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PROTOKOLL 2 (16)  
Sammanträdesdatum  
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 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 3 (16)  
Sammanträdesdatum  
2022-10-24  

 
§ 143 

Justering 

Kommunstyrelsens beslut 
Protokollet justeras den 31 oktober av ordföranden och Matilda Hübinette (KNU).  
 

§ 144 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen utan ändringar.  

Yrkanden 
Matilda Hübinette (KNU) yrkar att punkt 8 på dagordningen, ”Planuppdrag planprogram 
Kolonivägen”, dras bort.  
Harriet Swanberg (S) yrkar att punkten ska vara kvar på dagordningen.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Matilda Hübinettes och Harriet Swanbergs yrkanden mot varandra och 
finner att kommunstyrelsen vill behålla ärendet på dagordningen.   
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 4 (16)  
Sammanträdesdatum  
2022-10-24  

 
§ 145 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsbesluten är anmälda enligt följande:  

• Lista 2022-09-16–2022-10-13 

• Förteckning lokalförsörjning 2022-10-03 

• Tillsvidareanställda augusti  

• Tillsvidareanställda september 2022 

• Visstidsanställa augusti 2022 

• Visstidsanställda september 2022 
 

§ 146 

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

• Beslut från bygg- och miljönämnden, 2022-10-04, § 78, Delårsbokslut för bygg- och 
miljönämnden 2022 

• Beslut från samhällsutvecklingsnämnden 2022-10-03, § 108, Verksamhetsberättelse och 
delårsbokslut 2022 

• Utbildningsnämndens beslut § 77 2022-10-11, Verksamhetsberättelse och delårsbokslut 
för Utbildningsnämnden per 31 augusti 2022 

 

§ 147 

Information om energibesparingar 

Sammanfattning 
Daniel Lindqvist, kommundirektör, informerar.  
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 5 (16)  
Sammanträdesdatum  
2022-10-24  

 
§ 148   Dnr: KS-2022/576 

Ansökan om omställningsstöd 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras med syfte att utreda förvaltningens tolkning av ERS 2021.  

Yrkanden 
Harriet Swanberg (S), yrkar att ärendet återremitteras med syfte att utreda förvaltningens 
tolkning av ERS 2021 (skriftligt yrkande, protokollsbilaga 1).  
Göran Nilsson (M), Claes Litsner (S) och Lotta Wiström (L) yrkar bifall till Harriet Swanbergs 
återremissyrkande.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Harriet Swanbergs yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag 
och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Lennart Lundberg (KNU) har efter avslutat uppdrag som kommunalråd inkommit med 
ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL21.  
Kommunfullmäktige fattade den 22 september 2021 beslut att anta bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL21). Kommunstyrelsen utgör 
särskild pensionsmyndighet och har till uppgift att tillämpa och tolka OPF-KL21:s regler inom 
ramen för tillämpningsanvisningarna.  

Underlag för beslut 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  
Stina Desroses, kanslichef, informerar.  
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-28 
Ansökan om omställningsstöd enligt OPF-KL21 
Beräkning ekonomiskt omställningsstöd september 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
Lennart Lundberg 
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 6 (16)  
Sammanträdesdatum  
2022-10-24  

 
§ 149   Dnr: KS-2022/561 

Planuppdrag planprogram Kolonivägen  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för att omarbeta underlaget efter det nya politiska 
läget och klargöra hur kostnaderna ska fördelas. 

Yrkanden 
Matilda Hübinette (KNU), Mimmi Westerlund (KD), Johan Helenius (SD) och Boo Östberg 
(C) yrkar återremiss för att omarbeta underlaget efter det nya politiska läget och klargöra hur 
kostnaderna ska fördelas. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Matilda Hübinettes m.fl. yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet 
idag och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kolonivägen är ett av sammanlagt tre områden som omnämns som utbyggnadsområde Nor i 
VA-planen och omfattas även av ett planprogram från Norra och västra Nor. För övriga två 
områden har planarbete redan inletts. Det föreslagna planuppdraget för området kring 
Kolonivägen och del av Särsta 38:1 omfattar även ett positivt planbesked för del av Särsta 
38:1 som gavs år 2020. Planarbetet föreslås inledas med planprogram. 

Underlag för beslut: 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Rebecka Persson, planhandläggare, Maria Cassel, planchef, och Jenny Rydåker, 
samhällsbyggnadschef, informerar. 
Tjänsteutlåtande, 2022-09-29 
KS § 158, 2020-09-21 
Tjänsteutlåtande, 2020-08-26, Planbesked Särsta 38:1 
Ansökan med bilagor, 2020-05-07 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 

Ajournering 
Ordföranden ajournerade sammanträdet en kort stund under ärendet.  
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 7 (16)  
Sammanträdesdatum  
2022-10-24  

 
§ 150   Dnr: KS-2022/591 

Arlandaregionens yttrande över Regeringskansliets utredning Arlanda flygplats – en 
plan för framtiden (Ds 2022:11)  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Arlandaregionens förslag på yttrande över Regeringskansliet 
utredning Arlanda flygplats – en plan för framtiden. 

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har tillsammans med Arlandaregionen tagit fram ett förslag på yttrande över 
regeringskansliets utredning Arlanda flygplats – en plan för framtiden.  

Underlag för beslut 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  
Tjänsteutlåtande, 2022-10-03 
Arlandaregionens yttrande över regeringskansliets utredning Arlanda flygplats, 2022-09-30 
Remiss av rapporten Arlanda flygplats – en plan för framtiden, 2022-06-14 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Arlandaregionen  
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 8 (16)  
Sammanträdesdatum  
2022-10-24  

 
§ 151   Dnr: KS-2022/577 

Omdisponering av investeringsmedel för bomsystem till idrottshall  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen omfördelar 350 000 kronor till inköp av ett bomsystem till Alsike sporthall 
från investeringsposten ”Myndighetsanpassning Lagga skola”. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Behovet av ett bomsystem i Alsike sporthall är stort och påverkar personalens arbetsvardag 
men skapar framförallt utmaningar för eleverna vid skolan att uppnå målen inom ämnet idrott 
och hälsa som finns i läroplanen Lgr22. Det påverkar också personalens arbetsvardag då det 
är förenat med brist på utrustning och därmed förutsättningar. Sporthallen saknar utrustning 
som behövs och investeringsmedlen som behövs finns inom utbildningskontoret för annat 
ändamål och kommer inte nyttjas. Alsike sporthall blir mer användbar som helhet, främst för 
skola men också för att kunna hyra ut hallen ännu mer på kvällar och helger till 
föreningslivet.  

Underlag för beslut: 
Kultur- och fritidsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. Lena Larsson, 
kultur- och fritidschef, informerar.  
Tjänsteutlåtande 2022-09-25 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
Ekonomikontoret 
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 9 (16)  
Sammanträdesdatum  
2022-10-24  

 
§ 152   Dnr: KS-2022/13 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2022  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut för 

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

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i ärendet.  Därefter ställer 
ordföranden arbetsutskottets förslag 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 2022. 
Per sista augusti är budgetavvikelsen för kommunstyrelsens verksamheter ett överskott på 
6,5 miljoner kronor och helårsprognosen visar ett underskott på 0,8 miljoner kronor.  

Underlag för beslut 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar.  
Tjänsteutlåtande 2022-09-28 
Rapport Verksamhetsberättelse- och delårsbokslut - Kommunstyrelsens verksamheter 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Revisorerna 
Ekonomichef 
 
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 10 (16)  
Sammanträdesdatum  
2022-10-24  

 
§ 153   Dnr: KS-2022/14 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2022  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut för Knivsta kommun per 2022-08-31 och 
årsprognos. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska en kommun upprätta en delårsrapport årligen. Årets delårsrapport 
visar ett överskott för Knivsta kommun på 124,7 miljoner kronor (föregående års period 55,5 
miljoner kronor).  
Verksamhetsuppföljningen består av en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och 
uppdrag. 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 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar. Det finns ett fel i sifforna i en tabell på sidan 8 
och i avsnittet om årsprognosen på sidan 9 i delårsrapporten. Felen kommer att korrigeras 
innan utskicket till kommunfullmäktige.  
Tjänsteutlåtande 2022-09-26 
Rapport Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2022 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Revisorer 
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 11 (16)  
Sammanträdesdatum  
2022-10-24  

 
§ 154   Dnr: KS-2022/578 

Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-2026 samt skattesats 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Skattesatsen för 2023 är 20,91 procent.  
Kommunstyrelsens beslut för egen del: 
Kommunstyrelsen sammanträder den 7 november 2022 för att bereda budgetärendet i övrigt.  

Förslag 
Göran Nilsson (M) föreslår kommunstyrelsen att idag endast ta beslut om att föreslå 
kommunfullmäktige att besluta att skattesatsen för 2023 är 20,91 procent, samt att 
kommunstyrelsen ska ha ett extra sammanträde den 7 november 2022 för att bereda 
budgetärendet i övrigt.   

Propositionsordning  
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i ärendet. Därefter ställer 
ordföranden sitt eget förslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  
Matilda Hübinette (KNU) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 2). 
Christer Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 3). 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår 
(budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och fastställas 
av fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela 
landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. 
Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget 
för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma 
tidpunkt. Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november 
månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den 
kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.  
Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, 
ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen, och senast utgången av december månad 
fastställa budgeten. Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. 
Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts 
tidigare. 

Underlag för beslut: 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar.  
Tjänsteutlåtande 2022-10-11 
Bilaga: Mål och budget 2023 samt plan för 2024-2026 - teknisk budget 



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 12 (16)  
Sammanträdesdatum  
2022-10-24  

 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 13 (16)  
Sammanträdesdatum  
2022-10-24  

 
§ 155   Dnr: KS-2022/232 

Motion 2022:09 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) - Mobilfri skola  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

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

Sammanfattning av ärendet 
I motionen föreslår Liberalerna att kommunfullmäktige ska besluta att införa mobilfria skolor i 
Knivsta från och med hösten 2022. Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 23 mars 
2022, och har beretts av utbildningsnämnden den 7 juni 2022. Utbildningsnämnden föreslår 
att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet.  

Underlag för beslut: 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  
Tjänsteutlåtande 2022-09-21 
Beslut från utbildningsnämnden, § 52, 2022-06-07 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2022-05-17 
Motionen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 14 (16)  
Sammanträdesdatum  
2022-10-24  

 
§ 156   Dnr: KS-2022/560 

Redovisning 2022 av motioner som inte har beretts inom ett år  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Redovisningen i tjänsteutlåtandet 2022-09-28 är anmäld. 

Propositionsordning 

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

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen, 5 kap 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 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  
Tjänsteutlåtande 2022-09-26 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 15 (16)  
Sammanträdesdatum  
2022-10-24  

 
§ 157   Dnr: KS-2022/441 

Utvärdering av redovisat partistöd 2021 och utbetalning av partistöd 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige godkänner partiernas redovisning av partistödet för 2021. 
2. Samtliga partier beviljas helt partistöd för budgetår 2023 i enlighet med 

partistödsreglementet (belopp per mandat). 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska partier som erhåller partistöd inkomma med redovisning av 
användandet av stödet. Utebliven redovisning kan innebära att partistöd uteblir eller 
minskning vid avvikelser mot partistödsreglementet för efterföljande år. Samtliga partier har 
inkommit med en godtagbar ekonomisk redovisning av partistödet 2021, och därför föreslås 
att alla partier erhåller fullt mandatstöd även för budgetår 2023.  

Underlag för beslut 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  
Tjänsteutlåtande 2022-08-17 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 16 (16)  
Sammanträdesdatum  
2022-10-24  

 
§ 158   Dnr: KS-2022/128 

Motion 2022:02 från Lennart Lundberg (KNU) och Pierre Janson (KNU) om införande 
av rabatterade pensionärsbiljetter på UL - återkallande av motion  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avslutar ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 7 februari 2022 lämnade Lennart Lundberg (KNU) och Pierre Janson (KNU) en motion 
till kommunfullmäktige i vilken de yrkar på att Knivsta kommun utreder möjligheten att under 
2022 prova ett subventionerat UL-kort för invånare som är 70 år eller äldre.  
Motionärerna meddelade den 26 september 2022 att de drar tillbaka sin motion.  

Underlag för beslut: 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  
Tjänsteutlåtande 2022-10-04 
Skrivelse 2022-09-26, återkallande av motion 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige (för anmälan) 
 
 



Protokollsbilaga 1 

Återremissyrkande 

Omställningsstöd 

ERS 2021 beslutades av KF efter ett förslag från en enig kommunfullmäktigeberedning där samtliga 
politiska partier deltog. Intentionen från beredningen var att både timarvoderade och 
månadsarvoderade uppdrag skulle samordnas. Förvaltningen har gjort en  tolkning av reglementet 
och bara inkluderat månadsarvoderade uppdrag. 

Jag yrkar återremiss på ärende 7. Omställningsstöd med syfte att utreda förvaltningens tolkning av 
ERS 2021. 

Harriet Swanberg (S) 



Särskilt yttrande gällande ärende Mål & Budget 2023 med planeringsramar 2024-2026 samt skattesats
2023:

KNU + KD kommer lägga fram en budget på KF 24 november 2022.
Den budgeten kommer att skickas ut till samtliga partier i förväg.
Härmed anmäler vi att vi kommer att yrka på vår budget i KF som huvudförslag.

På det extra KS-sammanträdet 7 november 2022 kommer vår budget presenteras närmare.

Matilda Hübinette
Oppositionsråd, Knivsta.Nu

Protokollsbilaga 2



Vänsterpartiet vill med följande yttrande påtala att vi har ett färdigt 

förslag till Mål och budget för 2023. Det förslaget ämnar vi lägga fram 

för prövning till Kommunfullmäktige den 24 november. 

Vi vill även framföra att med tanke på den stora osäkerhet som finns i vår 

omvärd ber vi om möjlighet att lämna ett reviderat förslag till 

handlingarna som går ut till nämnda Kommunfullmäktige. 

Tack på förhand. 

Christer Johansson (V) 

ersättare KS 

Särskilt yttrande till KS 

Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-
2026 samt skattesats 2023. 

2022.10.24 

Vänsterpartiet har ett färdigt förslag till Mål och budget för 2023, 

som vi ämnar lägga fram för KF den 24 november. 

Protokollsbilaga 3
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