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ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2023-01-10 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-12-20 Datum när anslaget tas ner 2023-01-11 

 

 

Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 

 

Tid: Måndag den 12 december 2022, kl. 14.00–16.40 

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus 

Beslutande: Göran Nilsson (M), ordförande 
Boo Östberg (C), 1:e vice ordförande, distansledamot 
Matilda Hübinette (KNU), 2:e vice ordförande 
Harriet Swanberg (S)  
Johan Helenius (SD)  
Lotta Wiström (L), distansledamot från och med § 172 
Thor Övrelid (M), distansledamot 
Claes Litsner (S)  
Oscar Hahne (KD), ersätter Mimmi Westerlund (KD)  
 

Ersättare: Pierre Janson (KNU), distansersättare, §§ 164–179 
Anna Holmqvist Boulonois (M) 
Peter Bergkvist (MP) 
Christer Johansson (V)  

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

Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare  

Justering, se sista 
sida för digital 
underskrift: 

Protokollet undertecknas med digital signatur den 19 december 2022 
av: 

Göran Nilsson (M), ordförande 

Matilda Hübinette (KNU), justerare 



 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

PROTOKOLL 2 (21)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-12  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 164 

Justering 

Kommunstyrelsens beslut 

Protokollet justeras den 19 december 2022 av ordföranden och Matilda Hübinette (KNU).  

 

§ 165 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Lotta Wiström (L) väcker ett ledamotsinitiativ om kartläggning av samverkan. 

Boo Östberg (C) önskar ett informationsärende om energibesparingar och Christer 
Johansson (V) önskar ett informationsärende om kommunens delaktighet i Hitta Ut.  

Ärendena läggs till sist på dagordningen. 

I övrigt godkänns dagordningen, och ärendena behandlas i en ordning som är lämplig med 
hänsyn till föredragningar.  

  



 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

PROTOKOLL 3 (21)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-12  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 166 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten är anmälda enligt följande:  

- Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-11-30 
- Lista delegationsbeslut 2022-10-14–2022-12-01 
- Lista inköpta konstverk 2018-2022  
- Visstidsanställda okt 2022 
- Tillsvidareanställda okt 2022 

 

§ 167 

Övriga anmälningsärenden 

Följande beslut är särskilt anmälda till kommunstyrelsen: 

- Beslut från Tierps kommunfullmäktige 2022-11-08, § 120, plan för Tierps kommuns 
ekonomi och verksamhet 2023-2025 

- IT-nämndens beslut § 17, 2022-11-25, Uppdaterad årsprognos 2022 
- IT-nämndens beslut § 18 2022-11-25, Sammanträdesplan för IT-nämnden 2023 
- Lönenämndens beslut § 17 2022-11-25, Uppdaterad årsprognos 2022 
- Lönenämndens beslut § 18  2022-11-25, Sammanträdesplan för lönenämnden 2023 
- Socialnämndens beslut § 66, 2022-10-06, Verksamhetsberättelse och delårsbokslut 

- Socialnämndens beslut § 67, 2022-10-06, Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 
avseende vidtagna åtgärder efter föreläggande 

 

  



 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

PROTOKOLL 4 (21)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-12  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 168   Dnr: KS-2022/596 

Föreskrifter för arkiv i Knivsta kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige antar föreskrifter för arkiv i Knivsta kommun. 

2. Kommunfullmäktige upphäver riktlinjer för hantering av arkiv i Knivsta kommun KS-
2016/223, fastställd av kommunfullmäktige 2016-05-25 § 93. 

3. Föreskrifter för arkiv ersätter föreskrifter om arkivvården i Knivsta kommun KS-2018/661, 
fastställd av kommunfullmäktige 2019-02-13 13 februari 2019, § 29. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Det finns behov av att revidera befintliga föreskrifter och riktlinjer för arkiv för att uppnå 
ändamålsenlig och effektiv styrning av arkivhanteringen samt för att tydliggöra 
ansvarsförhållandena inom arkivområdet utan att upprepa det som redan anges i lag eller 
förordning. Föreskrifterna innehåller enbart bestämmelser, ansvarsfördelning, gallring och 
uppgifter som inte reglerats tydligt på annat sätt. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-10-06 
Föreskrifter för arkiv i Knivsta kommun KS-2022/596 

Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  

Isak Bergdahl, kommunjurist, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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PROTOKOLL 5 (21)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-12  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 169 

Ekonomisk information 

Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar om den senaste årsprognosen.  

  



 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

PROTOKOLL 6 (21)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-12  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 170   Dnr: KS-2022/701 

Uppföljning av frivilliga resurser inom krishanteringen  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att få tillbaka ett förslag på hur kommunen kan 
starta ett arbete för att ta tillvara de frivilliga organisationerna i Knivsta i händelse av kris eller 
andra stora samhällsstörningar. 

Yrkanden 

Boo Östberg (C) yrkar, med bifall från Harriet Swanberg (S), Claes Litsner (S) och Lotta 
Wiström (L), att ärendet återemitteras för att få tillbaka ett förslag på hur kommunen kan 
starta ett arbete för att ta tillvara de frivilliga organisationerna i Knivsta i händelse av kris eller 
andra stora samhällsstörningar. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Boo Östbergs yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag och 
finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet . 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-05-23, § 105, att bevilja ett ledamotsinitiativ från Boo 
Östberg (C) och gav förvaltningen i uppdrag att se över hur civilsamhällets resurser kan bli 
en del i kommunens kris- och beredskapshantering för ett tryggare och mer hållbart 
samhälle. 

Förvaltningen har gjort en kartläggning av hur en FRG-struktur kan organiseras och 
implementeras. Kartläggningen har genomförts genom inhämtande av olika typer av 
information i relation till FRG. Informationen består av befintliga dokument och 
kommunikation med sakkunniga samt genom omvärldsbevakning i form av kontakt med 
kommuner som har en etablerad FRG eller är i uppstartsfas för att inrätta en FRG. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-11-14 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

Therése Lilja, trygghets- och säkerhetssamordnare, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Enheten för säkerhet och beredskap 
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PROTOKOLL 7 (21)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-12  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 171   Dnr: KS-2022/683 

Samverkansöverenskommelse mellan Knivsta kommun och Polisen 2023-2026  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner samverkansöverenskommelsen mellan Knivsta kommun och 
Polisen 2023-2026. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Rapporten ”Samverkan mellan Polis och Kommun - brottsförebyggande arbete utifrån 
överenskommelser”, skriven av Brottsförebyggande rådet (BRÅ) 2013, uppger att 
samverkansöverenskommelser mellan kommuner och Polis infördes år 2008. 
Samverkansöverenskommelser syftar till att ge struktur till samverkan mellan bägge parter 
samt tydliggör vilka åtaganden parterna tar på sig i det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet.  

Nuvarande samverkansöverenskommelse mellan Knivsta kommun och Polisen löper ut vid 
årsskiftet 2022/2023 och behöver förnyas för att möjliggöra och säkra ett fortsatt långsiktigt 
och hållbart brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i samverkan. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-11-07 
Förslag till Samverkansöverenskommelse mellan Knivsta kommun och Lokalpolisområde 
Uppsala/Knivsta åren 2023-2026 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Polisen 
 
  



 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

PROTOKOLL 8 (21)  

Sammanträdesdatum  

2022-12-12  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 172   Dnr: KS-2022/312 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar den reviderade delegationsordningen i enlighet med förslaget 
daterat 2022-10-12. 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Delegation innebär att rätten att fatta beslut flyttas från kommunstyrelsen/nämnden till någon 
annan, till exempel ett utskott, presidiet, enskilda förtroendevalda eller anställda. Vilka beslut 
som delegerats sammanfattas i en delegationsordning.  

Revideringen är en del av ett större, kommungemensamt arbete där delegationsordningarna 
delas i en A-del, som är gemensam för alla nämnder, och en B-del, som är nämndspecifik. 
Utöver de större systematiska ändringarna har det gjorts sedvanlig anpassningar efter nya 
och förändrade lagar.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-10-12 
Förslag till ny delegationsordningen för kommunstyrelsen 2022-10-12 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Förvaltningen 
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Sammanträdesdatum  

2022-12-12  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 173   Dnr: KS-2022/638 

Revidering av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige antar förslaget om ändring i reglemente för styrelsen och nämnder i 
Knivsta kommun daterat 2022-11-14. 

Propositionsordning 

Ordföranden gör 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 förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Avsnittet i reglementet för bygg- och miljönämndens ansvarsområde disponeras om. Den 
enda materiella förändringen är tillägget av den nya lagen om tobaksfria nikotinprodukter. 

Kapitlet företag och stiftelser 4 § i reglementet har ändrats. En punkt om att utse ägarombud 
och ersättare har tillkommit.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-11-14 
Besluthandling 2022-11-14, Förslag till reglemente för kommunstyrelse och nämnder i 
Knivsta kommun 
Besluthandling 2022-11-14, Detaljera beskrivning av ändringar för reglemente för 
kommunstyrelse och nämnder 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 

Akten  
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§ 174   Dnr: KS-2022/461 

Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och åtta kommuner i 
Uppsala län (Regionalt forum) 2023-2026  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner för Knivsta kommuns del överenskommelse om samverkan 
mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län, Regionalt forum för åren 2023-
2026. 

Propositionsordning 

Ordföranden gör 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 förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med regionbildningen inrättades ett Regionalt forum för samverkan mellan länets 
kommuner och Region Uppsala. Syftet med regionalt forum är att säkerställa ett fortsatt 
kommunalt inflytande i regionala utvecklingsfrågor och i andra frågor med kommunal 
anknytning.  

Överenskommelsen har nu kompletterats med bilaga avseende Regionalt forums 
prioriterade frågor 2023. Bilagan skall genom detta beslut aktualitetsprövas årligen. Den nya 
överenskommelsen skickades för godkännande till berörda kommuner 9 juni 2022, och ska 
besvaras senast 31 december 2022.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-10-04  
Bilaga till överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala 
och åtta kommuner i Uppsala län: Regionalt forums prioriterade frågor 2023 
Förslag till en ny överenskommelse för regionalt forum  

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Region Uppsala  
Enköping, Heby, Håbo, Tierps, Uppsala, Älvkarleby och Östhammars kommuner 
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§ 175   Dnr: KS-2022/718 

Underlag för reservkraft  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar underlag för reservkraft daterat 2022-11-18. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 1 § 2 kap. 2 st. i Lag om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap ska kommuner och regioner, med beaktande för risk- 
och sårbarhetsanalysen, för varje mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera 
extraordinära händelser.  

Analysprocesser som risk- och sårbarhetsanalys, styrel och nödvattenplanering har vi 
identifierat att det finns behov av reservkraft i Knivsta kommun.  

Syftet med reservkraft är att kunna skydda och försörja elberoende samhällsviktig 
verksamhet vid extraordinära händelser som leder till elbortfall.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-11-18 
Underlag för reservkraft  

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
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§ 176   Dnr: KS-2022/600 

Föreskrift om avgift för kopior av allmän handling m.m. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag om föreskrift om avgift för kopior av 
allmän handling, m.m.  

Kommunstyrelsen beslutar för egen del:  

Avgiften för utlämning av allmänna handlingar på USB-minne är 100 kronor per 
minnesapparat. 

Sammanfattning av ärendet 

Genom förslaget ”Föreskrift om avgift kopior av allmän handling m.m.” upphävs tidigare 
fullmäktigebeslut om avgifter för utlämnande av allmänna handlingar. Innehållet i föreskriften 
motsvarar i stort det samma som det tidigare beslutet, men får nu en form som liknar övriga 
nyligen antagna föreskrifter i kommunen, vilka i sin tur bygger på formen för den statliga 
regelgivningen. Detta är en del av arbetet med att överföra bestämmelserna i den 
kommunala författningssamlingen till en mer enhetlig form. 

Utöver förändringar i formen, har det även föreslagits några materiella justeringar: Andra 
digitala datamedier än USB-minnen skrotas. USB-minnen prissätts till kommunens 
återanskaffningskostnad, för närvarande 100 kr. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-10-12  
Förslag ny föreskrift om avgift för kopior av allmän handling m.m. 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Knivstabostäder AB 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Alsike Fastighets AB 
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§ 177   Dnr: KS-2022/703 

Förlängning av förordnande som borgerlig vigselförrättare 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:   

Knivsta kommun föreslår Länsstyrelsen i Uppsala län att förordna Lena Fransson som 
borgerlig vigselförrättare i Knivsta kommun. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Lena Fransson har ett förordnande som borgerlig vigselförrättare från Länsstyrelsen i 
Uppsala Län. Detta förordnande löper ut 2023-01-31 och en förlängning av det förordnandet 
är önskvärt då Lena Fransson vill fortsätta som vigselförrättare i Knivsta kommun. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-11-11 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 178   Dnr: KS-2022/712 

Textrevidering av avfallstaxa 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

1. Kommunfullmäktige antar samhällsutvecklingsnämndens förslag till ändring i texten i 
avfallstaxan för hushållsavfall. 

2. Ändringen börjar gälla den 1 mars 2023. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Knivsta kommuns avfallstaxa behöver uppdateras med nya textavsnitt. Ärendet är berett av 
samhällsutvecklingsnämnden den 7 november 2022. Kommunfullmäktige har gett nämnden i 
uppdrag att göra så kallade indexuppräkningar av taxan, men när det gäller ändringar i 
texten måste beslut tas av kommunfullmäktige.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-11-18 
Förslag på avfallstaxa 2022-11-18 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, 2022-11-07, § 112 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2022-10-04 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 179   Dnr: KS-2022/656 

Antagande av kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR)  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Knivsta kommun beslutar att anta detta kollektivavtal, Kompetens- och omställningsavtal 
(KOM-KR), som lokalt kollektivavtal. 

Till avtalet hör mellan de centrala parterna överenskomna bestämmelser enligt KOM-KR:  

 Kompetens- och omställningsavtal (bilaga 1), 

 Centrala och lokala protokollsanteckningar (bilaga 2), samt 

 § 3 och § 4 i förhandlingsprotokollet. 

2. Detta kollektivavtal, Kompetens- och omställningsavtal (KOM-KR), avlöser gällande 
kollektivavtal och gäller från och med 1 oktober 2022 och tills vidare. Säger central part 
upp KOM-KR upphör även detta kollektivavtal att gälla vid samma tidpunkt som det 
centrala avtalet om inte annat överenskommits mellan centrala parter. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Sveriges Kommuner och Regioner och Sobona har den 20 december 2021 träffat en 
överenskommelse om kompetens- och omställningsavtal, KOM-KR, med 
arbetstagarorganisationerna. Avtalet tecknades att gälla från och med den 1 oktober 2022, 
eftersom en förutsättning var att vissa lagändringar trädde i kraft. Resultatet av 
lagändringarna medförde vissa justeringar av det ingångna avtalet. För att avtalet ska gälla 
som lokalt kollektivavtal ska det antas av kommunen.  

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-10-21 
Cirkulär 22:25 från SKR med bilagor: 
1. SKRs CIRKULÄR 22:25 
2. Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal i lydelse 2022-10-01  
3. Ändring i KOM-KR i lydelse 2022-10-01 (Förhandlingsprotokoll 2022-09-13) 
4. Ändringar i KOM-KR i lydelse 2022-10-01 (Förhandlingsprotokoll 2022-06-21)  
5. Redogörelsetext avseende Överenskommelse om Kompetens- och omställningsavtal i 

lydelse 2022-10-01  
6. Partsgemensam kommentar avseende Överenskommelse om Kompetens- och 

omställningsavtal i lydelse 2022-10-01 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  
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Sammanträdesdatum  

2022-12-12  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Fackliga representanter i den centrala samverkansgruppen 
HR-kontoret 
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Sammanträdesdatum  

2022-12-12  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 180   Dnr: KS-2022/623 

Attestansvar för internkontroll av ekonomiska transaktioner 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

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

i tjänsteutlåtande daterat 2022-10-11. 

2. Ekonomichefen får i uppdrag att utse granskningsattestanter. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer 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 (ansvar) 

har tillkommit och någon har utgått, vilket påverkar det totala antalet slutattestanter. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-11-10 
Förteckning slutattestanter 2023 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
Ekonomikontoret 
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Sammanträdesdatum  

2022-12-12  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 181   Dnr: KS-2022/661 

Uppföljning av kommunstyrelsens internkontrollplan 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten Uppföljning av kommunövergripande 
kontrollområden 2022 redovisade för Kommunstyrelsen 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att åtgärda de åtgärdspunkter som 
identifierats i rapporten 

Propositionsordning 

Ordföranden gör 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 förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen 6 kapitlet 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet 
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de bestämmelser i lag eller annan 
författning som gäller för verksamheten. De ska också se till att den interna kontrollen är till-
räcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

Kommunstyrelsen har för 2022 antagit en intern kontrollplan som utifrån ett antal kontroll-
områden anger risker som ska kontrolleras och återkopplas till nämnden. Kommunstyrelsen 
ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och för att ständigt förbättra och 
utveckla den interna verksamheten. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-10-27 
Rapport Uppföljning av kommunövergripande kontrollområden 2022  

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Ekonomichef 
Chef kommunledningskontoret 
HR chef 
Verksamhetscontroller  
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2022-12-12  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 182   Dnr KS-2022/719 

Firmatecknare för Knivsta kommun 2023-2026  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande Matilda Hübinette, och vid 
förfall för henne kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Mimmi Westerlund och vid även 
hennes förfall 2:e vice ordförande Thor Övrelid, att teckna Knivsta kommuns firma i 
förening med antingen kommundirektör Daniel Lindqvist, chef för 
kommunledningskontoret Åsa Franzén eller ekonomichef Dan-Erik Pettersson. 

2. Beslutet gäller från den 1 januari 2023. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

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 1 januari 2023 börjar den nya mandatperioden för kommunstyrelsen. För att det nya 
presidiet ska ha rätt att teckna firman bör den avgående kommunstyrelsen fatta beslut om 
firmateckningen innan året börjar. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-11-18 

Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Ekonomikontoret 
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§ 183   Dnr: KS-2022/755 

Ledamotsinitiativ från Lotta Wiström (L) - Kartläggning av samverkan 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen lämnar ärendet till förvaltningen för yttrande.  

Yrkanden och förslag 

Göran Nilsson (M) föreslår att ärendet lämnas till förvaltningen för yttrande.  

Oscar Hahne (KD) yrkar bifall till Göran Nilssons förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer det egna förslaget till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.  

Underlag för beslut 

Ledamotsinitiativ 2022-12-12 

Beslutet skickas till 

Akten 
Förvaltningen 
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§ 184 

Information om energibesparingar 

Daniel Lindqvist, kommundirektör, informerar.  

 

§ 185 

Information om kommunens delaktighet i Hitta Ut 

Christer Johansson (V) informerar om frågan.  


