
 
 

 
 PROTOKOLL 1 (21)  

Sammanträdesdatum  
2021-10-25 §§ 155–178 

 

 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, Knivsta 

Sista datum för 
laglighetsprövning  

2021-11-24 

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-11-03 Datum när anslaget 
tas ner 

2021-11-25 

 

  

Sammanträde med kommunstyrelsen 
 
Tid: Måndag den 25 oktober 2021, kl. 14:00-17:30  
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus, samt på distans.  
Beslutande: Klas Bergström (M), ordförande 

Boo Östberg (C), 1:e vice ordförande,  
Lennart Lundberg (KNU), 2:e vice ordförande, 
Harriet Swanberg (S),  
Mimmi Westerlund (KD)  
Johan Helenius (SD), (distansledamot) 
Lotta Wiström (L), (distansledamot) 
Thor Övrelid (M), (distansledamot) 
Claes Litsner (S) 
Camilla Arvidsson (M), ersätter Klas Bergström (M), § 173 
(distansledamot) 
Kerstin Umegård (MP), ersätter Boo Östberg (C), § 173 
(distansledamot) 
Christer Johansson (V), ersätter Claes Litsner (S), § 173 
(distansledamot) 

Ersättare: Matilda Hübinette (KNU) 
Camilla Arvidsson (M), (distansersättare) §§ 155–172, 174–178  
Kerstin Umegård (MP), (distansersättare) §§ 155–172, 174–178 
Christer Johansson (V) (distansersättare) §§ 155–172, 174–178 

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

Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare, §§ 155–178 
Justering, se sista 
sidan för digital 
underskrift 

Protokollet justeras med digital signatur den 4 oktober 2021 av: 
Klas Bergström (M), ordförande §§ 155–172, 174–178 
Lennart Lundberg (KNU), mötesordförande § 173 
Lennart Lundberg (KNU), justerare §§ 155–172, 174–178 
Mimmi Westerlund (KD), justerare § 173 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 2 (21)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 155 

Justering 

Kommunstyrelsens beslut 
Protokollet justeras den 1 november av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU).  
 

§ 156 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Tre ledamotsinitiativ anmäls och läggs till sist på dagordningen:  

- Ledamotsinitiativ från Mimmi Westerlund (KD) - Kommunala ordningsvakter 
- Ledamotsinitiativ från Mimmi Westerlund (KD) - Avstanna projekt och nya åtaganden 

inom fyrspårsavtalet 
- Ledamotsinitiativ från Mimmi Westerlund (KD) - Minskade kostnader för 

avfallshantering 
I övrigt behandlas ärenden i en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar och 
numreringen justeras därefter.  
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 3 (21)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 157 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsbeslut är anmälda enligt följande:  

• Lista på diarieförda delegationsbeslut 2021-09-17–2021-10-14 

• Förteckning delegationsbeslut september, daterad 2021-09-30 

• Tillsvidareanställda augusti 2021 

• Tillsvidareanställda september 2021 

• Visstidsanställda augusti 2021 

• Visstidsanställda augusti 2021 

• Ordförandebeslut 2021-10-06, KS-2021/665 Ersättning enligt ERS för 
kommunfullmäktiges deltagande i utbildning om Glokala Sverige 

• Ordförandebeslut 2021-10-06, KS-2021/467 Remiss av SOU 2021:38 – Den nya 
ordningsvaktlagen m.m. 

 

§ 158 

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

• Justerat protokoll från styrelsemöte Energikontoret i Mälardalen 2021-10-01 

• Samhällsutvecklingsnämndens beslut § 101,  2021-10-04, Verksamhetsberättelse 
och delårsbokslut 

• Inbjudan till kommuner att delta i FN:s Making Cities Resilient 2030 

• Information om Kommunalförbundet Norrvattens preliminära vattentaxa och 
vattendebitering för 2022 

• Justerat protokoll från Samordningsförbundets styrelsemöte den 16 september 2021 

• Protokoll från Lönenämndens sammanträde 2021-09-17 

• Protokoll från IT-nämndens sammanträde 2021-09-17 

• Inbjudan att delta i FNs Making Cities Resilient 2030 

• Protokoll från den gemensamma Överförmyndarnämnden 20 september 

• Utbildningsnämndens beslut § 57 2021-09-07 - Ekonomisk uppföljning per juli 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 4 (21)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 159    

Information från samhällsutvecklingsnämnden 

Sammanfattning 
Jacob Risberg (MP), ordförande i samhällsutvecklingsnämnden, informerar.  
 

§ 160   

Återrapportering av medel för särskilda satsningar under Covid 19-pandemin 

Sammanfattning 
Catrin Josephson, socialchef, Lena Larsson, kultur- och fritidschef, informerar.   

 

§ 161   

Information om riksintresseprecisering Arlanda 

Sammanfattning 
Henri Lehtonen, enhetschef bygglovsenheten, informerar.  
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 5 (21)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 162   Dnr: KS-2021/12 

Verksamhetsberättelse och delårsbeslut för kommunstyrelsens verksamheter 2021  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut för 

kommunstyrelsens verksamheter. 
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige och revisorerna för kännedom. 

Yrkanden 
Claes Litsner (S) 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 
Kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra ett bokslut och redovisa en årsprognos samt 
följa upp kommunfullmäktiges övergripande inriktning, uppdrag och mål per augusti 2021. 
Per sista augusti är budgetavvikelsen för kommunstyrelsens verksamheter på 8 miljoner 
kronor och helårsprognosen visar ett överskott på 0,9 miljoner kronor. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-29 
Rapport Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2021  
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, föredrar ärendet. 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Revisor 
Ekonomichef 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 6 (21)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 163   Dnr: KS-2021/15 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2021  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut för Knivsta kommun per 2020-08-31 och 
årsprognos. 

Yrkanden 
Claes Litsner (S) 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 
Enligt kommunal bokföringslag ska en kommun upprätta ett delårsbokslut. Kommunens 
resultat för perioden januari-augusti blev 55,5 miljoner kronor och för kommunkoncernen 
uppgår resultatet till 80,2 miljoner kronor. 
Årsprognosen för Knivsta kommun är 34 miljoner kronor, varav nämndernas resultat 
beräknas till 10,1 miljoner kronor. Kommunkoncernen prognosticerar ett resultat om 60,5 
miljoner kronor före koncernelimineringar. Verksamhetsuppföljningen består av 
Kommunfullmäktiges 11 mål och uppdrag. Av de 11 målen görs en bedömning att 4 mål 
kommer uppnås, 5 mål delvis uppnås och 2 mål inte uppnås. Kommunfullmäktiges uppdrag 
till styrelse och nämnder gäller under hela mandatperioden. Genomförande av uppdragen 
löper enligt plan och flertalet kommer vara slutförda under mandatperioden. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-07 
Rapport Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommun 2021 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, föredrar ärendet.  
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 7 (21)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 164   Dnr: KS-2021/544 

Revidering prislista av kommunens bokningsbara lokaler.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige antar den reviderade prislistan för Knivsta kommuns bokningsbara 
lokaler med start 2022-01-01. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Den nuvarande prislistan har sin giltighetstid för perioden 2020-04-01–2021-12-31. Den har 
nu reviderats och de förändringar som föreslås gäller pris för förråd i Knivsta Centrum för 
idrott och kultur (CIK), små justeringar angående scenkonstlokalen, ett tillägg av ett 
uthyrningsbart rum på CIK samt förslag på säsongspris för föreningar angående fysrum på 
CIK.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-29 
Förslag på prislista  
Catrine Wermelin, fritidschef, informerar. Handlingen ska justeras så att politiska partier med 
mandat i kommunfullmäktige ingår i priskategori 2. Partier utan mandat i kommunfullmäktige 
ingår i priskategori 3. 

Beslutet ska skickas till  
Akten 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 8 (21)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 165   Dnr: KS-2021/651 

Begäran om medel från budgetposten ”KS prioriterade 2021” för idéhanteringssystem  

Kommunstyrelsens beslut 
Ett idéhanteringssystem för innovationskontoret finansieras av kommunstyrelsens 
prioriterade medel med 400 000 kronor. 

Reservation  
Mimmi Westerlund (KD) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 1).  
Lotta Wikström (L) och Lennart Lundberg (KNU) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden 
Mimmi Westerlund (KD), Lotta Wikström (L) och Lennart Lundberg (KNU) yrkar avslag.  
Claes Litsner (S) och Boo Östberg (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun och den privata aktören Wide Ideas har en möjlighet till partnerskap där ett 
idéhanteringssystem ingår. Partnerskapet skulle möjliggöra ett gott samarbete mellan 
offentlig och privat sektor som främjar innovation. Med idéhanteringssystemet finns en 
möjlighet att aktivera kommunens kollektiva kreativitet där alla medarbetare ges chansen att 
skapa och dela idéer som kan leda till nya innovationer. En stärkt innovationsförmåga ses 
som avgörande för att kommunen skall kunna möta de utmaningar vi står inför på kort och 
lång sikt.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-10-01 
Jessica Fogelberg, förvaltningschef Innovationskontoret, informerar.  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Chef Innovationskontoret 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 9 (21)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 166   Dnr: KS-2021/652 

Begäran om medel från budgetposten ”KS Innovations- och förändringsmedel” 2022 
för robotiserad processautomation (RPA)  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tilldelar Innovationskontoret 1 000 000 kr från KS Innovations- och 
förändringsmedel för 2022.  

Reservation  
Mimmi Westerlund (KD) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 2). 

Yrkanden 
Boo Östberg (C) och Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut.  
Mimmi Westerlund (KD) yrkar, med bifall från Lotta Wikström (L), att ärendet ska 
återremitteras i syfte att klargöra vilka verksamheter som har nyttjat RPA och vilka 
ekonomiska konsekvenser det fått, samt specificera vilka verksamheter som kommer få ta 
del av de anslagna medlen för 2022.  

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden först Mimmi Westerlunds yrkande om återremiss 
mot att avgöra ärendet idag, och finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. 
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Innovationskontoret begär 1 000 000 kr från KS prioriterade medel för att under 2022 kunna 
säkra långsiktighet i arbetet med robotiserad processautomatisering. 
Medlen kommer användas för att säkra den långsiktiga driftsmiljön samt säkerställa att 
arbete med fortsatt utveckling av ytterligare processer kommer kunna ske.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-10-21 
Jessica Fogelberg, förvaltningschef Innovationskontoret, informerar.  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Chef Innovationskontoret 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
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2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 167   Dnr: KS-2021/634 

Informationssäkerhetspolicy  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar Informationssäkerhetspolicy för Knivsta kommun. 

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

Sammanfattning av ärendet 
För att bättra svara mot dagens och framtidens krav på informationssäkerhetsarbetet har 
styrdokumenten för informationssäkerhet i Knivsta kommun uppdaterats. 
Informationssäkerhetspolicyn är det ledande dokumentet i strukturen för styrdokument för 
informationssäkerheten. Dokumentet är en del av kommunens strategiska 
informationssäkerhetsarbete och grundas i SS-ISO/IEC 27000 standarden. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Informationssäkerhetspolicy Knivsta kommun  
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 11 (21)  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 168   Dnr: KS-2021/612 

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Centrala Ängby och Östra 
gärdet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Centrala Ängby och Östra 

gärdet” för dricksvatten, spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet. 
2. Verksamhetsområdet ska gälla efter 2021-11-24 eller närmast datum då 

kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  
Mimmi Westerlund (KD) anmäler en röstförklaring (protokollsbilaga 3).  

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 fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att 
ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för fastigheterna inom detaljplaneområde Centrala Ängby och Östra 
Gärdet i och med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut eller har 
byggts ut till fastigheterna. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16  
Bilaga 2, Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för Centrala Ängby och Östra 
gärdet 
Bilaga 3, Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för Centrala Ängby och Östra gärdet  
Robert Fåhraeus, samhällsbyggnadskoordinator, och Terees von Stedingk, Roslagsvatten, 
informerar.  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 169   Dnr: KS-2021/613 

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Ängby 2:8 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Ängby 2:8” för dricksvatten, 

spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet. 
2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2021-11-24 eller närmast datum då 

kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden arbetsutskottets förslag 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 fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att 
ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för fastigheten Ängby 2:8 i och med att den allmänna anläggningen för 
vatten och avlopp byggs ut till fastigheten. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16  
Bilaga 2, Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för Ängby 2:8 
Bilaga 3, Kartbilaga för utökat verksamhetsområde för Ängby 2:8  
Robert Fåhraeus, samhällsbyggnadskoordinator, och Terees von Stedingk, Roslagsvatten, 
informerar.  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
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§ 170   Dnr: KS-2021/614 

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Gredelby 1:148 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Gredelby 1:148” för dricksvatten, 

spillvatten, dagvatten-gata samt dagvatten-fastighet. 
2. Verksamhetsområdet ska gälla efter 2021-11-24 eller närmast datum då 

kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden arbetsutskottets förslag 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 vatten och spillvatten.  
För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt 
att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för fastigheten Gredelby 1:148, för förskola intill Boängsåsen, i 
samband med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16  
Bilaga 2, Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för förskolan intill Boängsvägen. 
Bilaga 3, Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för Gredelby 1:148 
Robert Fåhraeus, samhällsbyggnadskoordinator, och Terees von Stedingk, Roslagsvatten, 
informerar.  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 171   Dnr: KS-2021/593 

Planuppdrag för gruppbostad på del av Särsta 3:1  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att inleda detaljplanearbete för gruppbostad på 
del av Särsta 3:1. 

Reservation 
Mimmi Westerlund (KD) och Lotta Wikström (L) reserverar sig mot beslutet (skriftliga 
reservationer, protokollsbilagor 4 och 5). 

Yrkanden 
Mimmi Westerlund (KD), Lotta Wikström (L) och Johan Helenius (SD) yrkar avslag.  
Harriet Swanberg (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  
Lennart Lundberg (KNU) anmäler en röstförklaring (protokollsbilaga 6).  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har behov av en ny gruppbostad LSS till 2024. För att finna den mest 
lämpliga platsen utifrån planförutsättningar, påverkan på befintliga naturvärden, närhet till 
infrastruktur och kommunikationer samt de boende och verksamhetens behov har en 
lokaliseringsutredning tagits fram inom förvaltningen.  
Socialnämnden behandlade ärendet 2021-04-29, SN-2021/112 § 35 och föreslog 
kommunstyrelsen besluta att inleda ett detaljplanearbete för en gruppbostad LSS på 
fastigheten Särsta 3:1, boulebanan, nr 3 enligt Tomtutredning Knivsta 2021-03-19. Detta 
enligt förutsättningen att bouleklubben nyligen fått en annan boulebana. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Lokaliseringsutredning LSS 2020-10-14 
Tomtutredning Knivsta 2021-03-19 
Jessica Öhrn, planhandläggare, och Eva Mårtensson, lokalansvarig, informerar.  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Socialnämnden 
Planenheten 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 15 (21)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 172   Dnr: KS-2021/603 

Avsiktsförklaring för medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att ingå en avsiktsförklaring om medfinansiering av Uppandsbygd 
lokalt ledd utveckling, Leaderområde för landsbygdsutveckling, den kommande 
programperioden 2023-2027. 

Yrkanden 
Boo Östberg (C), Lennart Lundberg (KNU) och Lotta Wikström (L) yrkar bifall.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun ingår tillsammans med Sigtuna, Uppsala och Östhammar i Upplandsbygd 
lokalt ledd utveckling, ett Leaderområde för landsbygdsutveckling som är baserat på EU-
medel via Jordbruksverket. De ingående kommunerna står för den offentliga medfinansiering 
som är en förutsättning för att kunna ta del av EU-medlen. 
Inför kommande programperiod 2023-2027 ska en ny strategi för Upplandsbygd lokalt ledd 
utveckling lämnas in till Jordbruksverket. Till inlämningen behöver avsiktsförklaringar om 
medfinansiering från de i området ingående kommunerna bifogas. Även Vallentuna kommun 
kommer att ansluta till Leaderområdet Upplandsbygd den kommande programperioden. 
Avsiktsförklaringen är ett meddelande om att kommunen har för avsikt att ingå i 
Leaderområdet för Upplandsbygd 2023-2027, men innebär inget bindande löfte om 
medfinansiering. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Avsiktsförklaring medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling, Leaderområdet 
för landsbygdsutveckling 2023-2027 
Förfrågan om avsiktsförklaring 2023-2027 med bifogade underlag 
Pernilla Westerback, näringslivsansvarig, informerar.  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 16 (21)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 173   Dnr: KS-2021/682 

Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser OPF-KL21  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser OPF-KL21  
2. Kommunstyrelsen överlämnar tillämpningsanvisningarna till kommunfullmäktige för 

information.  
3. Mimmi Westerlund (KD) utses att jämte mötesordföranden justera punkten.  

Jäv 
Klas Bergström (M), Boo Östberg (C) och Claes Litsner (S) anmäler jäv och lämnar lokalen 
under ärendets behandling och beslut. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fattade vid sitt sammanträde 2021-09-22 § 108 beslut att anta 
bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd, OPF-KL21. 
Tillämpningsanvisningarna innehåller tolkning av bestämmelserna och följer bestämmelserna 
i OPF-KL21. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, odaterat 
Tillämpningsanvisningar för pensionsbestämmelser OPF-KL21 daterad 2021-10-14 
OPF-KL21 daterad 2021-09-22  
Åsa Franzén, förvaltningschef för kommunledningskontoret, informerar.  
Ärendet bereddes inte av arbetsutskottet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 17 (21)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 174   Dnr: KS-2021/636 

Redovisning 2021 av motioner som inte har beretts inom ett år  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Redovisningen i tjänsteskrivelsen daterad 2021-09-28 är anmäld.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen, kap 5 § 33, bör motioner och medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska ärendet redovisas för 
kommunfullmäktige, som då kan välja att avskriva ärendet från vidare handläggning. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-09-28  
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 18 (21)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 175   Dnr: KS-2021/683 
 
Färdplan för ett hållbart län – åtgärdsprogram för vatten  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Hållbarhetslöften enligt Färdplan för ett hållbart län. 

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU) 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 
Knivsta kommun har bjudits in att teckna Hållbarhetslöfte för Åtgärdsprogram vatten. 
Åtgärdsprogrammet är det tredje av fyra program som Uppsala Länsstyrelse tar fram inom 
ramen för Färdplan för ett hållbart län. Åtgärdsprogrammets syfte är att samla prioriterade 
åtgärder för arbetet med vatten i länet och att öka takten i genomförandet av åtgärder som 
bidrar till att nå de nationella miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 
2030. Hållbarhetslöftet ar en frivillig avsiktsförklaring och innebär att en aktör åtar sig att 
genomföra åtgärder ur programmet. Genomförandet av åtgärder följs upp regelbundet, bland 
annat via Uppsala läns miljö och klimatråd, och i Länsstyrelsens uppföljning av de nationella 
miljömålen. Förvaltningen har tagit fram ett förslag på åtgärder som Knivsta kommun kan 
teckna löfte för att genomföra.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-10-15 
Åtgärdsprogram för vatten 
Carin von Köhler, kommunekolog, informerar.  
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 19 (21)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 176   Dnr: KS-2021/703 

Ledamotsinitiativ från Mimmi Westerlund (KD) - Kommunala ordningsvakter 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet remitteras till förvaltningen för beredning.  

Yrkanden 
Klas Bergström (M) yrkar att ärendet remitteras till förvaltningen för beredning.  

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden det egna yrkandet mot att avgöra ärendet idag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 
Mimmi Westerlund (KD) informerar om sitt förslag. 

Underlag för beslut 
Ledamotsinitiativet, inlämnat 2021-10-25 

Beslutet skickas till 
Akten 
Förvaltningen  
 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 20 (21)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 177   Dnr: KS-2021/704 

Ledamotsinitiativ från Mimmi Westerlund (KD) - Avstanna projekt och nya åtaganden 
inom fyrspårsavtalet 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet remitteras till förvaltningen för beredning. 

Yrkanden 
Klas Bergström (M) yrkar att ärendet remitteras till förvaltningen för beredning.  
Claes Litsner (S) yrkar att förslaget ska avslås. 

Propositionsordning 
Efter en teknikkontroll ställer ordföranden det egna yrkandet mot att avgöra ärendet idag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 
Mimmi Westerlund (KD) informerar om sitt förslag. Den första beslutssatsen ska vara att 
omformulera projektdirektivet i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 25 mars 2020 
(KS-2020/162).  

Underlag för beslut 
Ledamotsinitiativet, inlämnat 2021-10-25 

Beslutet skickas till 
Akten 
Förvaltningen 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 21 (21)  
Sammanträdesdatum  
2021-10-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 178   Dnr: KS-2021/705 

Ledamotsinitiativ från Mimmi Westerlund (KD) - Minskade kostnader för 
avfallshantering 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet avslås. 

Reservation 
Mimmi Westerlund (KD) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 7).  

Yrkanden 
Klas Bergström (M) yrkar att ärendet ska avslås med motiveringen att ärendet inte hör 
hemma i kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Mimmi Westerlund (KD) informerar om sitt förslag.  

Underlag för beslut 
Ledamotsinitiativet, inlämnat 2021-10-25 

Beslutet skickas till 
Akten 
 



2021-10-25 
Reservation 
Kommunstyrelsen 

Begäran om medel från budgetposten ”KS prioriterade 2021” för 

idéhanteringssystem   

Ärendet handlar om att betala 400.000 kronor för ett partnerskap med Wide Ideas där ett 
idéhanteringssystem ingår. Partnerskapet är menat att ”aktivera kommunens kollektiva 
kreativitet. Vi yrkade på att avslå ärendet.  

I vår skuggbudget föreslog vi i att det nyinrättade kommunala innovationskontoret avvecklas 
då vi anser att innovation i en verksamhet inte kan administreras fram utifrån ett 
”ovanifrånperspektiv” utan måste ske inom ramen för befintlig verksamhet. I stället inrättas 
Idékraft – en struktur för att hantera idéer från medarbetare, brukare/elever och invånare. 
Genom att systematiskt arbeta med att tillvarata och återkoppla alla medarbetares idéer till 
förbättringar i den egna verksamheten skapas ett medarbetardrivet förbättringsarbete inom 
organisationen. På detta sätt etableras också en kultur som främjar idéarbete. 

Mimmi Westerlund (KD)

Protokollsbilaga 1



2021-10-25 
Reservation 
Kommunstyrelsen 

Begäran om medel från budgetposten ”KS Innovations- och 

förändringsmedel” 2022 för robotiserad processautomation (RPA) 

Vi är i grunden för denna typ av arbetssätt och tycker att RPA är bra. Det är däremot 
anmärkningsvärt att handlingen fortsatt är bristfällig – trots att vi påtalat bristande underlag 
sedan kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Det saknas alltjämt specificering och 
behovsbeskrivning kring vad dessa nya medel ska användas till, varför det blir omöjligt att ta 
ställning till om förslaget är bra eller dåligt. 

Ärendet handlar om att avsätta 1.000.000 kr till robotiserad processautomation. Vi föreslog 
att återremittera ärendet i syfte att klargöra vilka verksamheter som har nyttjat RPA och vilka 
ekonomiska konsekvenser det fått, samt specificera vilka verksamheter som kommer få ta 
del av de anslagna medlen för 2022. 

Mimmi Westerlund (KD) 

Protokollsbilaga 2



2021-10-25 

Särskilt yttrande 

Kommunstyrelsen

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Centrala 

Ängby och Östra gärdet

Ärendet handlar om att inrätta ett nytt verksamhetsområde för nybyggnationen i Centrala 

Ängby och Östra gärdet som enligt detaljplanerna ska anslutas till kommunalt vatten och 

avlopp.  

Vi var inledningsvis oroade över att det inte hade försts någon dialog med de medborgare 

som äger redan befintlig bebyggelse, och vilka konsekvenser beslutet skulle kunna få för 

dem. Därför var vi beredda att yrka på en återremiss i syfte att kommunen, i det fall området 

innefattar redan bebyggda fastigheter, först skulle genomföra en dialog med 

fastighetsägarna avseende deras behov och önskemål att bli anslutna till allmän VA-

anläggning, och, om sådant önskemål eller behov inte uppenbarligen föreligger, skulle 

respektive fastighet lämnas utanför det nya verksamhetsområdet.  

Efter att ha efterfrågat information både i kommunstyrelsens arbetsutskott och i 

kommunstyrelsen fick vi till slut svar av ansvariga tjänstemän att befintliga fastigheter inte 

kommer att påverkas negativt av beslutet, men att de har rätt att, om de så själva önskar, 

ansluta i framtiden. 

Mimmi Westerlund (KD) 

Protokollsbilaga 3



2021-10-25 

Reservation 

Kommunstyrelsen 

Planuppdrag för gruppbostad på del av Särsta 3:1 

Vi anser att boulebanan är fel plats att bygga på. Dessutom anser vi att det är olämpligt att 

kommunen själva låter bygga boendet. Tomten ligger direkt söder om Apoteksvägen och 

utgör en del utav ett grönområde, avgränsat av Apoteksvägen i norr och Valloxvägen i söder, 

om ca 3,5 hektar detaljplanelagt som park/eller plantering i ett sammanhängande 

småhusområde. Parkområdet pekas i gällande grönstrukturplan ut som närnatur för boende, 

fritidsklubbar, elever på Thunmansskolan och förskolor. I stället anser vi kristdemokrater att 

hela projektet bör göras om och upphandlas, inte minst eftersom behovet av LSS-boende på 

landsbygden inte har tagits i beaktande. 

Mimmi Westerlund (KD) 

Protokollsbilaga 4



Reservation KS-2021/593 

Planuppdrag för gruppbostad på del av Särsta 3:1 

Reservation mot att Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att inleda detaljplanearbete för 
gruppbostad LSS på 
del av Särsta 3:1. 

Vi anser inte att ärendet är ordentligt utrett avseende olika alternativa placeringar liksom 
möjligheten till en bra upphandling med en privat utförare inte finns. 
Saknar utredning för alternativ i Alsikeområdet eller på landsbygden. 

Det är viktigt att bevara de ”gröna lungor” som finns runtom i kommunen som tex skogen där 
den gamla boulebanan finns. 

Då ett LSS-boende redan byggs i privat regi i Gredelbyområdet kunde det också tagits med i 
beräkningen och en inventering både hos privata utförare och i egenregi borde ingå. Ett 
system för utökad kommunikation och samverkan med privata fastighetsägare och 
entreprenörer om framtida behov efterfrågas. Att det är kostnadsdrivande borde kunna 
regleras genom upphandlingsförfarandet. Med den nya Näringslivspolicyn hoppas jag att det 
arbetet utvecklas i positiv riktning framledes för att möta framtida behov inom vård och 
omsorg. 

Om ett kommunalt alternativ skulle visa sig behövas i centralorten så förordar vi att tomt nr 4, 
fastigheten Särsta 3:232 Tärnan, istället används för ändamålet.  
Närheten till grönområden och sjön är ju väldigt fin även från den tomten.  

Det är ingen tvekan om att vi har ett framtida behov av fler LSS-boenden men valet av tomt 
behöver inte inkräkta på grönområden i centralorten och hindra människor från att naturligt 
röra sig i det aktuella området. Ett hus på grusplanen utgör självklart ett fysiskt hinder för 
människor.  

Lotta Wiström Ledamot (L) Ledamot i KS 
2021-10-25 

Protokollsbilaga 5



Röstförklaring i ärende 16 KS 2021-10-25 § 171 Planuppdrag för gruppbostad på del av Särsta 3:1 

Jag tror att den tomt som valt ut av fyra studerade är den lämpligaste för ändamålet. För planering av 
framtida LSS-boenden bör även placering utanför Alsike och Knivsta tätorter övervägas. 

Lennart Lundberg, andre vice ordförande i kommunstyrelsen 

Protokollsbilaga 6



2021-10-25 

Reservation 

Kommunstyrelsen 

Nämndinitiativ om avfallshantering 

Ärendet handlar om att vi ville väcka ett ärende om att ge kommundirektören i uppdrag att 

utreda en ny avfallsorganisation i samverkan med ett antal andra närliggande kommuner. 

Kommunstyrelsens ordförande nekade oss att lägga detta initiativ med hänvisning till att det 

tas i fel nämnd. Vi menar att det visserligen är rätt att Samhällsutvecklingsnämnden ansvarar 

för avfallsfrågor, men att beslutets karaktär där uppdraget gäller att uppdra 

kommundirektören att förhandla med andra kommuner, ligger under kommunstyrelsen. 

Mimmi Westerlund (KD) 

Protokollsbilaga 7
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