
 
 

 

Kommunstyrelsen  PROTOKOLL 1 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-08-29 §§ 116–129 
 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-09-29 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-09-08 Datum när anslaget tas ner 2022-09-30 

 

 
  

Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 

 

Tid: Måndagen den 29 augusti 2022, kl 13:00–15:50 

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  
Harriet Swanberg (S)  
Johan Helenius (SD) 
Lotta Wiström (L) 
Thor Övrelid (M) (distansledamot) 
Claes Litsner (S) (distansledamot) 
Oscar Hahne (KD), ersätter Mimmi Westerlund (KD) 
 

Ersättare: Matilda Hübinette (KNU)  
Camilla Arvidsson (M) (distansersättare) 
Christer Johansson (V) (distansersättare) 
 

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

Sammanträdet var slutet under §§ 126-128. Under den slutna 
delen närvarade även Maria Cassel, planchef, och Åsa Eriksson, 
kommunikatör.  

Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare  

Justering, se sista 
sida för digital 
underskrift: 

Protokollet justeras under med digital signatur den 7 september 
2022 av:  

Göran Nilsson (M), ordförande 

Lennart Lundberg (KNU), justerare  



 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

PROTOKOLL 2 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-08-29  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 116 

Justering 

Kommunstyrelsens beslut 

Protokollet justeras den 7 september 2022 av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU).  

 

§ 117 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Dagordningen godkänns utan ändringar. 

  



 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

PROTOKOLL 3 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-08-29  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 118 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Delegationsbesluten är anmälda enligt följande:  

- Tilldelningsbeslut 2022-08-17, Sara Svanfeldt, (KS-2021/197, Upphandling av 
lönekartläggningsverktyget) 

 

 

§ 119 a  

Ekonomisk information 

Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar.  

 

§ 119 b  

Information om samhällsskydd och beredskap 

Åsa Franzén, chef för kommunledningskontoret, och Carl-Christian Stoor, 
beredskapssamordnare, informerar.  

  



 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

PROTOKOLL 4 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-08-29  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 120   Dnr: KS-2021/609 

Svar på motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) – Namnsättning av cirkulationsplatser  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens första beslutssats. 

2. Motionens andra beslutssats avslås. 

3. Fullmäktige uppdrar åt samhällsutvecklingsnämnden att genomföra namnsättningen med 
någon form av delaktighet från kommunens invånare. 

Reservationer 

Lennart Lundberg (KNU) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.  

Yrkanden 

Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till motionen.  

Harriet Swanberg (S) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer Lennart Lundbergs yrkande mot det utsända förslaget till beslut och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2021. Den 
föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra åt samhällsutvecklingsnämnden att fastställa vilka 
cirkulationsplatser som bör få namn samt att utlysa en rådgivande namntävling bland 
invånarna. Motionen behandlades av samhällsutvecklingsnämnden den 13 juni 2022. 

Underlag för beslut 

Tjänsteutlåtande 2022-06-21 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 79, 2022-06-13 
Yttrande från samhällsutvecklingsnämnden 2022-06-13 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2022-05-22 
Motionen 

Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
  



 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

PROTOKOLL 5 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-08-29  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 121   Dnr: KS-2022/153 

Motion 2022:08 från Björn-Owe Björk (KD), Synnöve Adéll (KD), Gunnar Gidlund (KD) 
och Per Lindström (KD) – Sälj vindkraftverket 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige: 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Reservation 

Oscar Hahne (KD) reserverar sig mot beslutet.   

Yrkanden 

Oscar Hahne (KD) yrkar i första hand återremiss för att ta fram den marknadsvärdering som 
nämns i handlingen, och i andra hand att förslaget ska vara att bifalla motionen.  

Thor Övrelid (M), Claes Litsner (S), Harriet Swanberg (S) och Lennart Lundberg (KNU) yrkar 
bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 

Därefter ställer ordföranden Oscar Hahnes yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet 
idag, och finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Slutligen ställer ordföranden 
Oscar Hahnes yrkande om bifall till motionen mot arbetsutskottets förslag till beslut, och 
finner att kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag.   

Sammanfattning av ärendet 

Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2022.  

Köpet av vindkraftverket var ett politiskt beslut 2009 som ett initiativ till den gröna 
omställningen. Energiförsörjning är en del av kommunernas anknytningskompetens, men 
inte kommunens huvudsakliga kompetensområde. Förvaltningen bedömer att en försäljning 
ska föregås av oberoende utvärdering och marknadsvärdering för att avgöra om motionens 
initiativ är en god affär för kommunen eller inte. Det ska rimligen göras före ett beslut om 
avyttring. Förvaltningen har inget uppdrag att utreda frågan för stunden. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-05-30 
Motionen 2022:08 

Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
  



 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

PROTOKOLL 6 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-08-29  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 122   Dnr: KS-2022/202 

Revidering av regler för föreningsbidrag 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar dokumentet ”Regler för föreningsbidrag i Knivsta kommun”. 

Yrkanden  

Claes Litsner (S), Harriet Swanberg (S), Boo Östberg (C), Lotta Wiström (L) och Thor Övrelid 
(M) yrkar bifall till det utsända förslaget.  

Lennart Lundberg (KNU) yrkar att ärendet ska bordläggas.  

Propositionsordning 

Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 

Därefter ställer ordföranden Lennart Lundbergs yrkande om bordläggning mot att ärendet 
ska avgöras idag, och finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Slutligen ställer 
ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.   

Sammanfattning av ärendet 

Det föreslagna dokumentet för regler och rutiner för föreningsbidrag är en reviderad version 
av det tidigare dokumentet som reglerat kommunens föreningsstöd. Det nya dokumentet har 
kompletterats med en mer utförlig beskrivning av samtliga stöd, en ny utarbetad struktur 
samt några mindre och större justeringar av krav och regler för Knivsta kommuns 
föreningsstöd. Grundstödet blir obligatoriskt för bidragsberättigade föreningar, åldersspannet 
för bidragsberättigade medlemmar utökas till 0-25 år och ett ridsportsstöd införs. 
Sammantaget tydliggör dokumentet vilka former av föreningsstöd som kommunen 
tillhandahåller, vem som har rätt att ta del av föreningsstöden samt vilka krav och villkor som 
reglerar denna rätt. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-03-18 
Förslag på reviderade regler för föreningsstöd 2022-05-09 
Gällande regler för föreningsbidrag (KS-2019/389) 

Therese Burström, föreningsutvecklare, informerar.  

Kultur- och fritidsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kultur- och fritidschef 
Enhetschef fritid 
Enhetschef kultur 
  



 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

PROTOKOLL 7 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-08-29  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 123   Dnr: KS-2022/432 

Medfinansiering Leader Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, 2023-2027 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ingå avtal om medfinansiering av Upplandsbygd lokalt ledd 
utveckling, Leaderområde för landsbygdsutveckling, upp till ett årligt maxbelopp om 458 135 
kronor under programperioden 2023-2027. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att beakta den ökade merkostnaden om 162 000 kronor i mål 
och budget 2023. 

Yrkande  

Claes Litsner (S), Lotta Wiström (L), Boo Östberg (C) och Harriet Swanberg (S) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.  

Lennart Lundberg (KNU) yrkar på återremiss för att få en sammanställning över projekt. 

Propositionsordning 

Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 

Därefter ställer ordföranden Lennart Lundbergs yrkande om återremiss mot att ärendet ska 
avgöras idag, och finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Slutligen ställer 
ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.   

Sammanfattning av ärendet 

Knivsta kommun ingår tillsammans med kommunerna Sigtuna, Uppsala och Östhammar i 
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling, ett s.k. Leaderområde för landsbygdsutveckling som är 
baserat på EU-medel via Jordbruksverket. De ingående kommunerna står för den offentliga 
medfinansieringen på 33 %, som är ett villkor för att kunna ta del av EU-medlen. Under 
programperioden 2023-2027 ingår också Vallentuna kommun i Upplandsbygd. 
Leaderområdet Upplandsbygd har prioriterats under kommande programperiod och tilldelats 
maximalt belopp och det gör att även att medfinansieringen följaktligen ökar. 
Medfinansieringen bygger på en fördelningsnyckel baserad på invånarantal.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-06-29 
Förslag samarbetsavtal Knivsta kommun 
Strategi Upplandsbygd LLU 

Gustav Fridlund, näringslivschef, och Pernilla Westerback, näringslivsstrateg, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Upplandsbygd lokalt ledd utveckling 
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2022-08-29  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 124   Dnr: KS-2022/316 

Inrättande av ny diarieserie för allmänna handlingar med säkerhetskänsligt innehåll 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen inrättar en ny diarieserie för kommunens säkerhetskänsliga 
korrespondens, benämnd KS-HEXP. 

Propositionsordning 

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

Sammanfattning av ärendet 

Innehållet i säkerhetskänslig korrespondens omfattas i hög grad av sekretess och dessa 
allmänna handlingar kommer därför alltid att registreras. För att underlätta hanteringen och 
bibehålla ett gott skydd och ordning bland handlingarna föreslås att de säkerhetskänsliga 
allmänna handlingarna registreras i en separat diarieserie. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-07-14 

Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Enheten för säkerhet och beredskap 
Huvudregistrator 
Informationskoordinator för kommunstyrelsens verksamheter 
Kommunarkivarien 
  



 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

PROTOKOLL 9 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-08-29  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 125   Dnr: KS-2022/445 

Prövning om den verksamhet som kommunens helägda bolag bedrivit under 2021 
varit förenlig med det fastställda kommunala befogenheterna 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anser att kommunens helägda bolag under kalenderår 2021 i bedrivits 
enligt det fastställda kommunala ändamålet för respektive bolag och utförts inom ramen för 
de kommunala befogenheterna. 

Yrkanden 

Göran Nilsson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Propositionsordning 

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

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har undersökt Kommunfastigheter i Knivsta AB, Knivstabostäder AB och 
Alsike Fastighets AB styrelseprotokoll, årsredovisningar med mera och gjort bedömningen 
att verksamheten varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet för respektive 
bolag och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-07-12 

Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
Knivstabostäder AB 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Alsike Fastighets AB 
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§ 126   Dnr: KS-2022/270 

Beslut att inte starta planarbete på Gredelby 2:113 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen inleder inte planarbete på fastigheten Gredelby 2:113 och avslutar 
planärendet. 

Yrkanden 

Lotta Wiström (L), Lennart Lundberg (KNU) och Boo Östberg (C) 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 

Positivt planbesked och planuppdrag gavs under 2016 för fastigheten Gredelby 2:113. 
Planintressenten vill inte gå vidare med ärendet och ärendet föreslås därför att avslutas. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-04-06 
SUN § 73, 2022-06-13 
KS § 56, 2016-03-14 
Ansökan om planbesked, 2015-11-29 

Maria Cassel, planchef, informerar.  

Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planintressenten (genom planenheten) 
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§ 127   Dnr: KS-2022/363 

Beslut att inte starta planarbete på Trunsta 3:2 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen inleder inte planarbete på Trunsta 3:2 i enlighet med planbesked KS-
2016/375/BMK-2016-479 och avslutar ärendet. 

Propositionsordning 

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

Sammanfattning av ärendet 

Markanvisning för området gavs i april 2016. Markanvisningen förnyades i januari 2018. I 
januari 2020 inkom ytterligare en förfrågan om att förnya avtalet vilket inte gjorts. Positivt 
planbesked och planuppdrag gavs i oktober 2016 (BMK-2016-479). I kommunens 
Stadsutvecklingsstrategi 2035 (antagen våren 2022) pekas området ut som ett möjligt 
område för mobilitetshubb och som kvarter som utvecklas efter 2035. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-06-15 
SUN § 60, 2022-05-02 
KS § 215, 2016-10-24 
Ansökan om planbesked, 2016-05-11 

Maria Cassel, planchef, informerar.  

Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Fastighetsägare (genom planenheten) 
Planbeställare (genom planenheten) 
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§ 128   Dnr: KS-2022/396 

Begäran om upphävande av beslut om detaljplaneuppdrag gällande förtätning av 
centrala Knivsta 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen upphäver beslut om planuppdrag gällande förtätning av centrala Knivsta 
från 2016-02-01 och avslutar ärendet. 

Yrkanden 

Lennart Lundberg (KNU), Oscar Hahne (KD), Johan Helenius (SD), Lotta Wiström (L) och 
Thor Övrelid (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.   

Propositionsordning 

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

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade under år 2016 beslut om ett planuppdrag med syftet att 
detaljplanelägga ett antal ytor. Detta beslut föreslås att upphävas till följd av att 
förutsättningarna och kommunens processer med avseende på prioritering av 
detaljplaneläggning har förändrats sedan beslutet fattades..  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-06-15 
Protokollsutdrag SUN § 158, 2018-12-03 
Protokollsutdrag KS § 28, 2016-02-01 

Maria Cassel, planchef, informerar.  

Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
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§ 129   Dnr: KS-2022/520 

Skottlandsmodellen för samordnade insatser för barn och unga  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att undersöka om Skottlandsmodellen skulle 
kunna vara rätt väg för förvaltningens fortsatta arbete med att förbättra de förebyggande 
insatserna och därigenom minska framtida utsatthet hos barn och unga i Knivsta. 

Yrkanden 

Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till det utsända förslaget.  

Propositionsordning 

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

Sammanfattning av ärendet 

I Skottland arbetar alla kommuner enligt samma modell för att samordna tidiga insatser för 
barn och unga. Modellen heter ”Getting it right for every child, GIRFEC”, och ger skolan, 
socialtjänsten och hälso- och sjukvården konkreta verktyg för att stötta barn tidigt och med 
så lite byråkrati som möjligt. Typiskt för modellen är att alla barn får en trygghetsperson, som 
de vet att de kan vända sig till när de vill. Flera svenska regioner och kommuner arbetar med 
inspiration från Skottland för att utveckla sina samverkansstrukturer och arbetssätt.  

Underlag för beslut: 
Ordförandeförslag 2022-08-22 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Förvaltningen 
 
 


