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Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 
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Sammanträde med kommunstyrelsen 
 
Tid: Måndag den 24 maj 2021, kl. 13:00-16:10  
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus samt på distans. Samtliga 

förtroendevalda deltar på distans.  
Beslutande: Klas Bergström (M), ordförande 

Boo Östberg (C), 1:e vice ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), 2:e vice ordförande  
Harriet Swanberg (S) 
Pontus Lamberg (KD) 
Johan Helenius (SD) 
Lotta Wiström (L) 
Thor Övrelid (M) 
Claes Litsner (S) 

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

Övriga deltagare: Se nästa sida. Sammanträdet var slutet.  
Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare 
Justering, se sista 
sidan för digital 
underskrift 

Protokollet justeras med digital signatur den 26 maj 2021 av: 
Klas Bergström (M), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 
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Övriga deltagare:  
Kerstin Eskhult (C), ordförande i socialnämnden, §§ 83–87 
Daniel Lindquist, kommundirektör 
Åsa Franzén, förvaltningschef kommunledningskontoret 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, §§ 87–108 
Isak Bergdahl, jurist, §§ 89–92 
Lena K Larsson, kultur- och fritidschef, §§ 91–97 
Catrine Wermelin, enhetschef fritid, §§ 91–97 
Marie Sohlberg, HR-chef, § 98 
Ida Larsson, folkhälsosamordnare,§ 99 
Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef, §§ 101-102 
Anders Carlquist, mark- och exploateringschef, § 104 
Anna-Karin Strinnholm, kommunikatör 
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§ 83 

Justering 

Kommunstyrelsens beslut 
Protokollet justeras den 26 maj av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU).  

 
§ 84 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendena behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar och 
numreringen justeras därefter. I övrigt godkänns dagordningen utan ändringar. 

 
§ 85 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsbesluten är anmälda enligt följande:  

- Lista 2021-04-10--2021-05-11 
- Ordförandebeslut 2021-04-15 om förlängning av tillfällig reducering av hyror för 

verksamhet KS-2021/289 
- Ordförandebeslut 2021-04-23 om medfinansiering av  tillgänglighetsanpassning 

Laggagården KS-2021/319 
- Rapport delegationsbeslut 2021-04, Lokalförsörjning 
- Tillsvidareanställda april 2021, förteckning 
- Tillsvidareanställda mars 2021, förteckning 
- Visstidsanställda april 2021, förteckning 
- Visstidsanställda mars 2021, förteckning 
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§ 86 

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

- BMN § 43, 2021-04-20, Ekonomisk uppföljning 
- SN § 37 2021-04-29 - Ekonomisk uppföljning per mars 
- SUN § 46, 2021-04-26, Ekonomisk uppföljning per mars  
- UN § 29 2021-04-27 - Ekonomisk uppföljning per mars 2021 
- UN § 31 2021-04-27 - Lokalförsörjningsplan förskola 2021-2030 
- Överförmyndarnämndens protokoll sammanträde 19 april 2021 
- Minnesanteckningar från ägarsamrådet för den gemensamma 

överförmyndarnämnden den 19 april 2021 
 
§ 87    

Information från socialnämnden 
Socialnämndens ordförande, Kerstin Eskhult (C), deltar och informerar om bl.a. nämndens 
ekonomi.  
 
 
§ 88    

Ekonomisk information 
Ekonomichef Dan-Erik Pettersson informerar. 
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§ 89   Dnr: KS-2021/152 

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna – utökade möjligheter till 
distanssammanträden  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för styrelsen och nämnderna i Knivsta 
kommun. 

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 
Förslaget innebär att reglementet för styrelsen och nämnderna ändras för att utöka 
möjligheten att genomföra distanssammanträden, genom att kravet på särskilda skäl för att 
kunna genomföra ett sammanträde på distans, liksom att tidsfristen för en ledamot att 
anmäla önskemål om distansdeltagande tas bort.  
Det föreslås vidare att kallelsen ska ange en fysisk plats varifrån mötet ska kunna hållas, och 
att allmänhetens insyn i mötet ska beredas i anslutning till denna plats. Som huvudregel ska 
varje deltagare ansluta till sammanträdet med varsin ljud- och bildsändning. Detta ska ske 
från lokaler där inte obehöriga kan ta del av mötesinnehållet. Av säkerhetsskäl ska endast 
lämpliga mötesverktyg ur dataskydds- och sekretessynpunkt användas vid 
nämndsammanträden. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-03-29 
Förslag till ändring av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Knivsta kommun 
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag.  
Jurist Isak Bergdahl informerar.   

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 90   Dnr: KS-2021/209 

Reviderad arbetsordning för fullmäktige – utökade möjligheter till 
distanssammanträden  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till ändring av arbetsordning för Knivsta 
kommunfullmäktige. 

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 
Förslaget innehåller flera ändringar i arbetsordningen för att utöka möjligheten att genomföra 
distanssammanträden i fullmäktige. Kravet på särskilda skäl för att kunna genomföra ett 
sammanträde på distans tas bort. Även tidsfristen för ledamöterna att anmäla önskemål att 
delta på distans tas bort. Enbart ordföranden föreskrivs behöva delta på plats från 
fullmäktigesalen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse2021-03-29 
Förslag till ändring av arbetsordning för Knivsta kommunfullmäktige 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag.  
Jurist Isak Bergdahl och förvaltningschef Åsa Franzén informerar.   

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 91   Dnr: KS-2020/814 

Motion 2020:13 från Lennart Lundberg (KNU) – Planera för ytterligare en kommunal 
badplats i Knivsta 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet. 

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

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till den första beslutssatsen i motionen. 
Lotta Wiström (L) och Johan Helenius (SD) yrkar bifall till Lennart Lundbergs yrkande. 

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

Sammanfattning av ärendet  
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige i oktober 2020 och föreslår att 
kommunfullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsen att omgående påbörja planering av 
ytterligare en kommunal badplats som ska stå klar sommaren 2021. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-21 
Motionen 
Kultur-och fritidsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 92   Dnr: KS-2021/317 

Ändrat öppethållande av kultur- och fritidsverksamheter under sommaren 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar följande att gälla till och med 15 augusti 2021: 

a. Öppettiderna för biblioteket begränsas enligt följande: 
Måndag: 12–15 
Tisdag:  16–19 
Onsdag:  10–13 
Torsdag:  16–19 
Fredag:  12–15 
Lördag:  11–15 

b. Alla Idrott och kulturs verksamheter ska genomföras på smittsäkert sätt enligt 
lagstiftning och allmänna råd. 

c. Beslut om tillfälliga förändringar av idrott och kulturs verksamheter får fattas av 
kommunstyrelsens ordförande i händelse av förändringar av smittläget i 
kommunen och regionen, förändringar av föreskrifter eller rekommendationer från 
regeringen eller myndigheter. 

2. Kommunstyrelsen beslutar följande att gälla från och med 1 juni 2021 till och med 15 
augusti 2021: 

a. Allmänhetens tillgång till Hälsohuset begränsas så att nyttjande av simhall, 
spinningsal, spegelsal och gym ska ske efter tidbokning med ett fåtal samtidiga 
besökare. Begränsningen gäller inte behovsgrupper såsom skola, simskola och 
föreningslivets verksamhet för barn och unga födda 2002 och senare. 

b. Centrum för idrott och kultur (alla hallar och huset), övriga inomhushallar inom 
Idrott och kulturs verksamheter för allmänheten och föreningslivet begränsas 
enligt följande: 

i. Åskådare/publik tillåts upp till 50 sittande på läktare i varje lokal där 
sittpatser finns, annars högst åtta personer. 

ii. Aktiviteter i föreningslivets regi begränsas för personer födda 2003 och 
tidigare. Enstaka matcher eller tävlingar för vuxna tillåts. 

iii. Andra än mindre läger, evenemang och tävlingar för barn och unga födda 
2002 och senare får inte genomföras. 

iv. Uthyrning av anläggning till andra än föreningslivet sker endast genom 
tidsbokning till sällskap som omfattar en mindre krets, högst åtta personer. 

v. Konstvandringar i Centrum för idrott och kultur får endast ske efter 
tidsbokning med privata sällskap som omfattar en mindre krets, högst åtta 
personer. 

vi. Ungdomsverksamhetens aktiviteter får ske med föranmälda deltagare, 
högst 50 personer. 
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c. För samtliga inomhusverksamher krävs en yta som minst motsvarar 10 
kvadratmeter per person. 

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 
I förslaget anpassas de hittillsvarande begränsningarna i Idrott och kulturs verksamheter till 
Folkhälsomyndighetens promemoria som innebär att restriktionerna med anledning av covid 
19-pandemin avvecklas i tre steg. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-24 
Jurist Isak Bergdahl och kultur- och fritidschef Lena K Larsson informerar. Efter utskottets 
beredning har ett förslag till reviderat tjänsteutlåtande med ett ändrat förslag till beslut varit 
utsänt till kommunstyrelsen och ligger nu som underlag för beslut.  
Kultur- och fritidsutskottet instämde i sin beredning med det tidigare tjänsteutlåtandets 
förslag till beslut.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kultur och fritidsförvaltningen 
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§ 93   Dnr: KS-2021/237 

Investeringsmedel för utomhusrink med inriktning innebandy.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att använda investeringsmedel från kommunstyrelsens 
ofördelade investeringsmedel om högst 600 000 kr för uppförandet av utomhusanläggning 
mellan CIK och Hälsohuset.  

Jäv 
Kerstin Umegård (MP) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendets behandling 
och beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför 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 förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidskontoret i Knivsta kommun har möjlighet att ge förutsättningar för en 
utomhusanläggning med inriktning innebandy, placerat på ytan mellan CIK och Hälsohuset.  
Föreningen SK Vide har presenterat ett förslag med egen tid och investering samt 
bidragsfinansiering för en yta som skulle vara tillgänglig för skola, allmänhet för spontanidrott 
och som bokningsbar anläggning. Ytan har en inriktning mot innebandy men ger möjligheter 
till en mängd olika fysiska aktiviteter. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-21 
Karta över området och anläggningen 
Kultur- och fritidsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag. 
Enhetschef Catrine Wermelin och kultur- och fritidschef Lena K Larsson informerar. Ordet 
”införandet” i beslutsmeningen ska bytas ut mot ”uppförandet”.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Förvaltningschef kultur- och fritidskontoret 
Enhetschef fritid  
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§ 94   Dnr:  KS-2021/279 

Extra driftsbidrag till Olunda ryttarförening 2021  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar om ett extra driftsstöd på 200 000 kr till Olunda Ryttarförening för 
året 2021. 

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför 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 förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2013 har Olunda ryttarförening erhållit ett extra driftsbidrag för att täcka kostnaderna 
för driften av föreningens anläggning. Det ursprungliga beslutet gällde stöd för en 
tvåårsperiod fram till 2015, beslutet förnyades till 2018 sedan följde ett årligt stöd från 
kommunen fram till 2020.  
Förslaget är att under 2021 bevilja det årliga stödet som innan men att från 2022 ta fram en 
bidragsmodell där Olunda söker som andra föreningar och inte får ett specifikt belopp 
tilldelade sig. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-21 
Kultur- och fritidsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag. 
Enhetschef Catrine Wermelin och kultur- och fritidschef Lena K Larsson informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Förvaltningschef kultur- och fritidskontoret 
Enhetschef fritid 
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§ 95   Dnr: KS-2021/278 

Arrendeavtal till ytan mellan CIK och Hälsohuset  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta det föreslagna arrendeavtalet.  

Jäv 
Kerstin Umegård (MP) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under ärendets behandling 
och beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför 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 förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidskontoret i Knivsta kommun har till sitt förfogande en yta mellan CIK och 
Hälsohuset som är en återställningsyta för skolan i och med byggandet av CIK. Föreningen 
SK Vide önskar arrendera en del av marken för att uppföra en yta som kan användas av 
skolor, föreningar och som spontanidrottsplats.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-21 
Bilaga 1. Arrendeavtal med bifogad karta 
Kultur- och fritidsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag. 
Enhetschef Catrine Wermelin och kultur- och fritidschef Lena K Larsson informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Förvaltningschef kultur- och fritidskontoret 
Enhetschef fritid 
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§ 96   Dnr: KS-2021/328 

Särskilda satsningar för att stödja det lokala samhället med anledning av Covid-19 
pandemin  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen fördelar 2 120 000 kronor av medlen för särskilda Covid-19 satsningar 
enligt förslag i tjänsteutlåtandet 2021-04-29.  

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 
Fullmäktige beslutade den 28 april att utöka kommunens skatteintäkter med 3 miljoner efter 
högre skatteintäktsprognoser. De ökade intäkterna ska användas för särskilda Covid-19 
satsningar. 877 000 kr går till ersättning för vissa av miljöenhetens uteblivna och återbetalda 
tillsynsavgifter under 2020 och 2021. De återstående 2 123 000 kronorna ska fördelas till 
stöd för näringsliv, ungdomssatsningar och åtgärder för att minska smittspridning enligt 
förslaget i tjänsteutlåtande 2021-04-29. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-29 
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag.  
Kommundirektör Daniel Lindquist och kultur- och fritidschef Lena Larsson informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
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§ 97   Dnr: KS-2021/301 

Revidering av delegationsordningen och arbetsutskottets arbetsordning 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens delegationsordning revideras enligt förslaget i beslutshandling 

daterad 2021-04-12. 
2. Kommunstyrelsen ändrar tjänstetiteln kanslichef till chef för kommunledningskontoret i § 

9 i arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott.  
3. I övriga dokument daterade innan 2021-05-24 där tjänstetiteln kanslichef ges 

befogenheter eller uppgifter, ska dessa befogenheter eller uppgifter i fortsättningen 
utövas av chef för kommunledningskontoret.  

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU) 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 
Kommunledningskontoret genomför en omorganisering där de tidigare enheterna 
administrativ service och stabsgruppen slås samman till kommunkansliet. Enhetschef för den 
nya enheten får yrkestiteln kanslichef och förvaltningschef för kommunledningskontoret, 
tidigare benämnd som kanslichef får den nya titeln chef för kommunledningskontoret.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterad 2021-04-19 
Beslutshandling daterad 2021-04-12 
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 98   Dnr: KS-2020/863 

Yttrande från Knivsta kommun – Revisionsrapport, Uppföljande granskning av 
personal- och kompetensförsörjning  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen avger yttrande enligt tjänsteskrivelsen 2021-04-15. 

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 
Knivsta kommun har mottagit en revisionsrapport där PwC på uppdrag av Knivsta kommuns 
förtroendevalda revisorer genomfört en uppföljande granskning av personal- och 
kompetensförsörjning. Granskningen är en uppföljning av en tidigare granskning på området          
som genomfördes år 2018. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
kommunstyrelsen och nämnderna har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av de 
bedömningar och rekommendationer som lämnats i tidigare genomförd granskning.  
Bedömning gjordes att en plan för en systematisk personal- och kompetensförsörjning på 
övergripande nivå saknades och behövde tas fram. Alternativt ta fram en plan i hur 
nämnderna ska utveckla sitt eget strategiska arbete i relation till kommunövergripande 
åtaganden. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-15 
Kompetensförsörjningsplan 
Revisionsrapport 2020-10-20 
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag.  
HR-chef Marie Sohlberg föredrar ärendet.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Revisionen  
HR-kontoret 
Kommunfullmäktige (för anmälan) 
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§ 99   Dnr: KS-2021/136 

Policy för social hållbarhet och jämlik hälsa 

 Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar policy för jämlik hälsa och social hållbarhet. 
2. Policyn ska gälla från och med juli 2021. 
3. När policyn träder i kraft upphör följande styrdokument att gälla: 

- Folkhälsopolicy för Knivsta kommun med diarienummer KS-2003/609 
- Drogpolitiskt program för Knivsta kommun med diarienummer KS-2010/298 
- Policy för integration och social sammanhållning med diarienummer KS-2013/1073 
- Policy för full delaktighet med diarienummer KS-2011/1093. 

Yrkanden 
Boo Östberg (C) och Claes Litsner (S) yrkar bifall till det utsända förslaget.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Policyn är framtagen för att stödja kommunens övergripande målområden och arbetet med 
den sociala hållbarhetsdimensionen i Agenda 2030 och innefattar fyra målområden, 
Delaktighet, inflytande och egenmakt, Goda och trygga boende,- och närmiljöer, En bra start 
i livet och Goda levnadsvanor, som tillsammans bidrar till att ge vägledning och ett 
gemensamt ramverk i arbetet för jämlik hälsa och social hållbarhet.  
Under mars och april 2021 har policyförslaget skickats ut på remiss till Rådet för 
funktionshinderfrågor och Pensionärsrådet.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-22 
Förslag till policy för jämlik hälsa och social hållbarhet 2021-02-22 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Folkhälsosamordnare Ida Larsson och förvaltningschef Åsa Franzén informerar.  
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 100   Dnr: KS-2021/315 

Uppsägning av hyreskontrakt för Gredelby förskola inför avveckling av fastigheten 
1. Kommunstyrelsen säger upp hyreskontraktet för Gredelby förskola från och med 

1 september 2022.  
2. Kommunstyrelsen uppmanar Kommunfastigheter och förvaltningen att återkomma med 

en utredning över möjligheten till en rivning och en återuppbyggd förskola inom samma 
fastighet med ett utökat antal förskoleplatser. 

3. Kommunstyrelsen uppmanar utbildningsnämnden att återkomma med en uppdaterad 
prognos våren 2022 över när de borttagna förskoleplatserna behöver var ersatta. 

Reservation 
Pontus Lamberg (KD) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden 
Pontus Lamberg (KD) tilläggsyrkar att kommunstyrelsen ska besluta att i utredningen ska en 
ekonomisk konsekvensbeskrivning ingå för att göra behövligt underhåll av fastigheten samt 
att ge förvaltningen i uppdrag att, efter nödvändigt underhåll, hyra ut lokalen till privata 
aktörer. 
Johan Helenius (SD) yrkar bifall till Pontus Lambergs tilläggsyrkande.  
Harriet Swanberg (S) och Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till det utsända förslaget.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Sedan fastslår 
ordföranden följande propositionsordning: Först kommer det utsända förslaget till beslut 
ställas mot avslag, och därefter Pontus Lambergs tilläggsyrkanden.  
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. Slutligen ställer ordföranden Pontus Lambergs 
tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet. 
Lotta Wiström (L) anmäler en röstförklaring (protokollsbilaga 1).  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har uppmanat utbildningsnämnden att utreda möjligheten att tomställa 
Gredelby förskola. Bakgrunden är en skrivelse från Kommunfastigheter. Enligt skrivelsen 
anser Kommunfastigheter att det inte längre är ekonomiskt hållbart att underhålla förskolan. 
Utbildningsnämnden har svarat kommunstyrelsen att de anser att det är möjligt att tomställa 
förskolan till hösten 2022 samt att nämndens prognos visar att de borttagna 
förskoleplatserna behöver vara ersatta till januari 2026. Årtalet 2026 är en inriktning utifrån 
att planeringen ska ske med en viss marginal. När platserna egentligen behöver vara ersatta 
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kommer att noga följas i kommande prognoser innan beslut fattas om när platserna ska 
ersättas. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-10 
Skrivelse från Kommunfastigheter 2020-12-07, UN-2020/404 
Lokalförsörjningsplan utbildningsnämnden förskola 2021-2030, UN-2021/83 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Lokalförsörjningschef Eva Mårtensson föredrar ärendet.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Utbildningsnämnden 
Kommunfastigheter 
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§ 101   Dnr: KS-2021/316 

Beslut om igångsättning Fas 2, startbeslut ny idrottshall Alsike Nord  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppmanar Kommunfastigheter att teckna kontrakt med upphandlad 
entreprenör för igångsättning av Fas 2, genomförandet av idrottshall intill Adolfsbergsskolan.  

Yrkanden 
Lotta Wiström (L), Claes Litsner (S) och 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 det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfastigheter har efter kommunstyrelsens beställning av Fas 1 handlat upp en 
entreprenör och tillsammans med verksamheten har nu ett förslag till ny idrottshall tagits 
fram och bygglovshandlingar lämnats in. Om kommunstyrelsen fattar beslut om Fas 2, 
genomförandet av hallen så planeras den att vara klar i september 2022.  

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-05-10 
Inlämnade bygglovshandlingar fasad, plan 1 och plan 2 
Handläggningsordning investeringsprojekt 
Indikativ hyresberäkning från Kommunfastigheter 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Lokalförsörjningschef Eva Mårtensson föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfastigheter     
Alsikebolaget 
Utbildningsnämnden 
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§ 102   Dnr: KS-2021/183 

Uppföljning av nämnders, styrelser och bolagens interna kontroll 2020  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten Uppföljning av nämnders och styrelsers 

arbete med intern kontroll 2020.  
2. Rapporten anmäls till kommunfullmäktige. 

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 
Uppföljningen av nämnders och styrelsers arbete med intern kontroll 2020 visar att 
nämndernas arbete med intern kontroll fungerar väl. Bolagen har de senaste åren utvecklat 
sitt interna kontrollarbete. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-19 
Rapport – Uppföljning intern kontroll nämnder, styrelse, bolag och gemensamma nämnder 
2020 daterad 2021-04-19 med bilagor: Nämnder och bolags sammanställning av uppföljning 
daterad 2021-04-19 
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag.  
Ekonomichef Dan-Erik Pettersson informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Socialnämnden  
Utbildningsnämnden  
Samhällsutvecklingsnämnden  
Bygg- och miljönämnden 
Valnämnden  
IT-nämnden  
Överförmyndarnämnden  
Lönenämnden  
Knivstabostäder AB  
Kommunfastigheter i Knivsta AB  
Alsike Fastighets AB 
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§ 103   Dnr: KS-2021/244 

Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige godkänner en höjning av låneramen för kommunalförbundet Norrvatten 
till 2 100 miljoner kronor. 

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 
Kommunalförbudget Norrvatten har gjort en hemställan till alla ägarkommuner om en höjning 
av låneramen till 2 100 miljoner kronor. Det är en höjning med 800 miljoner kronor och ska 
finansiera utbyggnaden av nytt kompletterande vattenverk. Knivsta kommuns ägarandel är 
1,3 % och garantiförpliktelsen kommer vid fullt nyttjande av låneramen höja kommunens 
låneskuld med drygt 10 miljoner kronor.  

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-04-06 
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag.  
Ekonomichef Dan-Erik Pettersson informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 104   Dnr: KS-2021/313 

Uppsägning för villkorsändring, arrende på fastigheten del av Gredelby 1:3 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreslagen uppsägning för villkorsändring av avtal om arrende 
för förskoleverksamhet på fastigheten del av Gredelby 1:3 samt uppdrar åt förvaltningen att 
vidta erforderliga åtgärder för verkställandet av uppsägningen. 
Kommunstyrelsen godkänner det upprättade arrendeavtalet för förskoleverksamhet på 
fastigheten del av Gredelby 1:3.  

Reservationer 
Lennart Lundberg (KNU), Lotta Wiström (L), och Johan Helenius (SD) reserverar sig mot 
beslutet (protokollsbilagor 2, 3 och 4).  

Yrkanden 
Claes Litsner (S) yrkar bifall till förslaget till beslut.  
Lennart Lundberg (KNU), Lotta Wiström (L) och Johan Helenius (SD) yrkar avslag på 
förslaget.  

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

Omröstning 
De ledamöter som vill bifalla förslaget röstar JA. 
De ledamöter som vill avslå förslaget röstar NEJ.  
Klas Bergström (M), Boo Östberg (C), Harriet Swanberg (S), Pontus Lamberg (KD), Thor 
Övrelid (M) och Claes Litsner (S) röstar JA. 
Lennart Lundberg (KNU), Johan Helenius (SD) och Lotta Wiström (L) röstar NEJ. 
Med 6 JA-röster och 3 NEJ-röster beslutar kommunstyrelsen att bifalla förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen upplät den 1 januari 2007 genom avtal om arrende del av fastigheten Gredelby 
1:3. Ändamålet med upplåtelsen är förskoleverksamhet. Arrendestället är beläget i ett 
industri- och handelsområde. Kommunen avser att ansöka om avstyckning via 
lantmäteriförrättning och sedan föreslå försäljning av fastigheten när så lämpligen kan ske. 
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Förvaltningen föreslår nu att kommunen gör en formell uppsägning av upplåtelsen för 
villkorsändring den 31 december 2021 samt godkänner det nya tidsbestämda arrendeavtalet.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-21 
Meddelande om uppsägning för villkorsändring av arrendeavtal, version 2021-05-24 
Förslag till arrendeavtal med en kartbilaga, version 2021-05-24 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Exploateringschef Anders Carlquist informerar. Förvaltningen har efter samråd med jurist 
reviderat handlingarna. Arrendet är inget anläggningsarrende utan ett lägenhetsarrende. 
Detta innebär att det sista stycket i avtalet ska strykas. I avtalet ska termen 
anläggningsarrende ändras till lägenhetsarrende. Dessa ändringar är införda i reviderade 
handlingar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Exploateringschefen 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras tio minuter under ärendet. Efter ajournering genomförs ett upprop. 
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§ 105   Dnr: KS-2021/367 

Ansökan om medel ur KS prioriterade – Finansiering av genomlysning av styr- och 
stödfunktioner 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Genomlysningen av förvaltningens styr- och stödverksamheter finansieras av 

kommunstyrelsens prioriterade medel med 200 000 kronor. 
2. Genomförandet av en utredning om olika finansieringsalternativ för VA-ledning Käppala 

finansieras av kommunstyrelsen prioriterade medel med 300 000 kronor. 

Yrkanden 
Lennart Lundberg (L) och Claes Litsner (S) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut. 

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 
Genomlysningen av kommunens styr- och stödfunktioner syftar till att utveckla arbetssätt och 
samspel så att gemensamma resurser i form av styr- och stödfunktionerna används på ett 
optimalt sätt och stödjer kärnverksamheten att utvecklas i den takt som Knivsta kommuns 
befolkningstillväxt kräver. 
En utredning för att identifiera och kartlägga alternativa finansieringsmöjligheter till VA-
ledning Käppala förväntas kunna användas som kunskapsunderlag även i andra kommande 
investeringar i kommunal infrastruktur. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-11 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Kommundirektör Daniel Lindqvist informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektör 
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§ 106   Dnr: KS-2021/343 

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
1. År 2022 sammanträder kommunstyrelsen följande dagar:  

24 januari 
28 februari 
28 mars 
25 april 
23 maj 
29 augusti 
26 september 
24 oktober  
12 december. 

2. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
År 2022 sammanträder kommunfullmäktige följande dagar: 
19 januari 
16 februari 
23 mars 
27 april 
1 juni 
31 augusti  
28 september 
27 oktober  
24 november. 

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut med den ändring som framkommit på 
sammanträdet mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsordning och reglemente ska kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
bestämma sina sammanträdestider för nästkommande år.   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-06 
Kommunsekreterare Siobhán Górny informerar. Datumen 26 oktober och 23 november vara 
27 oktober och 24 november.  
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 107   Dnr: KS-2021/298 

Reviderad instruktion för Kommunala pensionärsrådet  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar instruktionen för Kommunala pensionärsrådet, enligt förslaget 

daterat 2020-09-22.  
2. Instruktionen börjar gälla den 1 juli 2021.  

Yrkanden 
Claes Litsner (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

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 
Rådets instruktioner uppdaterades senast 2011 och är i behov av revidering. Den nya 
instruktionen har tagits fram i samråd med pensionärsrådet.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-16 
Förslag på instruktion  
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Pensionärsorganisationerna 
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§ 108   Dnr: KS-2021/299 

Byte av namn på Rådet för funktionshindersfrågor till Kommunala funktionsrättsrådet 
samt reviderad instruktion 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen byter namn på Rådet för funktionshindersfrågor till Kommunala 

funktionsrättsrådet. 
2. Kommunstyrelsen antar instruktionen för Kommunala funktionsrättsrådet enligt förslaget 

daterat den 23 februari 2021.  
3. Instruktionen och namnbytet börjar gälla den 1 juli 2021.  

Yrkanden 
Claes Litsner (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  

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 
Rådets instruktioner antogs 2004 och behöver uppdateras och revideras. Samtidigt föreslår 
rådet ett namnbyte till Kommunala funktionsrättsrådet för att bättre visa att rådets 
fokusområde är rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-16 
Förslag på instruktion 2021-02-23 
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Funktionsrätt Knivsta 
 
 



Röstförklaring  KS-2021/315 

Angående: Uppsägning av hyreskontrakt för Gredelby förskola inför avveckling av fastigheten 

Gredelby förskolas framtid har varit uppe på dagordningen vid ett flertal tillfällen. Det har 

framkommit att lokalerna inte är anpassade för att bedriva verksamhet utifrån förskolans nya läroplan. 

Det fattas även arbetsplatser för personalen och utöver det saknas flexibla lösningar gällande 

möjligheter att bedriva verksamhet för mindre barngrupper. Utöver det har det framkommit att 

ventilationssystemet är i behov av renovering. 

Vi liberaler har full förståelse för ovanstående, men understryker att ärendet vi tog beslut om tidigare i 

Utbildningsnämnden endast gällde huruvida det var hypotetiskt möjligt att tomställa lokalen till hösten 

2022 samt när vi utifrån underlag känt för oss kommer ha behov av nya lokaler 2026. 

Bevara mindre förskolor och bygg inte fler stora förskolefabriker. 

Det är av yttersta vikt att vi i Knivsta kan erbjuda förskolor av hög kvalité och med barnet och 

familjens trygghet i centrum. Att därmed fortsatt kunna erbjuda mindre förskolor och mindre 

barngrupper är viktigt. Storleken på lekytan runt omkring våra förskolor är också central. Tryggheten 

för barnen, möjlighet för de minsta barnen med anknytning till personalen, tryggheten för föräldrarna 

och personalen går före bygget av stora förskolor med stordrift där man inte längre kan namnet på 

varandra. 

Barnen är vår framtid och att ge de bästa möjliga start är vår skyldighet. 

Vilket år ett uttökat behov av förskoleplatser finns är förknippat med osäkerhet gällande kommande 

inflyttning till Kommunen, födelsetal, barngruppernas framtida storlek, nyetablering av fristående 

aktörer eventuella förlängningar av tillfälliga lov att drifta förskolor för att nämna några.  

Lotta Wiström Ledamot i Kommunstyrelsen 

Liberalerna i Knivsta 

Protokollsbilaga 1



Protokollsbilaga 2 

 

 

 

Reservation mot kommunstyrelsens beslut i ärende 22 KS 2021-05-24 

Uppsägning för villkorsändring, arrende på fastigheten del av Gredelby 1:3  

 

Jag reserverar mig mot beslutet att säga upp arrendet, eftersom jag inte anser att det tillräcklig tar 
hänsyn till arrendatorns Ballongens Montessoriförskola, intresse och möjligheter att fortsätta att 
bedriva förskoleverksamhet på den aktuella fastigheten.  

Lika behandling av privata aktörer och kommunala förskolor är viktigt för ge medborgarna valfrihet i 
val av förskolor anser jag 

 

Lennart Lundberg, andre vice ordförande i kommunstyrelsen, Knivsta.Nu 

 



Reservation mot kommunstyrelsens beslut i ärende 22 KS 2021-05-24 

Uppsägning för villkorsändring, arrende på fastigheten del av Gredelby 1:3 

Vi liberaler reserverar oss mot beslutet att säga upp arrendet, eftersom vi inte anser att det tillräcklig 

tar hänsyn till arrendatorns Ballongens Montessoriförskola, intresse och möjligheter att fortsätta att 

bedriva förskoleverksamhet på den aktuella fastigheten som används för utelek och lekplats för 

barnen. 

Medborgarna valfrihet i val av förskolor anser vi viktigt. Det är också viktigt att alternativen med 

mindre förskolor finns kvar.  

Kommunen ska inte försvåra och skapa osäkerhet och oro för en väl etablerad förskola som funnits 

länge på platsen och är en stor trygghet både för barnen och familjerna. Förskolans verksamhet 

behöver en långsiktig trygghet för fortsatt drift. 

Att fortsätta som tidigare med arrendeavtal i 5 års perioder anser vi som mer lämpligt för 

verksamheten.  

Lotta Wiström, Ledamot Kommunstyrelsen 

Liberalerna i Knivsta 

Protokollsbilaga 3



Protokollsbilaga 4 

 

 

 

Reservation mot kommunstyrelsens beslut i ärende 22 KS 2021-05-24 

Uppsägning för villkorsändring, arrende på fastigheten del av Gredelby 1:3  

 

Jag reserverar mig mot beslutet att säga upp arrendet, eftersom jag inte anser att det tillräcklig tar 
hänsyn till arrendatorns Ballongens Montessoriförskola, intresse och möjligheter att fortsätta att 
bedriva förskoleverksamhet på den aktuella fastigheten.  

Lika behandling av privata aktörer och kommunala förskolor är viktigt för ge medborgarna valfrihet i 
val av förskolor anser jag 

 

Johan Helenius SD Knivsta 
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