
 
 

 
Kommunstyrelsen  PROTOKOLL 1 (15)  

Sammanträdesdatum  
2022-05-23 §§ 91–106  

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-06-22 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-06-01 Datum när anslaget tas ner 2022-06-23 

 

Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 
 
Tid: Måndag den 23 maj 2022, kl 13.00-17.00 

 

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, §§ 91-105 
Harriet Swanberg (S)  
Mimmi Westerlund (KD) 
Johan Helenius (SD) 
Lotta Wiström (L) 
Thor Övrelid (M) (distansledamot) 
Claes Litsner (S) (distansledamot) 
Peter Bergkvist (MP) 
Matilda Hübinette (KNU), ersätter Lennart Lundberg (KNU) § 106 
 

Ersättare: Oscar Hahne (KD)  
Matilda Hübinette (KNU), §§ 91-105 
Camilla Arvidsson (M) (distansersättare) 
Peter Bergkvist (MP) 
Christer Johansson (V) 
 

Övriga deltagare: Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
Antonio Ameijenda, tillväxtchef 
Sammanträdet var slutet under § 100. Under den slutna delen 
närvarade även Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, och Maria 
Cassell, t.f. planchef. 



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 2 (15)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
  

 
Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare  

Justering, se sista 
sida för digital 
underskrift: 

Protokollet justeras under med digital signatur den 30 maj 2022 av  
Göran Nilsson (M), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), justerare §§ 91-105 
Matilda Hübinette (KNU), justerare § 106  

  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 3 (15)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 91 

Justering 

Kommunstyrelsens beslut 
Protokollet justeras den 30 maj 2022 av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU).  
 

§ 92 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärende 13 behandlas efter ärende 6 b.  
Efter ärende 15 tillkommer ett informationsärende, Information om cykelväg efter väg 255.  
Ärende 11, Revidering av regler för föreningsbidrag, utgår.  
Boo Östberg (C) anmäler ett ledamotsinitiativ, Ledamotsinitiativ från Boo Östberg (C) om 
frivilliga resurser i krishanteringen.  
Med dess ändringar godkänner kommunstyrelsen dagordningen.  
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 4 (15)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 93 
Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsbesluten är anmälda enligt följande:  

− Protokoll från arbetsutskottet 2022-05-12  
− Lista delegationsbeslut 2022-04-12 till 2022-05-12 
− Förteckning delegationsbeslut lokalförsörjning 2022-04 
− Tillsvidareanställda april 2022 
− Visstidsanställda april 2022 

 

§ 94 
Övriga anmälningsärenden 
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda: 

− SUN 2022-05-02, § 60, Beslut att inte starta planarbete på Trunsta 32 
− SUN 2022-05-02, § 63, Ekonomisk uppföljning per sista mars 2022 
− UN § 31 2022-04-26, Ekonomisk uppföljning per mars 2022 

 

§ 95 
Bostäder till Ukraina-flyktingar  
Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef, Markus Sjölén-Gustafsson, Ukraina-samordnare, och 
Catrin Josephson, socialchef, informerar.  
 

§ 96 
Information om lokalförbättringar inom utbildningsnämnden och förslag till 
lokalomflyttningar 
Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef, informerar.  
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 5 (15)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 97   Dnr: KS-2022/297 
Kommunhusets utveckling- startbesked och utökade investeringsmedel  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar om startbesked för investeringsprojektet ”Utveckling 

Kommunhuset”.  
2. Kommunstyrelsen omfördelar 2,3 mkr från projektet ”IT infrastruktur investeringar” till 

projektet ”Kommunhusets utveckling”. 

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.  
Mimmi Westerlund (KD) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 1).  

Sammanfattning av ärendet 
Ett projekt pågår för att utveckla kommunhuset och effektivisera lokalanvändandet. Projektet 
innebär inköp projektledning, ombyggnation och inventarier. Innan förvärvet av 
Kommunhuset är klart kommer Knivsta kommun att ta alla investeringar för utvecklingen av 
Kommunhuset.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-04-29 
Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef, informerar.  
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Lokalförsörjningschef 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 6 (15)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 98 
Ekonomisk information 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar. 
 

§ 99 
Arbetet med att stärka medborgardialog i Knivsta kommun under mandatperioden 
2019-2022 – rapport från dialoggruppen 
En skriftlig rapport har varit utsänd (KS-2022/315). Hanne Natt och Dag, 
kommunikationschef, informerar.  
 

  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 7 (15)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 100   Dnr: KS-2022/269 
Planuppdrag för Gredelby 2:1 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att inleda detaljplanearbete för 
del av Gredelby 2:1. 

Reservation  
Mimmi Westerlund (KD) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 2). 
Lotta Wiström (L) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden 
Boo Östberg (C) och Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.  
Mimmi Westerlund (KD) tilläggsyrkar att man i tidigt skede ska planera för god framkomlighet 
för trafikanter i anslutning till byggnationen, säkerställa tillräckliga grönytor runt det nya 
bostadsområdet och mellan bostäderna, samt att byggnaderna ska harmoniera väl med sin 
omgivning.  
Harriet Swanberg (S) och Claes Litsner (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och avslag 
på Mimmi Westerlunds tilläggsyrkande.  
Lotta Wiström (L) yrkar bifall till Mimmi Westerlunds tilläggsyrkande.  
Boo Östberg (C) yrkar avslag på Mimmi Westerlunds tilläggsyrkande.  

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 ställer ordföranden Mimmi Westerlunds tilläggsyrkande mot avslag 
och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 
Planuppdrag föreslås för Gredelby 2:1. Positivt planbesked gavs 2021. Ansökan om 
planbesked omfattade 30-40 radhus. Befintlig detaljplan reglerar hela området som park eller 
plantering. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-04-06 
Ansökan om planbesked för bostäder, Knivsta Gredelby 2:1, 2021-08-23  
Planchef Maria Cassel informerar.  
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag.  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 8 (15)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Planintressenten (via planenheten) 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 9 (15)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 101   Dnr: KS-2022/ 

Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
1. Kommunfullmäktige antar dokumentet Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens 

verksamhetsområde. 
2. De reviderade avgifterna och tillämpningsreglerna ska gälla från och med den 1 januari 

2023. 

Reservation  
Mimmi Westerlund (KD) reserverar sig till förmån för sitt återremissyrkande (protokollsbilaga 
3).  

Yrkanden  
Mimmi Westerlund (KD) yrkar återremiss i syfte att redovisa ekonomiska konsekvenser för 
enskilda och för kommunen.  
Claes Litsner (S) yrkar bifall till det utsända förslaget och avslag på Mimmi Westerlunds 
återremissyrkande.   
Harriet Swanberg (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 Mimmi Westerlunds återremissyrkande mot att avgöra ärendet 
idag, och finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. Slutligen ställer ordföranden 
det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Socialnämnden har gjort en översyn av avgifter inom nämndens verksamhetsområde och 
föreslår nya avgifter med tillhörande tillämpningsregler. De förändringar som föreslås gäller 
differentiering av avgift för omvårdnads- respektive serviceinsatser i hemtjänst, erbjudande 
om månadsabonnemang för medboende i särskilt boende för äldre, uttag av avgifter baserad 
på biståndsbedömda insatser i korttidsboende och eftermiddagstillsyn enligt LSS samt nya 
avgifter i form av kommunens självkostnad vid förlust och/eller skadegörelse av 
trygghetslarm, samt avgift för provisorisk dödsbohantering. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-05-05 
Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde i Knivsta kommun, 
förslag daterat 2022-05-10  
Beslut från socialnämnden, § 33, 2022-05-05 
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Tjänsteutlåtande från socialnämnden 2022-04-14 
Socialchef Catrin Josephson informerar.  
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  

Beslutet ska skickas till 
Akten  
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 11 (15)  
Sammanträdesdatum  
2022-05-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 102   Dnr: KS-2022/214 
Uppföljning av nämnders, styrelser och bolagens interna kontroll 2021 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten Uppföljning av nämnders, styrelser och bolagens 

interna kontroll 2021. 
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, styrelser och bolagens arbete med intern kontroll 2021 visar att 
den interna kontrollen i huvudsak har genomförts och bedöms fungera tillfredsställande, trots 
vissa avvikelser.  

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-03-28 
Rapport Uppföljning av nämnders, styrelser, bolagens interna kontroll 2021 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Valnämnden 
IT-nämnden 
Överförmyndarnämnden 
Lönenämnden 
Knivstabostäder 
AB Kommunfastigheter i Knivsta AB  
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§ 103   Dnr: KS-2022/285 

Ansökan om tilldelning av KS ofördelade investeringsmedel för belysning och 
markarbeten vid Knivsta station 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beviljar samhällsutvecklingsnämnden ytterligare 2,3 miljoner kronor för 

åtgärder att stärka tryggheten runt Knivsta station. 
2. De 2,3 miljoner kronorna tas från budgetposten KS ofördelade investeringsmedel. 

Yrkanden 
Mimmi Westerlund (KD) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 4).  
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och anmäler ett särskilt 
yttrande (protokollsbilaga 5).  
Johan Helenius (SD), Claes Litsner (S) och Lotta Wiström (L) 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 
Det finns en vilja att öka tryggheten runt Knivsta station. Det saknas dock medel för gatu- 
och trafikenheten i samhällsutvecklingsnämndens budget för 2022 för att kunna prioritera en 
upprustning under året. Samhällsutvecklingsnämnden ansöker därför om tilldelning av 2,8 
miljoner från KS ofördelade investeringsmedel för att stärka tryggheten runt Knivsta station. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-03 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 47, 2022-05-02 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2022-03-11 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Ekonomichef 
Gatu- och trafikenheten 
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§ 104 
Information om cykelväg längs väg 255 
Alexander Jonsson, t.f. gatuchef informerar. Det har inkommit en skrivelse om cykelvägen 
som ska besvaras av samhällsutvecklingsnämnden. 
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§ 105   Dnr: KS-2022/357 
Ledamotsinitiativ från Boo Östberg (C) om frivilliga resurser i krishanteringen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bifaller ledamotsinitiativet och ger förvaltningen i uppdrag att se över hur 
civilsamhällets resurser kan bli en del i kommunens kris- och beredskapshantering för ett 
tryggare och mer hållbart samhälle. Även i kris.  

Yrkanden och förslag 
Boo Östberg (C) redogör för förslaget i sitt ledamotsinitiativ, som lyder: Centerpartiet vill 
därför att förvaltningen får att uppdrag att se över hur civilsamhällets resurser kan bli en del i 
kommunens kris- och beredskapshantering för ett tryggare och mer hållbart samhälle. Även i 
kris. 
Lennart Lundberg (KNU), Harriet Swanberg (S) och Lotta Wiström (L) yrkar bifall till förslaget. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ledamöter i nämnder har enligt kommunallagen rätt att väcka ärenden. Enligt Knivsta 
kommuns reglemente för styrelsen och nämnderna ska detta göras skriftligt.  

Underlag för beslut 
Ledamotsinitiativ 2022-05-23 
Ärendet är inte berett av arbetsutskottet.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Förvaltningen 
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§ 106 

Information om konceptskisser för Stadsutvecklingsstrategi 2035 
Tillväxtchef Antonio Ameijenda, Harriet Swanberg (S) och Thor Övrelid (M) informerar. I 
workshops har förtroendevalda tagit fram skisser som visar möjlig gestaltning av stadsmiljön. 



 
2022-05-23 

Särskilt yttrande 

Kommunstyrelsen 

Ansökan om tilldelning av KS ofördelade investeringsmedel för 
belysning och markarbeten vid Knivsta station  

På kommunstyrelsen i februari föreslog Kristdemokraterna att stärka tryggheten runt 
stationen, bland annat med bättre belysning. Förslagen mottogs till en början positivt, men 
efter att majoriteten ajournerat sig för överläggning, svängde de och sa till slut nej ändå. Men 
redan nu i maj lades alltså ett liknande förslag fram på bordet. Det välkomnar vi. 
 
Det var under ärende 36 i februari: Polisens och Knivsta kommuns medborgarlöfte 
2022 som Kristdemokraterna yrkande på ett antal revideringar: 
 

1. Aktivt och i samverkan med SSPF arbeta med att höja tryggheten runt nya 
Sågverkstorget, stationen och parkeringsgarage 

2. Kontinuerligt arbeta med renhållning och rondering av belysning för att kunna åtgärda 
fel. 

3. Höja den polisiära och kommunala närvaron särskilt under helgkvällar 
 
I Knivstas närområde finns oroliga kommuner, och därför anser vi att kommunen måste börja 
jobba mer proaktivt. KD i Knivsta har föreslagit ett antal åtgärder men blivit nedröstade varje 
gång. Därför är det positivt att den styrande majoriteten nu väljer att lyssna på oppositionen. 



 
2022-05-23 

Reservation 

Kommunstyrelsen 

 

Planuppdrag för Gredelby 2:1   
 

Tidigare byggnationer i Knivsta har visat brister i planering, vilket försämrat framkomligheten 

förbi platsen. Senast vid bygget runt Centrala Ängby försämrade framkomligheten inte bara 

för allmänheten, utan även för blåljus. Därför yrkade vi att i tidigt skede få med i planeringen 

att framkomligheten för trafikanter i anslutning till byggnationen måste vara god. Detta 

avslogs. Vi vill också säkerställa tillräckliga grönytor runt det nya bostadsområdet och mellan 

bostäderna, samt, samt byggnaderna ska harmoniera väl med sin omgivning. 

 

Mimmi Westerlund (KD)  

 

  



 
2022-05-23 

Reservation 

Kommunstyrelsen 

Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens 
verksamhetsområde  

Ärendet har brister i avsnittet om de ekonomiska konsekvenserna för såväl enskilda som för 
kommunen. Innan avgifter och tillämpningsregler antas behöver detta klargöras.  

 

Mimmi Westerlund (KD)  

 

  



 
2022-05-23 

Särskilt yttrande 

Kommunstyrelsen 

Kommunhusets utveckling - startbesked och utökade 
investeringsmedel  

Den planerade förtätningen av kommunhuset får antas bli ändamålsenlig. Att flytta in fler av 
kommunens medarbetare i samma hus, och därmed bli mer resurseffektiv genom att slippa 
externa hyreskostnader, är bra. 
 
Vi ställer oss däremot frågande till den muntliga informationen kring att omvandla den före 
detta cafélokalen i bottenplan till kommunal kontorsyta. Under mötet ställde vi frågan om 
detta beslut föregåtts av dialog med det lokala näringslivet, eftersom det ofta efterfrågas 
större verksamhetslokaler. Svaret var nej.  
 
Detta tror vi är mycket olyckligt. Den aktuella lokalen är i dagsläget den enda i sitt stycke så 
nära stationen. Vi ställer oss frågande till varför kommunen ska ha bästa läget för kontor, i 
stället för att låta kommersiell aktör bedriva verksamhet. 
 
 
Mimmi Westerlund (KD)  



 
 
 
 
 
 
Särskilt yttrande till  § 103 på kommunstyrelsen den 23 maj 
 
Ansökan om tilldelning av KS ofördelade investeringsmedel för 
belysning och markarbeten vid Knivsta station 
 
Jag ser mycket positivt på att kommunstyrelsen beviljar samhällsutvecklingsnämnden ytterligare 2,3 
miljoner kronor för åtgärder att stärka tryggheten runt Knivsta station. Det behövs verkligen. 
Ännu bättre hade det varit om kommunstyrelsen tidigare ställt sig bakom vårt ledamotsinitiativ att 
sätta in kommunala ordningsvakter stationsområdet fredags och lördagskvällar. 
 
Men det är ett annat ärende än det som inte behandlas idag. 
Vi kommer att väcka den frågan igen vid ett senare tillfälle, eftersom det finns allvarliga tecken på att 
det inträffat flera incidenter, som påverkar resenärers säkerhet och trygghet på perrongen under 
kvällstid under helgerna. 
 
Lennart Lundberg, andre vice ordförande i kommunstyrelsen 
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