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ANSLAG/BEVIS 
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protokoll 

Kommunhuset, 
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Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-06-17 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-05-27 Datum när anslaget tas ner 2022-06-18 

 

  

Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 
 
Tid: Måndag den 23 april 2022, kl 15.00-16.40 

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus, samt på distans.  

Beslutande: Göran Nilsson (M), ordförande 
Boo Östberg (C), 1:e vice ordförande (distansledamot) 
Lennart Lundberg (KNU), 2:e vice ordförande 
Harriet Swanberg (S)  
Mimmi Westerlund (KD), § 87 till del av § 90 (kl 16.30) 
Johan Helenius (SD) 
Lotta Wiström (L) 
Thor Övrelid (M) (distansledamot) 
Claes Litsner (S) (distansledamot) 
Peter Bergkvist (MP) 

Ersättare: Oscar Hahne (KD)  
Matilda Hübinette (KNU) 
Camilla Arvidsson (M) (distansersättare), §§ 88-90 
Peter Bergkvist (MP) 
Christer Johansson (V) 

Övriga deltagare: Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
Antonio Ameijenda, tillväxtchef 
 

Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare  

Justering, se sista 
sida för digital 
underskrift: 

Besluten är omedelbart justerade. Protokollet skrivs under med 
digital signatur den 24 maj 2022 av  
Göran Nilsson (M), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 
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§ 87   Dnr: KS-2021/676 

Bildande av naturreservat Ängbyskogen, förslag efter återremiss 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarar Knivsta kommun det område som framgår av 

den heldragna röda linjen i beslutshandlingens beslutskarta som naturreservat. 
2. Naturreservatets namn ska vara Ängbyskogen. 
3. Med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken meddelar Knivsta kommun inskränkningar i rätten att 

använda mark- och vattenområden i den utsträckning som behövs för att uppnå syftet 
med reservatet. Inskränkningarna framgår av beslutshandlingens reservatsföreskrifter, 
del A. 

4. Med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken förpliktigar Knivsta kommun fastighetsägare och 
innehavare av särskild rätt till fastighet att tåla de intrång som behövs för att tillgodose 
syftet med reservatet och som framgår av beslutshandlingens reservatsföreskrifter, del B.  

5. Med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken meddelar Knivsta kommun ordningsföreskrifter om 
vad allmänheten har att iaktta inom reservatsområdet. Ordningsföreskrifterna framgår av 
beslutshandlingens reservatsföreskrifter, del C. 

6. Med stöd av 3 § i förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. 
fastställer Knivsta kommun skötselplanen för naturreservatet Ängbyskogen. 

7. Beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars 
rättigheter att använda mark-, och vattenområden berörs inom reservatsområdet. 

Kommunstyrelsens egna beslut: 
Beslutet justerats omedelbart.  

Reservation  
Johan Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Jäv 
Camilla Arvidsson (M) anmäler jäv och lämnar mötet under ärendets behandling och beslut.  

Yrkanden 
Boo Östberg (C), Claes Litsner (S), Harriet Swanberg (S), Lotta Wiström (L), Mimmi 
Westerlund (KD), Lennart Lundberg (KNU) och Thor Övrelid (M) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag.  
Johan Helenius (SD) yrkar avslag.  
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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. Slutligen frågar ordföranden om beslutet kan justeras omedelbart och finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Sammanfattning av ärendet 

Ängbyskogen är utpekat i översiktsplanen som ett viktigt tätortsnära grönområde. År 2016 
gavs förvaltningen uppdraget att ansöka om statliga LONA-medel (naturvårdsverkets lokala 
naturvårdsmedel), med syfte, bland annat, att utreda Ängbyskogen som ett eventuellt 
kommunalt naturreservat. För att området ska kunna bli ett naturreservat krävs beslut i 
kommunfullmäktige.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-05-05 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 48, 2022-05-02 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2022-04-14 
Beslutshandling 2022-04-13 
Kommunekolog Carin von Köhler informerar.  
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 4 (8)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 88   Dnr: KS-2022/181 

Inrättande av visselblåsarfunktion  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag om ändring av reglementet för 
styrelsen och nämnder i Knivsta kommun. 

Kommunstyrelsens beslut för egen del: 
2. Kommunstyrelsen antar förslagen om 

a. arbetsordning för handläggning av rapport om missförhållanden, 
b. ändring av delegationsordningen, samt 
c. ändring av kommunstyrelsens informationshanteringsplan. 

3. Kommunstyrelsen inrättar en ny diarieserie för uppföljningsärenden, KS-VIBL. 
4. Kommunstyrelsen utser juristen Isak Bergdahl till behörig person enligt 5 kap. 5 § lagen 

(2021:890) om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden.  
5. Beslutet justeras omedelbart.  

Yrkanden 
Mimmi Westerlund (KD), Lotta Wiström (L), Lennart Lundberg (KNU) och Johan Helenius 
(SD) 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. Slutligen frågar ordföranden om beslutet kan justeras omedelbart och finner 
att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget upprättar en organisation samt fastställer de grundläggande 
handläggningsreglerna som behövs för att kommunen ska uppnå kravet på att inrätta en 
intern rapporteringskanal enligt lagen (2021:890) om skydd för personer som rapporterar om 
missförhållanden (visselblåsarlagen). 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2022-04-28 
Förslag om ändring i reglementet för styrelsen och nämnder i Knivsta kommun 
Förslag till arbetsordning för handläggning av rapport om missförhållanden 
Förslag om ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 
Förslag om ändring i kommunstyrelsens informationshanteringsplan 
SKR:s cirkulär 2021-11-04, Den nya visselblåsarlagen 
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T.f. kanslichef Hanne Natt och Dag informerar.  
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 89   Dnr: KS-2022/314 

Reviderat partistöd 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

1. Kommunfullmäktige beslutar att partistödet ska vara 13 000 kr per mandat och år från 
och med den 1 januari 2023. 

Kommunstyrelsens beslut för egen del: 
2. Beslutet justeras omedelbart.  

Yrkanden  
Lotta Wiström (L) och Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till fullmäktigeberedningens 
förslag.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden fullmäktigeberedningens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. Slutligen frågar ordföranden om beslutet kan justeras 
omedelbart och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunen får enligt kommunallagen ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Kommunfullmäktige har 
gett en fullmäktigeberedning i uppdrag att se om det partistöd som betalas ut i Knivsta 
kommun behöver ändras. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-05-06 
Beredningens slutdokument 2022-05-05 
Ärendet var inte berett av arbetsutskottet.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
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§ 90   Dnr: KS-2022/108 
Uppdrag att förhandla om förvärv av fast egendom som angränsar till detaljplanen 
Alsike Nord etapp 2a (ANE2a) 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen ger Tillväxtkontoret i uppdrag att förhandla om förvärvande av fast 

egendom som erfordras för antagande av detaljplanen Alsike Nord etapp 2a på 
affärsmässiga villkor.  

2. Beslutet justeras omedelbart. 

Yrkanden och förslag 
Förvaltningen redovisar ett reviderat förslag till beslutssatser: ” 1) Kommunstyrelsen ger 
tillväxtkontoret i uppdrag att förhandla om förvärvande fast egendom som erfordras för 
antagande av detaljplanen Alsike Nord etapp 2a på affärsmässiga villkor. 2) 
Kommunstyrelsen delegerar rätten att godkänna erforderliga avtal till tillväxtchefen. 3) 
Kommunstyrelsen befullmäktigar mark- och exploateringschefen samt tillväxtchefen, var för 
sig, att upprätta och underskriva erforderliga avtal för förvärv av fastigheten enligt ovan. 4) 
Besluten 1-3 justeras omedelbart. 
Johan Helenius (SD) yrkar avslag.  
Ordföranden redovisar sitt ordförandeförslag, som är att den första beslutssatsen i 
förvaltningens reviderade förslag bifalls samt att beslutet justeras omedelbart.  

Propositionsordning  
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden sitt ordförandeförslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget.  
Oscar Hahne (KD) anmäler ett särskilt yttrande (se protokollsbilaga).  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens bedömning är att det finns ett flertal goda anledningar till att förvärva fastigheter 
som angränsar till detaljplanen och erfordras för detaljplanens antagande. Det skulle 
innebära en ökad flexibilitet och handlingsfrihet för den kommande utvecklingen av Alsike. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-05-16 
Ärendet bereddes inte av arbetsutskottet. 
Antonio Ameijenda, förvaltningschef tillväxtkontoret, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Tillväxtkontoret 
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Ajournering 
Sammanträdet ajourneras vid två tillfällen under ärendet behandling.  
 
 



 

 
2022-05-23 
Särskilt yttrande 

 
Uppdrag att förhandla om förvärv av fast egendom som angränsar 
till detaljplanen ANE2a  

 

 
Styret fattade detta beslut för att möjliggöra en snabbare exploatering av Alsike, vilket vi 
principiellt är emot. Vi anser i stället att byggtakten ska sänkas, och att dessa beslut ska tas i god 
och sansad ordning. 
 

Oscar Hahne (KD)  
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