• Socialnämndens beslut § 85, 2021-10-07, Verksamhetsberättelse och delårsbokslut  

• Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 116, 2021-11-08, Ekonomisk uppföljning 
per oktober  
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§ 184    

Information från bygg- och miljönämnden 

Sammanfattning 
Bygg- och miljönämndens ordförande, Claes Litsner (S), informerar.  
 

 
§ 185    

Ekonomisk information 

Sammanfattning 
Ekonomichef Dan-Erik Pettersson informerar.  
 

 
 
§ 186    

Återrapportering av Covid-19 medel för satsning på besöksnäringsrelaterade 
branscher 

Sammanfattning 
Pernilla Westerback, näringslivsutvecklare, och Malin Dacke, projektledare, informerar. 
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§ 187   Dnr: KS-2021/631 

Svar på motion 2021:09 från Monica Lövgren (SD) - Öka antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige avslår motion 2021:09 från Monica Lövgren (SD) – Öka antalet 
ledamöter i fullmäktige.  

Reservation 
Johan Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden 
Johan Helenius (SD) yrkar bifall till motionen.  

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Monica Lövgren (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår att fullmäktige utökas från 31 
till 41 ledamöter.  

Underlag för beslut 
Ordförandeförslag, daterat 2021-11-10 
Motion 2021:09 från Monica Lövgren (SD) – öka antalet ledamöter i fullmäktige 
Rapport med anledning av motion 2021:09, daterad 2021-11-05  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Motionsställare 
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§ 188   Dnr: KS-2021/745 

Föreskrift om avgifter för planverksamheten i Knivsta kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till nya föreskrifter om avgifter för planverksamheten i 

Knivsta kommun. 
2. Samhällsutvecklingsnämnden får för varje nytt kalenderår (avgiftsår) besluta att justera 

avgiftsbeloppet enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för oktober månad året 
före avgiftsåret. Avrundning av beloppet får ske till närmast tiotal kronor. 

3. Föreskriften träder i kraft 1 februari 2022. 

Yrkanden 
Thor Övrelid (M) och  Harriet Swanberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  
 

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till nya föreskrifter om avgifter för Knivsta kommuns planverksamhet har tagits fram 
för att möjliggöra timdebitering vid framtagande av detaljplaner där plankostnadsavtal kan 
tecknas. Möjlighet till ersättning genom planavgift vid bygglov respektive för planbesked 
kvarstår och berörs inte av några större förändringar. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-10 
Förslag till nya föreskrifter om avgifter för planverksamheten i Knivsta kommun 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 111,  2021-11-08 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2021-10-18 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets och samhällsutvecklingsnämndens förslag till 
beslut. 
Elin Hedström, planhandläggare, och Maria Cassell, tf planchef, föredrar ärendet.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Planenheten 
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§ 189   Dnr: KS-2021/676 

Bildande av naturreservat Ängbyskogen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till samhällsutvecklingsnämnden för att 

• Öka flexibiliteten i reservatföreskrifterna i del B för att vid behov effektivt kunna 
bekämpa angrepp av granbarkborre. 

• Möjliggöra för rågrannar att i direkt anslutning till den egna tomtmarken begränsa 
utbredningen av sly med handverktyg.”  

• I reservatföreskrifterna, del A, punkt 9, göra det möjligt att upplåta jakt genom 
arrendeavtal med jaktlag som bedriver jakt i området och genom avtalet reglera 
jakten i lämplig omfattning, tillåtna metoder och tider för jakten. 

Reservationer 
Harriet Swanberg (S) och Claes Litsner (S) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden och förslag 
Ordföranden läser upp ett eget förslag till beslut, kallat ordförandeförslaget:  
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet till samhällsutvecklingsnämnden för att öka 
flexibiliteten i reservatföreskrifterna i del B för att vid behov effektivt kunna bekämpa angrepp 
av granbarkborre samt möjliggöra för rågrannar att i direkt anslutning till den egna 
tomtmarken begränsa utbredningen av sly med handverktyg.”  
Boo Östberg (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget och tilläggsyrkar på ytterligare en 
återremissmotivering: ”I reservatföreskrifterna, del A, punkt 9, göra det möjligt att upplåta jakt 
genom arrendeavtal med jaktlag som bedriver jakt i området och genom avtalet reglera 
jakten i lämplig omfattning, tillåtna metoder och tider för jakten.” 
Mimmi Westerlund (KD), Thor Övrelid (M) och Lotta Wiström (L) yrkar bifall till Klas 
Bergströms och Boo Östbergs återremissyrkanden.  
Harriet Swanberg (S) och Claes Litsner (S) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut, 
som motsvarar samhällsutvecklingsnämndens förslag.  

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att ordförandeförslaget tillsammans med Boo Östbergs yrkande är 
att se som ett återremissförslag. 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden återremissförslaget mot att avgöra ärendet idag 
och finner att kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 
samhällsutvecklingsnämnden.  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Särskilt yttrande 
Kerstin Umegård (MP) och Christer Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande 
(protokollsbilaga 1). 

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsnämnden har föreslagit att kommunfullmäktige ska bilda ett kommunalt 
naturreservat av Ängbyskogen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-11 
Beslutshandling, reviderad efter samhällsutvecklingsnämnden 2021-11-11 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 100, 2021-10-04 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2021-09-15 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Carin von Köhler, kommunekolog, föredrar ärendet  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Park-och naturenheten 
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§ 190   Dnr: KS-2021/742 

Innovationsstrategi  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till Innovationsstrategi, daterat 25 november 2021.  

Reservationer 
Johan Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet.   
Mimmi Westerlund (KD) och Lennart Lundberg (KNU) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
(protokollsbilaga 2 och 3).  

Yrkanden  
Mimmi Westerlund (KD) och Johan Helenius (SD) yrkar avslag.  
Boo Östberg (C), Claes Litsner (S) och Harriet Swanberg (S) yrkar bifall.  

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Innovationsstrategin har tagits fram för att Knivsta kommun som organisation ska ges bättre 
förutsättningar att samordna och prioritera sina innovationsresurser. Syftet med det är ett 
ökat värdeskapande kopplat till det innovationsarbete som görs.  
Strategin innehåller ställningstaganden kring: Ambitionsnivå, Värdeskapande, 
Fokusområden och Långsiktighet.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-10 
Innovationsstrategi 2021-11-25  
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 
Jessica Fogelberg, innovationschef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 191   Dnr: KS-2021/733 

Partnerskap mellan RISE och Knivsta kommun  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar Innovationskontoret 900 000 kronor från KS prioriterade medel 
2021 för finansiering av partnerskap mellan RISE och Knivsta kommun.  

Reservationer 
Johan Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet.   
Mimmi Westerlund (KD) och Lennart Lundberg (KNU) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
(protokollsbilaga 4 och 5).  

Yrkanden 
Boo Östberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 
Lennart Lundberg (KNU) och Mimmi Westerlund (KD) yrkar avslag.  

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
RISE (Research Institutes of Sweden) är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. 
Deras uppdrag inkluderar partnerskap och samverkan med företag, akademi och offentlig 
sektor för att bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.  
De sökta medlen avser finansiering av Knivsta kommuns hela deltagande i partnerskapet.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-10  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Jessica Fogelberg, innovationschef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 192   Dnr: KS-2021/749 

Köpeavtal för del av Vrå 1:150  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner köp av del av fastigheten Vrå 1:150 i enlighet med upprättat 
köpekontrakt. 

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen köper del av fastigheten Vrå 1:150 som en del av Alsikebolagets avvecklande. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-11 
Köpekontrakt 2021-11-11  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Anders Carlqvist, mark- och exploateringschef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
Alsike fastighets AB 
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§ 193   Dnr: KS-2021/734 

Riktlinjer för informationssäkerhet  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar Riktlinjer för Informationssäkerhet för Knivsta kommun. 

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
För att bättra svara mot dagens och framtidens krav på informationssäkerhetsarbetet ska 
styrdokumenten för informationssäkerhet i Knivsta kommun uppdateras. Riktlinjer är det 
styrande dokumentet gällande ansvaret i informationssäkerhetsarbetet. Dokumentet är en 
del av kommunens strategiska informationssäkerhetsarbete och grundas i SS-ISO/IEC 
27000 standarden.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-27  
Riktlinjer för informationssäkerhet  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Anders Fredriksson, IT-strateg, föredrar ärendet.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
IT-nämnden 
Samtliga nämnder 
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§ 194   Dnr: KS-2021/737 

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2022  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för kommunstyrelsens verksamheter 

för verksamhetsåret 2022. 
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige. 

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har tilldelats medel för 2022 i den av kommunfullmäktige antagna Mål och 
budget 2022. Budgetramen för kommunstyrelsen uppgår till 186,1 miljoner kronor 2022. 
Kommunfullmäktiges målstruktur har fokus på Värde, Bo och trivas, Växa och Värna. 
Målstrukturen utgår från Agenda 2030, kommunens vision och regionens utvecklingsstrategi. 
Till kommunfullmäktiges mål, indikatorer samt uppdrag i kommunstyrelsens verksamhetsplan 
förväntas nämnden bidra till måluppfyllelsen. Utöver kommunfullmäktiges mål och indikatorer 
har kommunstyrelsen tre egna nämndmål samt två uppdrag riktat till kontoren verksamma 
under kommunstyrelsen.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-09 
Rapport Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2022 2021-11-11 
Arbetsutskottet överlämnade  ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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§ 195   Dnr: KS-2021/732 

Attestansvar för internkontroll av ekonomiska transaktioner 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen utser ansvariga slutattestanter och ersättare i enlighet med förteckning 

i tjänsteutlåtande daterat 2021-11-04. 
2. Ekonomichefen får i uppdrag att utse granskningsattestanter. 

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Varje nytt kalenderår ska slutattestanter utses av kommunstyrelsen enligt attestreglementet. 
Förändringar i förvaltningsorganisationen har inneburit att några nya resultatenheter har 
tillkommit och någon har utgått, vilket påverkar det totala antalet slutattestanter. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-04 
Förteckning slutattestanter 2022 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Ekonomichef  
Ekonomikontoret 
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§ 196   Dnr: KS-2021/629 

Intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar den interna kontrollplanen för 2022.  

Yrkanden 
Klas Bergström (M) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. 

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Fem kommunövergripande kontrollområden genomförs för alla nämnder/styrelser med 
separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, upphandling/inköp, bisysslor, 
ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut. Intern kontrollplanen är baserad på 
en riskanalys utförd av kommunstyrelsens arbetsutskott i samarbete med förvaltningen. I 
riskanalysen framkom inga specifika kontrollområden som behöver utredas inom ramen för 
kommunstyrelsens interna kontrollplan, utöver de fem kommunövergripande. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-17 
Intern kontrollplan 2022 för kommunstyrelsen.  
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggaren 
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§ 197   Dnr: KS-2021/741 

Investeringsmedel för nytt bibliotekssystem  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar biblioteket extra investeringsmedel om 225 000 kr för upphandling 
av nytt biblioteksdatasystem. 

Yrkanden 
Lotta Wiström (L) och Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till kultur- och fritidsutskottets 
förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden kultur-och fritidsutskottets förslag till beslut mot 
avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande avtal för bibliotekssystemet löper ut under hösten 2022. Ett nytt system måste 
därför upphandlas under 2022. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-10 
Kultur- och fritidsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

Beslutet ska skickas till 
Akten’ 
Ekonomikontoret  
 



I ärende 11 KS-20211206, Naturreservat Ängbyskogen lämnar Miljöpartiet och 

Vänsterpartiet följande gemensamma yttrande. 

 
 

 

 

På styrelsens sammanträde beslöts att föreslå återremittering av ärendet, 

Bildandet av naturreservat Ängbyskogen, till SUN för justeringar i en rad 

avseenden. Vi tycker det utsända förslaget som beretts i SUN är bra och uppfyller 

det som återremissen önskar. Därför anser vi att KS borde ställt sig bakom 

handlingen från SUN. Vi skulle ha yrkat att förslaget till KF skulle vara att anta 

reservatshandlingen, om vi varit ledamöter. 

 

I övrigt gläds vi åt att så många i KS var positiva till bildandet av naturreservatet 

och hoppas att ärendet snart är tillbaka för att bifallas av såväl KS och så 

småningom även Kommunfullmäktige. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstin Umegård (MP), ersättare 

Christer Johansson (V), ersättare 

Särskilt yttrande 
 

Naturreservat Ängbyskogen 

2012.12.06 

 

Till kommunstyrelsen i Knivsta kommun 



 
 

2021-12-06  

Reservation  

Kommunstyrelsen 

Innovationsstrategi  

Innovation betyder att skapa värde genom utvecklade produkter, tjänster eller processer. 

Det är en naturlig del i all verksamhetsutveckling, även för en kommun. Men vi delar inte 

synen att innovationsarbete är en del av en kommuns kärnuppdrag.  

Verksamhetsutveckling genom innovation kan, när den används på rätt sätt, bidra till en 

ökad kvalitet inom välfärden, som i sin tur är kommunens kärnuppdrag. För att arbeta med 

detta behövs ingen separat strategi utan det är en naturlig del av olika verksamheters 

uppdrag. Vi ser inte att en central strategi eller ”innovationskontor” tillför något till 

kommunens kärnuppdrag. 

Att minst fem procent av kommunorganisationens budget ska gå till innovationsarbete anser 

vi vara orimligt och en felaktig prioritering i det läge Knivsta kommun befinner sig i. 

Vi yrkade därför 

Att avslå ärendet 

 

  



 

 

 

 

 

 

Reservation ärende 12 Innovationsstrategi förr Knivsta kommun 

 

Vi är positiva till att Knivsta kommun jobbar med innovationer. Det behöv inom alla organisationer. 

Men vi är tveksamma till att fastställa ett mål att så mycket som fem procent av resurserna, i 
dagsläget 60-70 miljoner per år, öronmärks för innovationsarbete. Därför röstar vi nej till förslaget 
om innovationsstrategi för Knivsta kommun. 

 

Lennart Lundberg, andre vice ordförande i kommunstyrelsen 



 
 

2021-12-06  

Reservation  

Kommunstyrelsen 

Begar̈an om medel fran̊ KS prioriterade medel 2021 for̈ ingae̊nde av 
partnerskap mellan RISE och Knivsta kommun 

I grunden är RISE (Research Institutes of Sweden) bra, men just projektet LOFT (Leda och 

Organisera Förnyelse och Transformation) bedömer vi faller utanför de viktiga uppdrag som 

bör prioriteras.  

I stället för omvärldsbevakning, forskning och särskilda insatser riktade mot en enskild 

partner hade vi gärna sett innovationsprojekt som exempelvis främjar näringslivet och/eller 

stärker välfärden.  

Vi yrkade därför 

Att avslå ärendet  

 



 

 

Reservation i ärende 13 kommunstyrelsen 2021-12-06 

 

Jag reserverar mig beslutet att tilldela Innovationskontoret 900 000 kronor från KS 
prioriterade medel 2021 för finansiering av partnerskap mellan RISE och Knivsta 
kommun. 
 
Min uppfattning är att pengarna istället borde användas t ex i ett samarbete med 
STUNS, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och 
samhälle. 
 
Lennart Lundberg, andre vice ordförande i kommunstyrelsen 
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