
 
 

 
  PROTOKOLL 1 (30)  

Sammanträdesdatum  
2020-10-19  

 

 
ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för protokoll Kommunhuset, 
Centralvägen 
18, Knivsta 

Sista datum för överklagan  2020-11-25 

Datum när anslaget sätts upp 2020-11-04 Datum när anslaget tas ner 2020-11-26 

 

  

Sammanträde med kommunstyrelsen 
 
Tid: Måndag den 19 oktober 2020, kl. 13:00–17.00  

 
Plats: Kvallsta, Kommunhuset, samt på distans. Samtliga ledamöter och 

ersättare närvarade på distans. 
 

Beslutande: Peter Evansson (S), ordförande 
Boo Östberg (C), 1:e vice ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), 2:e vice ordförande 
Klas Bergström (M) 
Johan Helenius (SD) 
Lotta Wiström (L) 
Thor Övrelid (M) 
Claes Litsner (S) 
Camilla Arvidsson, ersätter Pontus Lamberg (KD) 
 

Ersättare: Matilda Hübinette (KNU) 
Kerstin Umegård (MP) 
Christer Johansson (V) 
 

Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare, §§ 164–192 
 

Övriga deltagare: Se nästa sida. Sammanträdet var slutet.  
 

Justering, se sista 
sidan för digital 
underskrift 

Protokollet justeras med digital signatur den 2 november 2020 av  
Peter Evansson (S), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare: 
Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Åsa Franzén, kanslichef 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
Anna-Karin Strinnholm, kommunikatör 
Hanne Natt och Dag, kommunikationschef, §§ 164–168 
Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef, §§ 171–191 
Terees von Stedingk, Roslagsvatten, § 171 
Lena K Larsson, kultur- och fritidschef, §§ 174–175 
Catrine Wermelin, enhetschef fritid, §§ 174–175 
Kristina Hadziresic, enhetschef kultur, §§ 174–175 
Moa Odin, planchef, §§ 176–178 
Sara Andersson, planhandläggare, § 176 
Carin von Köhler, kommunekolog, § 177 
Frida Wilhelmsson, planhandläggare, § 178 
Anders Carlquist, exploateringschef, § 179 
Tomas Colm, avfallsansvarig, § 183–185 
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§ 164 

Justering 

Kommunstyrelsens beslut 
Protokollet justeras den 2 november 2020 av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU). 
 
 
§ 165 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Lennart Lundberg (KNU) anmäler ett ledamotsinitiativ, som läggs till sist på dagordningen.  
Ärenden behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar och 
numreringen justeras därefter.  
 
 
§ 166 

Anmälan av delegationsbeslut  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Följande delegationsbeslut är anmälda till kommunstyrelsen: 
 
Protokoll från kultur- och fritidsutskottet 2020-10-05 
Protokoll från arbetsutskottet 2020-10-07 
Lista delegationsbeslut 2020-09-10–2020-10-09 
Ordförandebeslut 2020-08-28 (KS-2020/667) – Förlängning av nedsatta hyror 
verksamhetslokaler 
Ordförandebeslut 2020-10-15 (KS-2020/807) – Svar på remiss, Riksintresseprecisering 
Stockholm Arlanda Airport 
Personaldelegation augusti 2020 
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§ 167 
 

Övriga anmälningsärenden 
 
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen: 
Beslut från överförmyndarnämndens sammanträde 2020-09-21 med delårsbokslut och 
verksamhetsplan 2020 
Socialnämndens beslut § 85, 2020-09-10 - Utredning matlådor inom hemtjänsten 
Socialnämndens beslut § 86, 2020-09-10 - Ekonomisk uppföljning per sista juli 2020 
Socialnämndens beslut § 98, 2020-10-01 - Verksamhetsberättelse och delårsbokslut 2020 
Utbildningsnämndens beslut § 62, 2020-09-08 - Ekonomisk uppföljning juli 
Rapport – Granskning av byggnationen av anläggningen Centrum för idrott och kultur (CIK) 
(KS-2020/785) 
 
 
§ 168  

Information om enkät till medborgarrådet 

Sammanfattning 
Hanne Natt och Dag, kommunikationschef, informerar.  
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§ 169   Dnr: KS-2019/828 

Motion 2019:08 från Pontus Lamberg (KD) - Mer trygghet inom hemtjänsten  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 20 november 2019. Motionären föreslår att 
Knivsta kommun innan mandatperiodens slut ska anta mål om att personalkontinuiteten per 
äldre och 14-dagarsperiod ska uppgå till max 12, samt att socialnämnden ska få i uppdrag 
att arbeta fram ett förslag på hur ett sådant mål ska uppnås. Motionen överlämnades till 
socialnämnden för beredning den 28 november 2019. Socialnämnden har föreslagit att 
motionen anses besvarad.  

Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-28 
Beslut från socialnämnden, § 83, 2020-09-10 
Socialnämndens tjänsteutlåtande 2020-09-05 
Motionen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets och socialnämndens. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 170   Dnr: KS-2020/156 

Motion 2020:03 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund 
(KD) och Gunnar Parnell (-) om arbetsmiljö och minskade barngrupper i förskolan  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Reservation 
Lotta Wiström (L) reserverar sig mot beslutet.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2020. 
Motionärerna föreslår bl.a. att Knivsta kommun ska genomföra en utredning av 
arbetsmiljösituationen på de kommunala förskolorna och minska barngruppernas storlek. 
Motionen har beretts av utbildningsnämnden den 8 september 2020. Nämnden föreslår att 
motionen avslås.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-28 
Beslut från utbildningsnämnden, § 65, 2020-09-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-05-14 
Motionen 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut var att motionen ska anses besvarad.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 171   Dnr: KS-2020/702 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
 

1. Kommunfullmäktige fastställer det upprättade förslaget till ny VA-taxa med en höjning 
av anläggningstaxan med 7 %. 

 
2. Den nya VA-taxan börjar gälla efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut, dock 

tidigast från och med den 1 januari 2021.  
 

3. Kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavatten 
AB:s styrelse. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Knivstavatten AB har den 10 augusti 2020 skickad en hemställan till Knivsta kommun om att 
höja VA-taxan. Samhällsutvecklingsnämnden godkände Knivstavatten ABs hemställan 2020-
08-31 för vidare behandling i kommunstyrelsen och antagande av kommunfullmäktige. 

Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-29 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 67, 2020-08-31 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2020-08-18 
Hemställan från Knivstavatten, inkommen 2020-08-10 
Underlag från Knivstavatten, tjänsteutlåtande och förslag på VA-taxa 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets. 
Terees von Stedingk, Roslagsvatten, föredrar ärendet.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 172   Dnr: KS-2020/723 

Revidering av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna – Flytt av 
måltidsverksamhet och ändring av ersättares tjänstgöring vid jäv 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar föreslagen revidering av Reglemente för kommunstyrelse och 
nämnder i Knivsta kommun daterad 2020-09-28. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Måltidsverksamheten ligger idag under kommunstyrelsen. Måltidsverksamheten levererar  
enbart till utbildningskontoret och en ändring föreslås i reglementet så att ansvar för 
måltidsverksamheten flyttas över till utbildningsnämnden.  
 
Förslaget innebär även en ändring av ersättares tjänstgöring vid jäv samt mindre 
redaktionella ändringar vad gäller hänvisning till lagrum.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-22 
Beslutshandling 2020-09-28  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
Utbildningsnämnden 
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§ 173   Dnr: KS-2020/726 

Ombudgetering av medel för måltidsverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige flyttar budget för måltidsverksamhet ekologiskt 309 tkr från 

kommunstyrelsen till utbildningsnämnden från och med 1 januari 2021.  
2. Ombudgeteringen beaktas i arbetet med framtagande av mål och budget framöver. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Måltidsverksamheten ligger idag under kommunstyrelsen. Måltidsverksamheten levererar  
enbart till utbildningskontoret och en ändring föreslås i reglementet så att ansvar för 
måltidsverksamheten flyttas över till utbildningsnämnden. Ändringen görs för att skapa 
förutsättningar för ett ännu bättre och mer nära samarbete mellan förskolan/skolan och 
måltidsverksamheten.    
Beslutet om ändring i reglementet förutsätter följdändring i budget så att de medel som 
avsatts för måltidsverksamhet ekologiskt hos kommunstyrelsen flyttas över till 
utbildningsnämnden och fortsatt kan nyttjas i verksamheten. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-22 
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
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§ 174   Dnr: KS-2020/103 

Regler och rutiner för reklam i Knivsta kommuns anläggningar  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar dokumentet Regler och rutiner gällande reklam i Knivsta 

kommuns anläggningar med ändringen att förbudet mot fast reklam ej gäller för 
Hälsohuset och Alsikehallen och eventuellt andra anläggningar som idag har fast reklam. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förslag om hur kommunen kan 
erbjuda föreningarna möjlighet att sälja fast reklam mot provision till kommunen i alla 
hallar och anläggningar som ägs och drivs av Knivsta kommun med målet att reglerna 
ska kunna börja gälla senast 2021-01-01. 

Reservation 
Lennart Lundberg (KNU) anmäler en skriftlig reservation (protokollsbilaga 1). 
Lotta Wiström (L) reserverar sig mot beslutet.  
Johan Helenius (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet (protokollsbilaga 2 ).  

Yrkanden 
Klas Bergström (M) yrkar att kommunstyrelsen ska anta dokumentet Regler och rutiner 
gällande reklam i Knivsta kommuns anläggningar med ändringen att förbudet mot fast reklam 
ej gäller för Hälsohuset och Alsikehallen och eventuellt andra anläggningar som idag har fast 
reklam, samt att förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förslag om hur kommunen 
kan erbjuda föreningarna möjlighet att sälja fast reklam mot provision till kommunen i alla 
hallar och anläggningar som ägs och drivs av Knivsta kommun med målet att reglerna ska 
kunna börja gälla senast 2021-01-01. 
Claes Litsner (S) yrkar bifall till Klas Bergströms yrkande. 
Lennart Lundberg (KNU) tilläggsyrkar till Klas Bergströms yrkande att uppdraget även ska 
gälla formerna för reklam i ishallen i CIK. 
Klas Bergström (M) yrkar avslag på Lennart Lundbergs tilläggsyrkande.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.  
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om Klas Bergströms yrkande kan anses vara 
huvudförslag i ärendet, och finner att kommunstyrelsen besvarar frågan med ja. 
Därefter ställer ordföranden Klas Bergströms yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller yrkandet.  
Slutligen ställer ordföranden Lennart Lundbergs tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
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Sammanfattning av ärendet 
Ett dokument gällande regler och rutiner för våra bokningsbara lokaler antogs av 
kommunstyrelsen 2019 och togs i bruk från och med den 1 januari 2020. Delen gällande 
reklam i lokalerna ansågs kräva ytterligare utredning vid tillfället, vilken nu har genomförts.   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09 
Förslag på regler och rutiner för reklam i Knivsta kommuns anläggningar 
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets. 
Lena K Larsson, kultur- och fritidschef och Catrine Wermelin, enhetschef fritid, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet tio minuter under ärendet.  
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§ 175   Dnr: KS-2020/745 

Fritidsbank i Knivsta kommun  

Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen fördelar pengar från Kommunstyrelsens prioriterade till uppstart och drift 
för Fritidsbank i Knivsta från 2021.  

Yrkande 
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till utskottets förslag till beslut. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Det finns sedan många år förslag och önskemål om att Knivsta kommun ska erbjuda 
invånarna en så kallad fritidsbank, där man kan kostnadsfritt kan låna fritidsutrustning. Det 
gör det möjligt för fler att utöva olika aktiviteter utan att ekonomi ska vara ett hinder. Det finns 
dessutom andra positiva effekter som att bidra till bättre folkhälsa, integration och ett hållbart 
samhälle. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande2020-09-24 
Bilaga, Fritidsbank 
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomikontoret 
Enhetschef fritid 
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§ 176   Dnr: KS-2020/716 

Planbesked för del av fastighet Nor S:1  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger negativt planbesked för del av fastighet Nor S:1. 

Reservation 
Johan Helenius (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet (protokollsbilaga 3).  

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

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser planbesked för nybyggnad av ett 30-tal fristående villor på mark som idag 
utgörs av jordbruksmark.   
Förslaget går inte i linje med kommunens översiktsplan då området inte är utpekat som 
prioriterat för ny bebyggelse. Samhällsbyggnadskontoret ställer sig negativa till att pröva 
lämpligheten för förslaget i en kommande detaljplanprocess. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-22 
Ansökan med ev. bilagor 
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.  
Sara Andersson, planhandläggare, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Den sökande 
Planenheten 
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§ 177   Dnr: KS-2020/743 

Hållbarhetslöfte- Åtgärdsprogram för ekosystem och biologisk mångfald  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Hållbarhetslöften enligt Färdplan för ett hållbart län.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har bjudits in att teckna Hållbarhetslöfte för Åtgärdsprogram för  ekosystem 
och biologisk mångfald. Åtgärdsprogrammet är det andra av fyra program som Uppsala 
Länsstyrelse tar fram inom ramen för Färdplan för ett hållbart län. Åtgärdsprogrammets syfte 
är att samla prioriterade åtgärder för arbetet med ekosystem och biologisk mångfald i länet 
och att öka takten i genomförandet av åtgärder som bidrar till att nå de nationella 
miljökvalitetsmålen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Hållbarhetslöftet ar en 
frivillig avsiktsförklaring och innebär att en aktör åtar sig att genomföra åtgärder ur 
programmet.  Genomförandet av åtgärder följs upp regelbundet, bland annat via Uppsala 
läns miljö och klimatråd, och i Länsstyrelsens uppföljning av de nationella miljömålen. 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på åtgärder som Knivsta kommun kan teckna löfte för 
att genomföra.   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-23 
Färdplan för ett hållbart län- åtgärder för ekosystem och biologisk mångfald 
Inbjudan 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteutlåtandets.  
Carin von Köhler, kommunekolog, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Park- och naturenheten 
Länsstyrelsen Uppsala län 
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§ 178   Dnr: KS-2020/753 

Remiss från Region Uppsala, Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet.   

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

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har fått remiss med förslag till den regionala utvecklingsstrategin i Uppsala 
län.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-23 
Förslag på remissvar RUS Knivsta kommun  
Förslag till Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteutlåtandets.  
Frida Wilhelmsson, planhandläggare, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Region Uppsala 
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§ 179   Dnr: KS-2020/649 

Avtal med JM AB om markbyte och markanvisning  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till avtal om markbyte samt avtal om 
markanvisning. 

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter 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 pågående arbete med detaljplanen ”Kilen” inom Sågenområdet har ett 
delområde under hand bedömts lämpligt att i detaljplanen läggas ut som park. Bolaget som 
äger marken har år 2015 erhållit positivt planbesked för ca 170 bostäder. Den eventuellt 
blivande parken utgör en väsentlig del av bolagets mark som omfattas av planbeskedet. 
Förvaltningen och bolaget har mot den bakgrunden utarbetat förslag till avtal innebärande 
dels markbyten och dels en markanvisning. De markbyten som föreslås är att kommunen 
förvärvar den blivande parkmarken samt att bolaget förvärvar ett kommunägt område som 
lämpligen bör utgöra kvartersmark för bebyggelse i den aktuella detaljplanen. Markbytena 
leder till att bolagets markinnehav för bostadsbyggande i Knivsta väsentligt minskas. Därför 
föreslås också en markanvisning till bolaget som preliminärt bedöms efter planläggning 
kunna inrymma ca 40 bostäder. En opartisk ersättningsutredning har utförts och lagts till 
grund för de ersättningar som bör erläggas vid markbytena. Prissättning av den anvisade 
marken ska ske med utgångspunkt från opartisk värdering som kommer att utföras inför 
överlåtelsen. Samtliga ersättningar, både för markbytena och för en framtida försäljning av 
den anvisade marken ska vara marknadsmässiga. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-08-28 
Intentionsavtal med bilagor 
Avtal  
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteutlåtandets.  
Anders Carlquist, exploateringschef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Exploateringschefen 
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PROTOKOLL 17 (30)  
Sammanträdesdatum  
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 180   Dnr: KS-2020/724 

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning – Lagen om tillgänglighet till 
digital offentlig service, Säkerhet och beredskap  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens delegationsordning revideras enligt förslaget i beslutshandling daterad 
2020-09-23. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Föreslagen ändring i kommunstyrelsens delegationsordning är gjord utifrån lagen om 
tillgänglighet till digital offentlig service, DOS-lagen. För att tydliggöra arbetsfördelning och 
beslutsmandat har även ändringar gjorts inom området säkerhet och beredskap.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-23 
Beslutshandling 2020-09-23 
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Valnämnden 
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PROTOKOLL 18 (30)  
Sammanträdesdatum  
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 181   Dnr: KS-2020/12 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2020  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse och delårsbokslut för 

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

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra ett bokslut och ta fram en årsprognos samt 
följa upp kommunfullmäktiges övergripande inriktning, uppdrag och mål per augusti 2020. 
Per sista augusti är budgetavvikelsen för kommunstyrelsens verksamheter 10,5 miljoner 
kronor och helårsprognosen visar på ett överskott på 2,4 miljoner kronor.   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-24 
Rapport Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2020 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Revisor  
Ekonomichef 
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PROTOKOLL 19 (30)  
Sammanträdesdatum  
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 182   Dnr: KS-2020/780 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommun 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut för Knivsta kommun per 2020-08-31 och 
årsprognos. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunal bokföringslag ska en kommun upprätta ett delårsbokslut. Knivsta kommun 
gör det för perioden januari-augusti. Kommunens resultat för perioden blev 17,8 miljoner 
kronor och för kommunkoncernen uppgår resultatet till 48,6 miljoner kronor. 
Årsprognosen för Knivsta kommun är 22,7 miljoner kronor, varav nämndernas resultat 
beräknas till 105 tusen kronor.  
Verksamhetsuppföljningen består av kommunfullmäktiges 11 mål och uppdrag. Av de 11 
målen görs en bedömning att 10 mål delvis uppnås. Kommunfullmäktiges uppdrag till 
styrelse och nämnder gäller under hela mandatperioden. Genomförande av uppdragen löper 
enligt plan. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-07 
Rapport Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommun 2020  
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 183   Dnr: KS-2020/802 

Revidering av avfallstaxa 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
1. Kommunfullmäktige antar samhällsutvecklingsnämndens förslag på avfallstaxa för 

hushållsavfall. 
2. Den nya taxan träder i kraft från och med den1 januari 2021.  
3. Alla kunder med småhus, som påverkas av övergången till nytt insamlingssystem med 

fyrfackskärl, ska under övergångsperioden oktober till december 2020 betala samma 
avgift för avfallshanteringen som gäller för det abonnemang som respektive kund har den 
1 september 2020. 

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

Röstförklaring 
Lennart Lundberg (KNU) anmäler en röstförklaring (protokollsbilaga 4).  

Sammanfattning av ärendet 
Den nya avfallstaxan har tagits fram i första hand för att anpassa taxan till det nya 
insamlingssystemet med fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från en- 
och tvåbostadshus, som kommer att införas i samarbete med Sigtuna, Upplands-Bro och 
Håbo kommuner. Upphandling av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall för kommunen 
genomfördes under år 2019.  
Taxan ska täcka kostnader för administration, insamling, och behandling av hushållsavfall 
samt drift av Knivsta kretsloppspark. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-14 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 95, 2020-10-05 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2020-09-14 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag på avfallstaxa  
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef, och Tomas Colm, avfallsansvarig, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum  
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 184   Dnr: KS-2020/699 

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiska förening 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Knivsta kommun betalar ett insatsbelopp om 2 588 000 kronor till Kommuninvest 

ekonomisk förening. 
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningen och förändringar i insatskapital. 
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 

inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande 
maximalt 1300 per invånare. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommuninvest ekonomiska förening lyder under Finansinspektionen. Myndigheten har 
utfärdat nya regler för finansbranschen vilket innebär att Kommuninvest ekonomiska 
förenings kapitalbas behöver stärkas på grund av att förlagslån inte får räknas som 
insatskapital. Vidare görs bedömningen att kommunsektorn har stora finansieringsbehov 
kommande år vilket också kräver att kapitalbasen behöver stärkas. På Kommuninvest 
årsstämma togs därför beslut om att höja medlemmarnas insatskapital och att förlagslånet 
ska betalas in som insatskapital. Förslaget till beslut är att följa årsstämmans beslut. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-10 
Information om kapitalisering KS-2020/687 
Förslag missiv och beslutformulering KS-2020/687 
Insatskapital per medlem samt förlagslån KS-2020/687 
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomikontoret 
Ekonomichef 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
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2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 185   Dnr: KS-2020/703 

Ansökan om investeringsmedel från kommunstyrelsens ofördelade 
investeringsmedel, till slutförandet av ureahygieniseringsanläggning  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beviljar samhällsutvecklingsnämnden 400 000 kr till slutförandet av en 
ureahygieniseringsanläggning från kommunstyrelsen ofördelade investeringsmedel.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Samhällsutvecklingsnämnden och avfallsverksamheten ansöker om investeringsmedel på 
400 000 kronor för att kunna slutföra projektet med en ureahygieniseringsanläggning. I 
upphandlingen som genomfördes under våren inkom ett anbud vilket överskrider den 
befintliga budgeten för projektet, för att täcka kostnadsökningen behövs budgeten utökas 
med 400 000 kronor. Befintliga budgeten uppgår till 3 160 000 kronor och finansieras till 
hälften av bidragsmedel från länsstyrelsen och resterande del är beviljade 
investeringsmedel. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-15 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2020-07-29 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 77, 2020-08-31 
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Avfallschef 
Handläggare 
Redovisningsekonom 
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PROTOKOLL 23 (30)  
Sammanträdesdatum  
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 186   Dnr: KS-2020/718 

Långsiktiga ekonomiska prioriteringar 2020  

Kommunstyrelsens beslut 
Förvaltningen erhåller 3,5 miljoner kronor från kommunstyrelsens prioriterade medel för att 
genomföra långsiktiga ekonomiska prioriteringar.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beviljar förvaltningen 3,5 miljoner kronor för genomförande av långsiktiga 
ekonomiska prioriteringar. De långsiktiga ekonomiska prioriteringarna syftar till att minska 
kommunens kostnadsnivå på lång sikt. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-09-21 

Beslutet ska skickas till 
Ekonomichef 
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PROTOKOLL 24 (30)  
Sammanträdesdatum  
2020-10-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 187   Dnr: KS-2020/735 

Rapport om utredning av kommunkoncernstruktur för Knivsta kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen tar emot slutrapport från KPMG avseende utredning av kommunens 

kommunkoncernstruktur. 
 
2. Kommunstyrelsen ställer sig bakom utredningens 4 rekommendationer och ger 

förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att genomföra nödvändiga förändringar 
utifrån dessa.  

 
3. Uppdraget finansieras genom kommunstyrelsens prioriterade medel om 500 000 kronor 

under 2020. 

Reservation 
Lennart Lundberg (KNU) reserverar sig skriftligen till förmån för sitt yrkande (protokollsbilaga 
5).  
Johan Helenius (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet (protokollsbilaga 6).  

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU) yrkar i första hand återremiss och i andra hand avslag på 
beslutssats 2 i det utsända förslaget till beslut.  
Claes Litsner (S) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut och avslag på Lennart 
Lundbergs återremissyrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter 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. 
Sist ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot Lennart Lundbergs 
andrahandsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det utsända förslaget till beslut.  

Röstförklaring 
Lotta Wiström (L) anmäler en röstförklaring. (Röstförklaringen är inte bifogad till protokollet 
eftersom den inte kommit innan justeringen ägde rum.)  

Sammanfattning av ärendet 
Revisionsbyrån KPMG har uppdrag från kommunen genomfört en utredning av 
kommunkoncernstruktur, styrning och uppdrag. Förvaltningen får i uppdrag att genomföra 
utredningens rekommendationer. Uppdragen finansieras av kommunstyrelsens prioriterade 
medel om 500 000 kronor. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-09-21 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Rapport om utredning av kommunkoncernstruktur för Knivsta kommun 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  

Beslutet ska skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Knivstabostäder AB 
Alsike Fastighets AB 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 188   Dnr: KS-2020/742 

Riktlinjer för investeringar i Knivsta kommun  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för investeringar i Knivsta kommun. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun är en kommun i strakt tillväxt med stort investeringsbehov. En riktlinje har 
därför tagits fram för hantering av investeringar i kommunen.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2020-09-22 
Riktlinjer för investeringar i Knivsta kommun 
Arbetsutskottets förslag till beslut var detsamma som tjänsteutlåtandets.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomikontoret 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
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2020-10-19  
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§ 189   Dnr: KS-2020/744 

Försäljning av bostadsrätter 2021-2023 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Förvaltningen får i uppdrag att sälja upp till tio stycken av socialnämndens tomställda 

bostadsrättslägenheter under perioden 2021-2023. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att upphandla en fastighetsmäklare för att genomföra 

försäljningarna. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har under tidigare år köpt ett antal bostadsrätter för sociala ändamål, då 
tillgång till hyresrättslägenheter inte nådde upp till behovet. Ett ökat utbud av hyresrätter på 
marknaden möjliggör en fortsatt försäljning av de tidigare inköpta bostadsrätterna.  
All försäljning kommer att ske i dialog med Vård- och Omsorgskontoret, där behovet från 
verksamheten styr vilka bostadsrätter som kommer att avyttras först.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-25 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Lokalförsörjningschef 
Ekonomichef 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesdatum  
2020-10-19  
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§ 190   Dnr: KS-2020/750 

Förnyat avtal Stockholm Business Alliance 2021-2025  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreslaget avtal med Stockholm Business Alliance för perioden 
2021-2025. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Partnerskapet Stockholms Business Alliance är ett näringslivssamarbete inom 
Stockholmsregionen. Samarbetet syftar till att öka attraktionskraften och främja 
internationella investeringar. Under den kommande avtalsperioden fokuserar partnerskapet i 
huvudsak på områdena investeringar och etableringar samt utveckling av kommunernas 
service till de lokala företagen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-09-28 
SBA-avtal 2021-2025 
Följebrev SBA-avtal 2021-2025 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Förvaltningsekonom 
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Sammanträdesdatum  
2020-10-19  
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§ 191   Dnr: KS-2020/767 

Medel till arvoden för deltagande i utbildning Agenda 2030 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt nämndernas presidieberedningar beviljas 

arvode, ersättning för förlorad arbetstjänst samt reseersättning enligt ERS 2018 för 
deltagande i utbildning Agenda 2030. 

2. Kostnaden tas från nämndernas egen budget för politiker.  

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Förmiddagen den 22 oktober genomförs en digital utbildning om Agenda 2030 i Knivsta 
kommun. Syftet med utbildningen är att öka kunskapen om Agenda 2030, tydliggöra 
kopplingen till de egna verksamheterna/uppdragen och ge medskick till kommande 
verksamhetsplanering.  
 
Utbildningen är för både tjänstepersoner och politiker. Kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige, nämndernas presidieberedningar samt bolagsstyrelserna bjuds in att 
delta.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-10-05 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Arvodeshandläggare 
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§ 192   Dnr: KS-2020/818 

Ledamotsinitiativ från Lennart Lundberg (KNU) - Tillfälliga ordningsvakter i Knivsta 
centrum 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till förvaltningen för beredning.  

Yrkanden 
Peter Evansson (S) yrkar att ärendet ska överlämnas till förvaltningen för beredning.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Ledamöter i en nämnd har enligt kommunallagen rätt att väcka ärenden på nämnden. Rätten 
gäller även tjänstgörande ersättare. Enligt det gemensamma reglementet för 
kommunstyrelsen och nämnderna ska ärenden väckas skriftligt.  

Underlag i ärendet 
Ledamotsinitiativet 

Beslutet skickas till 
Akten 
Förvaltningen 



Protokollsbilaga 1 

Reservation i KS ärende 12 den 19 oktober Regler och rutiner för 
reklam i Knivsta kommuns anläggningar 
 

Knivsta.Nu reserverar sig emot förslaget att kommunen skall ta ut provision på de sponsorintäkter 
som föreningslivet drar in i syfte att hålla nere deltagaravgifterna för deras deltagare. Att ”beskatta” 
det ideella föreningslivet genom krav på provision på intjänade sponsorintäkter är inget vi står 
bakom. Vi anser att samtliga intäkter från sponsorer och reklam i idrottsanläggningarna som 
föreningslivet dragit in skall gå till föreningarna. 

 Däremot är det bra att förvaltningen får återkomma med ett nytt förslag om fast reklam till nästa 
kommunstyrelsemöte 

Knivsta.Nu reserverar sig mot beslutet om det innebär att det blir regler som inte tillåter någon form 
av fast reklam i CIK. Särskilt viktigt anser vi att det är att det kommer att tillåtas reklam i ishallen till 
exempel i tekningszonerna. Där förekommer det reklam i nästan alla ishallar i Sverige. 

Ett nej till fast reklam i CIK skulle få stora negativa konsekvenser för såväl enskilda barn som det 
ideella föreningslivet då föreningslivets möjligheter till inkomster kraftigt begränsas, vilket riskerar 
att leda till höjda deltagaravgifter. Ett sådant beslut slår hårt mot både barnen, framför allt i familjer 
med svag ekonomi, och det lokala föreningslivet som verkar i dessa lokaler. Knivstas föreningsliv har 
inte ens under normala år några entréintäkter, utan finansierar sina verksamheter helt genom 
fikaförsäljning, sponsorer från det lokala näringslivet samt deltagaravgifter.  

I våras tog kommunfullmäktige beslut om att införa hyror på 1000kr/kvm/år för föreningar som har 
behov av förråd i CIK, vilket föreningarna aldrig tidigare har behövt betala för. Sedan dessa hyror 
infördes har flera av föreningarna avsagt sig förråden och trängt ihop sina bollar mm i mindre förråd 
så att flera lag delar på dessa, vilket inte är helt optimalt i dessa tider av smittspridning. 

De outnyttjade förråden står nu tomma då det inte finns några andra som vill hyra dem. 

Om det blir nej till fast reklam i sporthallarna, ishallen och budolokalen i CIK kommer föreningarnas 
möjligheter till sponsorintäkter att minska betydligt. På sikt blir dock konsekvenserna betydligt 
allvarligare då föreningarna riskerar att inte få tillräckligt många deltagare för att bedriva sina 
lag/aktiviteter då avgifterna upplevs som dyra, vilket innebär att lagen/aktiviteterna läggs ner och 
många barn blir utan fritidssysselsättning. Vi anser att detta är betydligt sämre än att skolelever 
utsätts för sponsorskyltar från lokala företag, som inte vänder sig till barn. 

Knivsta.Nu anser att beslutsunderlaget inte tar hänsyn till samtliga konsekvenser som detta beslut 
medför ur ett barnperspektiv. Enligt vår mening beaktas inte barnens bästa i enlighet med 
Barnkonventionen och det framkommer inte om några barn från föreningslivet eller skolorna har 
tillfrågats vid framtagandet av beslutsunderlaget. 

Lennart Lundberg, Knivsta.Nu, 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 

 

  



Protokollsbilaga 1 

 



Protokollsbilaga 2 

 

 

Reservation i ärende 12 Regler och rutiner för reklam i Knivsta kommuns anläggningar 

 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet då vi anser att förslaget om att inte tillåta någon 
form av fast reklam i CIK, Alsike sporthall eller Hälsohuset slår hårt mot både barnen och det lokala 
föreningslivet som verkar i dessa lokaler. 

Knivstas föreningsliv har inte ens under normala år några entréintäkter, utan finansierar sina 
verksamheter helt genom fikaförsäljning, sponsorer från det lokala näringslivet samt 
aktivitetsavgifter. 

I våras tog kommunfullmäktige beslut om att införa hyror på 1000kr/kvm/år för föreningar som har 
behov av förråd i CIK, vilket föreningarna aldrig tidigare har behövt betala för. Sedan dessa hyror 
infördes har flera av föreningarna avsagt sig förråden och trängt ihop sina bollar mm i mindre förråd 
så att flera lag delar på dessa, vilket inte är helt optimalt i dessa tider av smittspridning. 

De outnyttjade förråden står nu tomma för det finns inga andra som vill hyra dem. 

Med beslutet om nej till reklam kommer föreningarnas möjligheter till sponsorintäkter minska 
betydligt vilket innebär att föreningarna måste täcka sina befintliga kostnader samt nya 
förrådskostnader genom att slå ut dessa på utövarna i form av högre deltagaravgifter  

Höjda deltagaravgifter drabbar framförallt barn i familjer med svag ekonomi.  

På sikt blir dock konsekvenserna betydligt allvarligare då föreningarna riskerar att inte få tillräckligt 
många deltagare för att bedriva sina lag/aktiviteter då avgifterna upplevs som dyra, vilket innebär att 
lagen/aktiviteterna läggs ner och många barn blir utan fritidssysselsättning. Det finns en 
överhängande risk att föreningar slås ut på sikt. 

Vi anser att detta är betydligt värre än att skolelever utsätts för reklambudskap från lokala företag, 
vilka inte vänder sig till barn. 

Sverigedemokraterna anser att det beslutsunderlaget inte tar hänsyn till samtliga konsekvenser som 
detta beslut medför ur ett barnperspektiv. Enligt vår mening beaktas inte barnens bästa. 

 

Johan Helenius 

SD Knivsta 



Protokollsbilaga 3 

 

 

Reservation punkt 14 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet om avslag för det begärda planbeskedet  och  
tillstyrker att kommunen beviljar planbesked enligt ansökan.. 

 

I motivering till avslag skriver kommunen bl.a. följande: 

”Översiktsplan I Knivsta kommuns  gällande  översiktsplan  (2017)  är  området  som  ansökan avser  
inte utpekat  som  ett  prioriterat  område  för  ny  bebyggelse.  Istället  pekas  området  ut  som  ett 
utvecklingsområde  för  bebyggelse  på sikt.  Det  innebär  att  när  Knivsta och  Alsike  tätorter  har 
växt  och  förtätats  mot  varandra  är  nästa  steg  att  planera  för  en  eventuell  vidare utveckling 
utanför  tätorten.  Det  är  således,  utifrån  kommunens  översiktsplan,  inte  aktuellt  att  inleda 
planarbete i  området  i  nuläget. 

 

Vi anser att den översiktsplan som antogs under förra mandatperioden inte avspeglar den framtid för 
Knivsta som kommuninnevånarna önskar. 

Detta har tydligt framkommit genom det mycket stora stödet för folkomröstning om Knivstas 
framtid. 

Invånarna önskar inte att Knivsta och Alsike ska förtätas enligt majoritetens nuvarande politik  

och inte heller att ingenting ska satsa satsas på kommunens utveckling utanför dessa två områden  

 

Johan Helenius 

SD Knivsta 



Protokollsbilaga 4 

 
 

 
Röstförklaring reviderad avfallstaxa 2021 
 
I förslaget till reviderad avfallstaxa sker mindre taxehöjningar för normalabonnenten medan de med 
reducerade taxor för mindre kärl, längre tömningsintervall och/eller hemkompostering får höga 
höjningar i jämförelse. Med tanke på att taxan höjdes vid årsskiftet är det inte önskvärt med ytterligare 
höjningar. 
 
Pandemin har medfört att trycket på vår återvinningscentral varit högt vilket beräknas medföra en 
kostnadsökning med 400 tkr på årsbasis. Ytterligare fördyringar i de olika avtal som finns samt att 
förbränningsskatten ökat motiverar varför bytet till fyrfackskärl inte kan hållas kostnadsneutralt som 
tänkt. 
 
Det är olyckligt att hushåll med hemkompostering och billigaste abonnemanget drabbas av den största 
taxehöjningen, 686 kr om året. Det kan ofta vara ensamhushåll med svag ekonomi. 
 
Med tanke på den stora förändring fyrfacksinsamlingen innebär med stora förbättringar för flertalet 
abonnenter är det ändå motiverat att justera taxorna. Det finns kvar en rabatt för de som 
hemkomposterar som motsvarar kommunens minskade kostnader på en rimlig nivå. Genom att ingå i 
en större gemenskap av kommuner uppnår Knivsta storvinstfördelar som kommer alla abonnenter 
tillgodo. En viktig komponent har varit att reducera de fyra kommunernas flora av olika abonnemang 
till så få som möjligt.  
 
Undertecknade väljer att anta den reviderade avfallstaxan 2021 trots dess brister men vill att 
ovanstående problem tas i beaktande om möjlighet ges i kommande taxerevisioner. 
 
 
 
 
 
Lennart Lundberg    
2:e vice ordförande   



Protokollsbilaga 5 
 

Yrkande och reservation i ärende 23 

Jag yrkar avslag på attsats två ”att kommunstyrelsen ställer sig bakom utredningens fyra 
rekommendationer och ger förvaltningen i uppdrag att genomföra nödvändiga förändringar utifrån 
detta.” 

Jag anser inte att det är självklart att det är den bästa lösningen att samla lokalförsörjningsfrågor, 
exploateringsfrågor och näringsutveckling under kommunstyrelse och förvaltning. Jag  anser att även 
en lösning med ökad ansvar för Alsike fastighetsbolag bör övervägas. 

Lennart Lundberg, andra vice ordförande i kommunstyrelsen 

 



Protokollsbilaga 6 

 

 

 

Reservation till punkt 23 om beslut om utredning om Knivsta kommuns koncernstruktur 

 

Kommundirektören och ekonomichefen skriver avslutningsvis 

Att  genomföra  rapportens  rekommendationer  är  ett  stort  arbete och  kommer  kräva både 
interna och  externa  resurser.  De externa  resurserna  kommer  framförallt  behövas  för  att 
genomföra ett  korrekt  upplägg  av  ny  bolagsstruktur  ur  juridiska och skattemässiga aspekter. 
Ekonomisk konsekvensanalys Genomförandet  av  rekommendationerna  kommer  ta interna  resurser  
i  anspråk  men även stöd av  externa  konsulter  specialiserade  på ägarstyrning,  aktiebolagslagen 
och skatter  med mera.  Detta  är  en engångskostnad  som  uppskattas  till  500  tusen  kronor  under  
2020,  det sannolikt  att  ytterligare  kostnader  kommer  uppstå  under  2021.  Långsiktigt  väntas 
förändringar  leda  till  en tydligare  struktur,  styrning och ledning  samt  ökad kostnadseffektivitet.  
Efter  detta  beslut  och ärendet  om  medel  för  omstruktureringskostnader återstår  875  tusen  
kronor  i  KS  prioriterade  medel. 

 

Det här är precis sådana aktiviteter som kommunen inte ska ägna sig åt i ett läge där 
kostnadsbesparingar är prioritet nummer ett och där stora besparingar sker inom skola och vård och 
omsorg. 

Styrningen blir inte bättre av att kommunstyrelsen lägger under sig mer makt. Att samarbetet mellan 
förvaltning, bolag ock kommunledning inte fungerar bra beror enbart på dålig styrning av 
kommunledningen. Detta framgår tydligt av den nu framlagda CIK rapporten. 

Sverigedemokraterna begär omedelbart stopp på detta slöseri med kommunens skattemedel. 

 

 

Johan Helenius 

SD Knivsta 
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