
 
 

 
Kommunstyrelsen  PROTOKOLL 1 (12)  

Sammanträdesdatum  
2022-03-28 §§ 52–63 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-04-27 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-04-06 Datum när anslaget tas ner 2022-04-28 

 

Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 
 
Tid: Måndag den 28 mars 2022, kl 13.30–16.40 

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

 
Beslutande: Boo Östberg (C), 1:e vice ordförande, mötesordförande 

Lennart Lundberg (KNU) 
Harriet Swanberg (S) 
Johan Helenius (SD) 
Lotta Wiström (L) 
Thor Övrelid (M) (distansledamot) 
Claes Litsner (S) 
Camilla Arvidsson (M), ersätter Klas Bergström (M) (distansledamot) 
Oscar Hahne (KD), ersätter Mimmi Westerlund (KD) 
 

Ersättare: Matilda Hübinette (KNU) 
Christer Johansson (V) 
 

Övriga deltagare: Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Hanne Natt och Dag, t.f. chef för kommunledningskontoret, §§ 52–61 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, §§ 52–61 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef 
Sammanträdet var slutet under §§ 62–63. Under den slutna delen 
närvarade även Maria Cassel, t.f. planchef, och Anna-Karin 
Strinnholm, kommunikatör.  
 

Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare, §§ 52–63 
 



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 2 (12)  
Sammanträdesdatum  
2022-03-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
  

Justering, se sista 
sida för digital 
underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 4 april 2022 av  
Boo Östberg (C), mötesordförande 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 
 



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 3 (12)  
Sammanträdesdatum  
2022-03-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 52 

Justering 
Kommunstyrelsens beslut 
Protokollet justeras den 4 april 2022 av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU).  

 

§ 53 

Godkännande av dagordning 
Kommunstyrelsens beslut 
Ett informationsärende, Information om kommunens förberedelser med anledning av kriget i 
Ukraina, läggs till efter punkt 3.  
Ärende 10, Förvärv av fastigheten VRÅ 1:212, utgår. 
Lennart Lundberg (KNU) väcker ett ledamotsinitiativ om problem med tågtrafiken. Ärendet 
behandlas som ny punkt 10.  
Med dessa ändringar godkänns dagordningen.  
 

§ 53 a)  
Information om kommunens förberedelser med anledning av kriget i Ukraina 
Kommundirektör Daniel Lindqvist informerar.  
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 4 (12)  
Sammanträdesdatum  
2022-03-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 54 

Anmälan av delegationsbeslut 
Kommunstyrelsens beslut 
Följande delegationsbeslut är anmälda till kommunstyrelsen:  

- Lista 2022-02-21 – 2022-03-17 
- Förteckning lokalförsörjning daterad 2022-03-01 
- Lista tillsvidareanställda februari 2022 
- Lista visstidsanställda februari 2022 

 
 

§ 55 

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

- Protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde 2022-02-14 
- Socialnämndens beslut § 8 2022-02-10 - Verksamhetsberättelse och årsbokslut för 

socialnämnden 2021 
- Utbildningsnämndens beslut § 17 2022-03-15, Verksamhetsberättelse och årsbokslut 

för utbildningsnämnden 2021 
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 5 (12)  
Sammanträdesdatum  
2022-03-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 56   Dnr: KS-2022/116 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd 
2021  

Kommunstyrelsens beslut  
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut för 

kommunstyrelsens verksamheter 2021.  

2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige och revisorer för kännedom. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd ska årligen följa upp årets verksamhet i en 
verksamhetsberättelse, (ett bokslut) avseende mål, uppdrag och ekonomi.  
Kommunstyrelsens resultat uppgick till 2,3 miljoner kronor för 2021. Kommunfullmäktiges 
mål till kommunstyrelsen är 8 stycken, varav 4 bedöms som uppnådda, 3 bedöms vara delvis 
uppnådda och 1 ej uppnått. Av kommunfullmäktiges uppdrag bedöms flertalet vara 
genomförda. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-02-15 
Rapport  Verksamhetsberättelse och årsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2021 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Ekonomichef Dan-Erik Pettersson informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige  
Revisorer  
Ekonomichef 
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 6 (12)  
Sammanträdesdatum  
2022-03-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 57   Dnr: KS-2022/15 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2021  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för kommunen och kommunkoncernen 
2021. 
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunal bokföringslag ska en kommun upprätta ett årsbokslut. Det ekonomiska 
resultatet 2021 för kommunkoncernen var mycket starkt, med ett överskott på 90,9 miljoner 
kronor (föregående år 68,2 miljoner kronor). För kommunen var resultatet 58,4 miljoner 
kronor (föregående år 38,8 miljoner kronor). Verksamhetsresultaten är överlag goda och 
visar både bibehållen resultatnivå och positiv utveckling inom vissa områden.  
Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder gäller under hela mandatperioden. 
Genomförande av uppdragen löper enligt plan och flertalet bedöms vara genomförda under 
mandatperioden. Bedömningen är att kommunen uppfyller kraven på god ekonomisk 
hushållning. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-02-10 
Årsredovisning Knivsta kommunkoncern 2021 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Ekonomichef Dan-Erik Pettersson informerar. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
Revisorerna 
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 7 (12)  
Sammanträdesdatum  
2022-03-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 58   Dnr: KS-2022/166 

Revidering av prislistan för bokningsbara lokaler  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige antar den reviderade prislistan för Knivsta kommuns bokningsbara 
lokaler med start 2022-06-01.  
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut, med de redaktionella ändringar 
som framkommit på sammanträdet, mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Justeringarna i prislistan för bokningsbara lokaler gäller lokalerna för scenkonst och ishall. 
Det finns ett behov av att justera priser och göra delar av prislistan mer tydlig.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtandet  
Prislistan för bokningsbara lokaler i Knivsta kommun 
Kultur- och fritidsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Enhetschefen för fritid, Catrine Wermelin, och kultur- och fritidschefen Lena K Larsson 
informerar. Vissa redaktionella ändringar kommer att göras i prislistan före 
kommunfullmäktige. En ordförklaring till begrepp kommer att läggas in i prislistan samt 
information om förrådshyra.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 8 (12)  
Sammanträdesdatum  
2022-03-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 59   Dnr: KS-2022/176 

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar nya riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal. 
Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU), Claes Litsner (S), Harriet Swanberg (S), Thor Övrelid (M) och Lotta 
Wiström (L) yrkar bifall till förslaget.  
Propositionsordning 
Ordföranden gör 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 
De senaste riktlinjerna för markanvisningar respektive exploateringsavtal har antagits av 
kommunfullmäktige som separata riktlinjer. De nya uppdaterade samlade riktlinjerna för 
såväl markanvisningar som exploateringsavtal innebär en utveckling och precisering av 
förutsättningar, villkor och bedömningskriterier för exploateringsprojekt. 
Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal ska antas av kommunfullmäktige. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-03-14 
Förslag till riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal, 2022-03-18 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 
Chefen för tillväxtkontoret, Antonio Ameijenda, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Exploateringsingenjör 
Mark- och exploateringschef 
Tillväxtchef 
Samhällsbyggnadschef 
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 9 (12)  
Sammanträdesdatum  
2022-03-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 60   Dnr: KS-2022/239 

Ledamotsinitiativ från Lennart Lundberg (KNU) om problem med tågtrafiken 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att till samrådet mellan kommunen och 
regionen den 4 maj 2022 sätta upp en punkt på dagordningen för att diskutera störningarna i 
kollektivtrafiken, samt om möjligt bjuda in Mälardalstrafik och Trafikverket. 
Yrkanden och förslag 
Boo Östberg (C) föreslår att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att till samrådet 
mellan kommunen och regionen den 4 maj 2022 sätta upp en punkt på dagordningen för att 
diskutera störningarna i kollektivtrafiken, samt om möjligt bjuda in Mälardalstrafik och 
Trafikverket. 
Claes Litsner (S) och Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till Boo Östbergs förslag.  
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden det egna förslaget till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Lennart Lundberg (KNU) har väckt ett ärende genom ledamotsinitiativ på dagens 
sammanträde. I förslaget begär han att kommunstyrelsen ska begära överläggningar mellan 
Knivsta kommun och tågbeställaren Mälardalstrafik, samt mellan Knivsta kommun och 
Trafikverket, i syfte att säkerställa en bättre fungerande pendeltågstrafik i framtiden. 

Underlag för beslut 
Ledamotsinitiativet 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Förvaltningen 
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 10 (12)  
Sammanträdesdatum  
2022-03-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 61   Dnr: KS-2022/36 

Revisionsrapport - Granskning av hantering av markreserv  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar yttrandet.  
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Knivsta kommun genomfört en 
granskning av hantering av markreserven, och därefter upprättat en revisionsrapport daterad 
november 2021. Kommunstyrelsen har ombetts yttra sig över rapporten senast den 1 mars 
2022. Förlängd svarstid har begärts och accepterats. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-03-03 
Förslag på yttrande 2022-03-03 
Missiv 2022-01-07 och rapport Granskning av hantering av markreserv 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Revisionen 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
 
  



 
 

 
 Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 11 (12)  
Sammanträdesdatum  
2022-03-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 62   Dnr: KS-2021/747 

Begäran om planbesked för fastighet Ekeby 1:163 m.fl. Alvhem, svar på återremiss  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för fastigheten Ekeby 1:163 m.fl. Alvhem. 
Yrkanden 
Thor Övrelid (M), Lotta Wiström (L), Oscar Hahne (KD), Harriet Swanberg (S), Johan 
Helenius (SD) och Claes Litsner (S) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.  
Christer Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 1).  
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden arbetsutskottets det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet behandlades på kommunstyrelsen den 28 februari 2022. Förvaltningen föreslog för 
kommunstyrelsen att lämna negativt planbesked. Ärendet återremitterades till förvaltningen i 
syfte att skriva fram ett positivt planbesked och förtydliga de utmaningar som finns på 
platsen. Vid positivt planbesked ska även kommunen ange när planarbetet avses inledas 
och när det bedöms vara klart. Bedömningen är att planarbetet kan inledas 2027 och 
avslutas 2031. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, 2022-03-03 
PM – Utredning för planbesked för Ekeby 1:163 m.fl. Alvhem, 2022-02-28 
Ansökan om planbesked, 2021-11-11 
Ekeby 1:163 m.fl. Alvhem koncept, 2021-11-11 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 
Maria Cassel, planchef, och Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Planintresset (genom planenheten) 
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PROTOKOLL 12 (12)  
Sammanträdesdatum  
2022-03-28  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 63   Dnr: KS-2022/161 

Planuppdrag för Kv Sommarlovet, Särsta 3:150  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att inleda detaljplanearbete för Kv 
Sommarlovet, Särsta 3:150 m.fl. 
Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU) och Thor Övrelid (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Planuppdrag föreslås för Kv Sommarlivet, Särsta 3:150 m.fl. Positivt planbesked gavs 
2014-01-08. Ansökan om planbesked omfattade åtta radhus. Befintlig detaljplan reglerar 
nordvästra delen av kvarteret som industri och i övrigt som bostad. Delar av befintlig 
bostadsbebyggelse är planstridig. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande, 2022-02-23 
Ansökan om planbesked för fastigheten Särsta 3:443 och Särsta 3:150, 2013-05-30 
Arbetsutskottet instämmer i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Maria Cassel, planchef, och Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planintressent (genom planenheten) 
 
 



Vänsterpartiet är fortsatt positiva till själva konceptet Alvhem som 

presenteras i ansökan om planbesked. Projekt med stadsodling och 

kretsloppsanpassat avlopp är sådant som vi gärna ser i det växande 

Alsike. 

Förvaltningen anger i sitt underlag flera tunga skäl till att ansökan inte bör 

beviljas i detta skede och vi har stort förtroende för förvaltningens kompetens. 

Även Länsstyrelsen och Roslagsvatten har anfört starka invändningar. Med 

tanke på alla utredningar av omvärdsfaktorer som påverkar tidsplanen känner vi 

att det är ärligare att kvarstå med ett negativt planbesked. 

I Miljöbalken finns ett starkt skydd mot att inte exploatera jordbruksmark. Ett 

postivt planbesked riskerar därmed att bryta mot balkens bestämmelser. Detta är 

också en klart uttalad ambition i Knivstas stadsutvecklingsstrategi. Vidare är det 

aktuella området utsatt för en översvämningsrisk, vilket tillsammans med flera 

andra faktorer behöver tid för att utredas.  

För att förhindra en olycklig situation där planintressenten och den kommunala 

förvaltningen investerar ytterligare resurser i form av tid och pengar i ett projekt 

som ändå inte går att starta i närtid så menar vi att begäran bör avslås. Mot 

denna bakgrund stöder Vänsterpartiet det ursprungliga förslaget, som lyder: 

Kommunstyrelsen ger negativt planbesked för den föreslagna åtgärden för 

fastigheten Ekeby 1:163 m.fl. Alvhem. 

Christer Johansson (V) 

ersättare KS 

Särskilt yttrande till KS 

Begäran om planbesked för fastighet 
Ekeby 1:163 m.fl. Alvhem 

2022.03.28 

Vänsterpartiet vill med följande yttrande kvarstå vid den 

ståndpunkt vi lämnade vid KS:s förra sammanträde angående 

ärendet: Begäran om planbesked för fastighet Ekeby 1:163 m.fl. 

Alvhem 

Protokollsbilaga 1
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