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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  2022-09-09 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-08-19 Datum när anslaget tas ner 2022-09-10 

 

 
  

Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 
 
Tid: Onsdagen den 17 augusti 2022, kl 08:30–09:50 

 

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

Beslutande: Göran Nilsson (M), ordförande 
Boo Östberg (C), 1:e vice ordförande (distansledamot) 
Lennart Lundberg (KNU), 2:e vice ordförande (distansledamot) 
Harriet Swanberg (S) (distansledamot) 
Mimmi Westerlund (KD) 
Johan Helenius (SD) 
Lotta Wiström (L) (distansledamot) 
Thor Övrelid (M) (distansledamot) 
Claes Litsner (S)  

Ersättare: Oscar Hahne (KD) (distansersättare) 
Matilda Hübinette (KNU) (distansersättare) 
Camilla Arvidsson (M) (distansersättare) 
Peter Bergkvist (MP) (distansersättare) 
Christer Johansson (V) (distansersättare) 

Övriga deltagare: Daniel Lindqvist, kommundirektör 

Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare  

Justering, se sista 
sida för digital 
underskrift: 

Protokollet justeras under med digital signatur den 18 augusti 2022 
av:  
Göran Nilsson (M), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), justerare  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 2 (10)  
Sammanträdesdatum  
2022-08-17  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 107 

Justering 

Kommunstyrelsens beslut 
Protokollet justeras den 18 augusti 2022 av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU).  
 

§ 108 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns utan ändringar. 
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§ 109 
Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsbesluten är anmälda enligt följande:  

− Lista delegationsbeslut 2022-05-13–2022-08-09 

− Förteckningar över delegationsbeslut lokalförsörjning 2022-05, 2022-06 och 2022-07 

− Tillsvidareanställda maj och juni 2022, listor 

− Visstidsanställda maj och juni 2022, listor 

− Förteckning delegationsbeslut personalärenden 2022-07-28 
 

§ 110 
Övriga anmälningsärenden 
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen: 

− BMN § 45, 2022-05-24, Ekonomisk uppföljning per mars månad  

− IT-nämnden § 6-9, 2022-05-20, preliminär plan för ekonomi och verksamhet 2023-2025 

− SN § 47 Ekonomisk uppföljning per sista maj 

− SN § 32 2022-05-13 - Ekonomisk uppföljning per sista mars 

− SUN § 80, 2022-06-13, Startbesked ombyggnad Centralvägen 

− SUN § 81, 2022-06-13, Omfördelning investeringsmedel gatuenheten 

− SUN § 82, 2022-06-13, Omfördelning investeringsmedel maj 2022 
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§ 111   Dnr: KS-2022/422 
Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige reviderar VA-taxan enligt följande: 
a) Anläggningstaxan 5.1.d) höjs med 30 500 kr till 91 100 kr. 
b) Brukningstaxan höjs med 5%. 
c) Ingressen samt § 3, 5.4, 5.8, 5.9,11.2, 12.2 och 15 i VA-taxan ändras enligt Knivstavattens 
handling ”Förslag på ny VA-taxa”. 
2. Ändringarna i VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2023 eller vid den 
senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 

Reservationer 
Mimmi Westerlund (KD) anmäler en skriftlig reservation (se protokollsbilaga).  

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU), med bifall från Lotta Wiström (L), yrkar återremiss för att få ett 
fördjupat beslutsunderlag.  
Mimmi Westerlund (KD) yrkar i första hand bifall till Lennart Lundbergs återremissyrkande 
och i andra hand avslag på beslutssats 1 a), som rör anläggningstaxan.  
Harriet Swanberg (S), Claes Litsner (S) och Göran Nilsson (M) yrkar bifall till det utsända 
förslaget.  
Johan Helenius (SD) yrkar i första hand bifall till Lennart Lundbergs yrkande om återremiss, i 
andra hand avslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Lennart Lundbergs återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag, och 
finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Omröstning begärs.  
De ledamöter som vill avgöra ärendet idag röstar JA. 
De ledamöter som vill återremittera ärendet röstar NEJ.  
Göran Nilsson (M), Boo Östberg (C), Harriet Swanberg (S), Thor Övrelid (M) och Claes 
Litsner (S) röstar JA. 
Lennart Lundberg (KNU), Mimmi Westerlund (KD), Johan Helenius (SD) och Lotta Wiström 
(L) röstar NEJ.  
Med 5 JA-röster mot 4 NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen att avgöra ärendet idag.  
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Därefter ställer ordföranden förslagets första beslutsats, 1 a), mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller beslutssatsen, vilket innebär att Mimmi Westerlunds 
andrahandssyrkande faller. Sedan ställer ordföranden beslutssatserna 1 b) och 1 c) i det 
utsända förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller beslutssatserna. 
Slutligen ställer ordföranden den andra beslutssatsen i förslaget mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller denna.  

Sammanfattning av ärendet 
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. Taxans kostnadsnivå är i behov av justering för att finansiera Knivstas anslutning 
till Käppala. Viss justering för Käppala har gjorts tidigare men inte fullt ut. 
Med dessa förslag på justeringar är Käppalaanslutningen, med den kostnadsnivå som i 
nuläget är känd, fullt finansierad. Även övrig VA-utbyggnad och VA-verksamhet är efter den 
föreslagna justeringen fullt finansierad. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-08-08 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 77, 2022-06-13 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2022-05-23 
Hemställan från Knivstavatten, daterad 2022-05-20, med 3 bilagor: 
Bilaga 1 Påverkan för olika typer av fastigheter 
Bilaga 2 Förslag till ny VA-taxa 
Bilaga 3 Protokoll Knivstavatten 
 
Terees von Stedingk, Roslagsvatten, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 112   Dnr: KS-2022/354 

Hemställan om investeringsbeslut för Knivstas överföringsledning till Käppala  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Kommunfullmäktige godkänner Knivstavattens investeringsbeslut. 
2. Kommunfullmäktige godkänner Knivstavattens beslut om möjliggörande av anslutning av 
områden inom Sigtuna kommun till anläggningen, om behov och intresse uppstår samt 
förutsättningar finns. 
3. Knivsta kommun ingår, såsom för egen skuld, borgen för Knivstavatten AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 653 076 000 kronor, jämte därpå löpande 
räntor och kostnader. 

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU), med bifall från Johan Helenius (SD) och Mimmi Westerlund (KD), 
yrkar återremiss för att få ett fördjupat beslutsunderlag.  
Harriet Swanberg (S), Claes Litsner (S) och Göran Nilsson (M) yrkar bifall till det utsända 
förslaget.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer först Lennart Lundbergs yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet 
idag och finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag.  
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslöt i september 2021 att kommunen skulle ansöka om medlemskap i 
Käppalaförbundet. Knivstavatten AB planerar att anlägga en överföringsledning mellan 
Knivsta samhälle och Märsta samt pumpstationer för att ersätta Knivsta reningsverk. 
Projektets totala kostnad uppskattas i detta skede till 550 000 000 kr. Investeringen är av 
sådan omfattning att investeringsbeslutet får anses vara av större vikt enligt 15 § i 
bolagsordningen, varför kommunfullmäktige ska ta ställning till beslutet innan det fattas. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-06-20 
Hemställan om investeringsbeslut för Knivstas överföringsledning till Käppala 2022-05-20 
Protokoll Knivstavatten styrelsemöte 2022-05-19 
 
Terees von Stedingk, Roslagsvatten, informerar.  
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 113   Dnr: KS-2022/ 
Verkställande av kommunfullmäktiges beslut om anslutning till Käppalaförbundet 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ingår anslutningsavtalet med Käppalaförbundet. 
2. Vid förhinder för presidiet undertecknar kommundirektören avtalet.   

Yrkanden och förslag 
Göran Nilsson (M) föreslår en andra beslutssats: Vid förhinder för presidiet undertecknar 
kommundirektören avtalet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut och sitt eget tilläggsförslag mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.   

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslöt den 22 september, § 113, att Knivsta kommun skulle ansöka om 
att ansluta sig till Käppalaförbundet. Genom att kommunen ingår anslutningsavtalet med 
Käppalaförbundet verkställs fullmäktiges beslut. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-06-03 
Beslut från kommunfullmäktige, § 46, 2022-04-27 
Förslag på anslutningsavtal 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Roslagsvatten 
Käppalaförbundet 
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§ 114   Dnr: KS-2022/500 

Kommunstyrelsens sammanträdestider 2023 med plan för 2024 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen sammanträder år 2023 den 30 januari, 27 februari, 27 mars, 24 april, 29 
maj, 28 augusti, 25 september, 23 oktober och 11 december. 
2. Sammanträdena börjar klockan 13. 
3. Styrelsen antar följande plan för sammanträden år 2024: 29 januari, 26 februari, 18 mars, 
22 april, 27 maj, 26 augusti, 23 september, 21 oktober och 9 december. 
Yrkande  
Claes Litsner (S) yrkar bifall till det utsända förslaget.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna ska kommunstyrelsen bestämma 
vilka dagar och tider styrelsen sammanträder. Ordföranden får ställa in sammanträden eller 
ändra dag och tid för sammanträden om det finns särskilda skäl.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-09 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samtliga nämnder och kommunala bolag 
Revisorerna 
Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB 
Kommunikationsenheten 
Kommunledningen 
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§ 115   Dnr: KS-2022/502 

Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2023 med plan för 2024 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige sammanträder år 2023 den 2 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 
juni, 28 september, 26 oktober och 30 november. 
2. Sammanträdena börjar klockan 18.00. 
3. Fullmäktige antar följande plan för sammanträden år 2024: 8 februari, 21 mars, 25 april, 
23 maj, 13 juni, 19 september, 24 oktober och 21 november. 

Yrkanden 
Claes Litsner (S) yrkar bifall till det utsända förslaget.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunfullmäktige för varje år bestämma dag och tid 
för sina sammanträden. Om det finns särskilda skäl får ordföranden i samråd med presidiet 
ställa in sammanträden eller ändra dag och tid. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-08-09 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samtliga nämnder och kommunala bolag 
Revisorerna 
Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB 
Kommunikationsenheten 
Kommunledningen 
 



Protokollsbilaga 

 

2022-08-17  
Reservation  
Kommunstyrelsen  

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa  

När Knivstavattens styrelse behandlat denna fråga har man inte beaktat möjligheten att den stora 
investering som anslutningen till Käppalaverket innebär också kan komma att medföra löpande 
kostnadssänkningar när det nuvarande reningsverket kan avvecklas, vilket borde vägas in i kalkylen, 
dessa kostnadssänkningar kommer ju i så fall även befintliga abonnenter till godo. Finansieringen av 
investeringen är överlag heller inte helt klarlagd (en möjlighet skulle t ex kunna vara att Knivsta 
kommun beviljar ett räntefritt lån till Knivstavatten AB motsvarande värdet på den mark som frigörs 
när nuvarande reningsverk avvecklas) varför den framlagda modellen för beräkningen av behövd 
höjning av anläggningsavgift kan vara missvisande. Av denna anledning bör ett bättre underlag tas 
fram innan beslut om höjning av anläggningstaxan tas.  

 

Mimmi Westerlund (KD) 
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