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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  2022-10-25 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-10-04 Datum när anslaget tas ner 2022-10-26 

 

Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 
 
Tid: Måndag den 26 september 2022, kl. 13:00 -14.00 

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus 
Beslutande: Göran Nilsson (M) 

Boo Östberg (C), distansledamot 
Matilda Hübinette (KNU), distansledamot  
Harriet Swanberg (S), distansledamot 
Johan Helenius (SD) 
Lotta Wiström (L), distansledamot  
Thor Övrelid (M), distansledamot  
Claes Litsner (S) 
Camilla Arvidsson (M) ersätter Mimmi Westerlund (KD)  
 

Ersättare: Pierre Janson (KNU), distansersättare 
Peter Bergkvist (MP) 
Christer Johansson (V) 
 

Övriga deltagare: Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
Åsa Franzén, förvaltningschef kommunledningskontoret 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
Lena Larsson, kultur- och fritidschef  
Antonio Ameijenda, tillväxtchef   
 

Mötessekreterare Stella Vallgårda, nämndsekreterare  

Justering, se sista 
sida för digital 
underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 1 oktober 2022 av: 
Göran Nilsson (M) 
Johan Helenius (SD)  
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§ 131 
Ekonomisk information 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar.  
 

 
§ 132 
Justering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Protokollet justeras den 1 oktober av ordföranden och Johan Helenius (SD).  

 

§ 133 
Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Dagordningen godkänns utan ändringar.  
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§ 134 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
Delegationsbesluten är anmälda enligt följande:  

− Lista 2022-08-17 - 2022-09-15 

− Lokalförsörjning rapport delegationsbeslut 2022-08 

− Tillsvidareanställda juli 2022 

− Visstidsanställda juli 2022 
 

§ 135 

Övriga anmälningsärenden 
Följande beslut är särskilt anmälda till kommunstyrelsen: 

− Samhällsutvecklingsnämndens beslut, § 95, 2022-09-05, Ekonomisk uppföljning per juli  

− Utbildningsnämndens beslut § 62 2022-08-30, Ekonomisk uppföljning per juni 
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§ 136   Dnr: KS-2022/517 

Hemställan om korrigering av verksamhetsområden 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten-
fastighet enligt kartunderlagen benämnda som bilagor 1-7, att gälla från och med att beslutet 
vinner laga kraft. 

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 utskottets förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att 
kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Fastighetsägare har inom 
verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet att betala 
anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Knivsta har idag verksamhetsområden 
för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata.  
Verksamhetsområden inrättas normalt i samband med utbyggnation av vatten och avlopp, 
men ibland kan detta missas eller avsiktligt skjutas fram i tiden. Det innebär att det finns 
fastigheter som är anslutna men som inte har tagits in i verksamhetsområdet. Roslagsvatten 
har genomfört en inventering av vilka fastigheter som inte ingår i verksamhetsområdena 
vatten, spillvatten och dagvatten-fastighet men som bör ingå. Verksamhetsområde 
dagvatten-gata ska också korrigeras men hanteras i separat ärende. Att fastställa 
verksamhetsområdena innebär att kommunen säkerställer berörda fastighetsägares rätt till 
allmänt vatten och avlopp, liksom VA-huvudmannens rätt att utöva sin verksamhet enligt 
vattentjänstlagen inom samma område. 

Underlag för beslut 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandet. 
Therese von Stedingk, Roslagsvatten, informerar.  
Tjänsteutlåtande 2022-08-29  
Översiktskarta, korrigering av verksamhetsområden 2022-09-14 
Beslut SUN § 78, 2022-06-13, Korrigering verksamhetsområden 
Tjänsteutlåtande till SUN 2022-05-13 
Missiv från Knivstavatten 2022-04-20 
Justerat protokoll från Knivstavattens styrelsemöte 2022-03-15 
Kartunderlag till tjänsteutlåtande 2022-05-13 samt 2022-08-29: 
”Bilaga 1, Verksamhetsområde vatten, Östra Knivsta” 
”Bilaga 2, Verksamhetsområde spillvatten, Östra Knivsta” 
”Bilaga 3, Verksamhetsområde dagvatten, Östra Knivsta” 
”Bilaga 4, Verksamhetsområde vatten, Södra Knivsta” 
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”Bilaga 5, Verksamhetsområde spillvatten, Södra Knivsta” 
”Bilaga 6a, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta” 
”Bilaga 6b, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta, berörda fastigheter” 
”Bilaga 7, Verksamhetsområde spillvatten, Vassunda” 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 137   Dnr: KS-2021/750 

Svar på motion från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela-Lundén (L) – Utveckla Mora 
äng till ett besöksmål  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet 2022-09-
01. 

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.   

Sammanfattning av ärendet 
Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) har föreslagit att Knivsta kommun ska driva 
arbetet med att utveckla Mora äng och Mora stenar som besöksmål.  

Underlag för beslut 
Kultur- och fritidsutskottet instämde i tjänsteutlåtandet. 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-01 
Motion 2021:10 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 138   Dnr: KS-2022/128 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bordlägger ärendet.  

Yrkanden 
Göran Nilsson (M) yrkar, med bifall från Boo Östberg (C) och Matilda Hübinette (KNU), att 
ärendet ska bordläggas.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden bordläggningsyrkandet mot att avgöra ärendet idag och finner att 
kommunstyrelsen bordlägger ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 7 februari 2022 lämnade Lennart Lundberg (KNU) och Pierre Jansson (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. Seniorkortet ska 
följa samma modell som erbjuds av Uppsala kommun. I yrkandet föreslås att kostnaden ska 
täckas av budgetposten kommunstyrelsens prioriterade medel. 

Underlag för beslut 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandet. 
Tjänsteutlåtande 2022-08-22 
Motionen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 139   Dnr: KS-2022/514 

Kommanditbolagsavtal Gredelinen  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige godkänner kommanditbolagsavtalet för Gredelinen KB. 

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 utskottets förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 30 juni förvärvade kommunkoncernen kommanditbolaget Gredelinen. Ett 
kommanditbolag ägs av två eller flera bolagsmän. Bolagsmännen består av minst en 
komplementär och en kommanditdelägare. För att ett kommanditbolag ska kunna ledas och 
styras upprättas ett kommanditbolagsavtal mellan bolagsmännen som utgår från den 
bolagsordning som kommunfullmäktige fastställde 27 april 2022.  
Innebörden av avtalet är att Kommunfastigheter i Knivsta AB:s styrelse och förvaltning 
ansvarar för Gredelinen KB. Avtalet reglerar även ändamålet med bolaget och ägarandelar 
samt ansvar för bolagets förpliktelser. Avtalet är framtaget av Agenda advokatbyrå och 
avtalets giltighet är villkorat av kommunfullmäktiges godkännande. 

Underlag för beslut 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandet. 
Tjänsteutlåtande 2022-08-17 
Kommanditbolagsavtal 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivsta kommunhus AB 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Ekonomichef 
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§ 140   Dnr: KS-2022/527 

Omfördelning av sökta investeringsmedel  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen omfördelar investeringsmedel till inköp av utrustning till 

Adolfsbergshallen från projektet minigolfbana.  
2. De omfördelade investeringsmedlen för inköp av utrustning till Adolfsbergshallen 2022 

minskas med motsvarande belopp i investeringsbudgeten för 2023. 

Yrkanden 
Boo Östberg (C) tilläggsyrkar att de omfördelade investeringsmedlen för inköp av utrustning 
till Adolfsbergshallen 2022 minskas med motsvarande belopp i investeringsbudgeten för 
2023. 

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut tillsammans med Boo Östbergs 
tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag samt 
yrkandet.  

Särskilt yttrande 
Matilda Hübinette (KNU) lämnar ett särskilt yttrande (se protokollsbilaga). 

Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2022 driftsätts Adolfsbergshallen och för att anpassa sporthallen för 
skolverksamhet och föreningsliv behöver utrustning och möbler införskaffas. Kultur och fritid 
kommer inte nyttja beviljade investeringsmedel för en minigolfbana under året och således 
föreslås att dessa medel omfördelas till inköp för etableringen av Adolfsbergshallen. 

Underlag för beslut 
Kultur- och fritidsutskottet instämde i tjänsteutlåtandet. 
Tjänsteutlåtande 2022-08-29 
Tjänsteutlåtande 2022-02-01 KS-2022/75 
Rapport Effekt av investering – Adolfsbergshallen 2022-08-31 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Förvaltningschef kultur- och fritidskontoret 
Fritidschef 
Ekonomikontoret 
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§ 141   Dnr: KS-2022/534 

Försäljning av aktier till moderbolaget Knivsta Kommunhus AB  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen säljer samtliga aktier i Kommunfastigheter i Knivsta AB och 
Knivstabostäder AB till Knivsta Kommunhus AB. 

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 utskottets förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Den 17 mars 2021 beslutade kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att bilda 
moderbolaget Knivsta Kommunhus AB och att bolaget skulle överta kommunens ägande i 
Kommunfastigheter i Knivsta AB och Knivstabostäder AB. Förslaget till beslut är att 
verkställa försäljningen av aktierna till Knivsta Kommunhus AB.  

Underlag för beslut 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandet. 
Tjänsteutlåtande 2022-09-02 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Knivstabostäder AB 
 
 



Särskilt yttrande gällande beslutspunkt "Omfördelning sökta investeringsmedel", KS, 26/9 2022:

För att undvika liknande kortsiktiga omfördelningar i framtiden behöver beslutsprocesserna mellan bolag och
nämnder synkroniseras bättre.

Matilda Hübinette
Oppositionsråd, Knivsta.Nu
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