
PROTOKOLL 1 (13) 
Sammanträdesdatum 
2021-09-27 §§ 139–154

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

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, Knivsta 

Sista datum för 
laglighetsprövning 

2021-10-27 

Datum när anslaget 
sätts upp 

2021-10-06 Datum när anslaget 
tas ner 

2021-10-28 

Sammanträde med kommunstyrelsen 

Tid: Måndag den 27 september 2021, kl. 13:00–15.20 
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus, samt på distans.  
Beslutande: Klas Bergström (M), ordförande 

Boo Östberg (C), 1:e vice ordförande, (distansledamot) 
Lennart Lundberg (KNU), 2:e vice ordförande, (distansledamot) 
Harriet Swanberg (S), (distansledamot) 
Oscar Hahne (KD), ersätter Mimmi Westerlund (KD), 
(distansledamot) 
Johan Helenius (SD), (distansledamot) 
Lotta Wiström (L), (distansledamot) 
Thor Övrelid (M), (distansledamot), §§ 148–154 
Claes Litsner (S), (distansledamot) 
Camilla Arvidsson (M), ersätter Thor Övrelid (M), §§ 139–147 
(distansledamot) 

Ersättare: Matilda Hübinette (KNU), (distansersättare) 
Camilla Arvidsson (M), (distansersättare), §§ 148–154 
Kerstin Umegård (MP), (distansersättare) 
Christer Johansson (V) 

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

Protokollet justeras med digital signatur den 4 oktober 2021 av: 
Klas Bergström (M), ordförande 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 
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PROTOKOLL 2 (13)  
Sammanträdesdatum  
2021-09-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Övriga deltagare 
Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Åsa Franzén, chef för kommunledningskontoret 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
Sammanträdet var slutet under § 154. Under den slutna delen närvarade även: 
Maria Cassel, t.f. planchef 
Antonio Ameijenda, chef för tillväxtkontoret 
Anna Karin Strinnholm, kommunikatör  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 139 

Justering 

Kommunstyrelsens beslut 
Protokollet justeras den 4 oktober 2021 av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU). 
 

§ 140 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Punkt 12, Planbesked för bostäder Trunsta 3:18, Urbanica AB, läggs sist på dagordningen.  
Punkt 10, ”Information om markförsäljning i Ar” lyfts till ett beslutsärende med tillägget 
”Försäljning av Gredelby 1:136”.  

 

§ 141 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande delegationsbeslut är anmälda till kommunstyrelsen: 

− Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-09-15 
− Lista på diarieförda delegationsbeslut 2021-08-14–2021-09-16 

− Förteckning delegationsbeslut lokalförsörjning, augusti 2021 

− Tillsvidareanställda juli 2021 

− Visstidsanställda juli 2021 
 

§ 142 

Övriga anmälningsärenden 
Följande skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen:  

− Socialnämnden § 68 Ekonomisk uppföljning per sista juli samt tjänsteutlåtande och 
uppföljningsmall 

− Samhällsutvecklingsnämnden § 85, 2021-09-06, Ekonomisk uppföljning per juli 

− Justerat protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde 2021-08-23 
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§ 143    

Information från utbildningsnämnden 

Sammanfattning 
Utbildningsnämndens ordförande Bengt-Ivar Fransson (M) deltar och informerar. 
 

§ 144    

Information om framtida exploateringskalkyler 

Sammanfattning 
 Pelle Mikaelsson, projektledare mark- och exploateringsenheten, informerar.  

 

§ 145    

Information om riksintresseprecisering Arlanda 
Informationen bordläggs.  
 

§ 146    

Information från Tillväxtkontoret 

Sammanfattning 
Antonio Ameijenda, förvaltningschef, informerar.  
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§ 147   Dnr: KS-2021/632 

Information om markförsäljningar i Ar – Försäljning av Gredelby 1:136 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen bekräftar att den tidigare avtalade försäljningen av fastigheten Gredelby 
1:36 genomförs. 

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden det på sammanträdet utsända förslaget till beslut mot avslag och 
finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  
Lennart Lundberg (KNU), Oscar Hahne (KD), Lotta Wiström (L) och Johan Helenius (SD) 
anmäler skriftliga röstförklaringar (protokollsbilagor 1–4).   

Sammanfattning av ärendet  
Kommunen träffade 2014 avtal om försäljning av fastigheten Gredelby 1:36 till Laestadianska 
församlingen. Tomten är belägen i företagsområdet Ar. På grund av en mycket utdragen 
detaljplaneprocess har köparen ännu ej tillträtt, men önskar nu göra det. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande, odaterat 
Anders Carlquist, exploateringschef, informerar.  

Ajournering 
Ordföranden ajournerar mötet under ärendet under cirka 15 minuter.  
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§ 148   

Ekonomisk information 

Sammanfattning 
Dan-Erik Petterson, ekonomichef, informerar. 
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§ 149   Dnr: KS-2021/485 

Program för integration i Knivsta kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige:  
1. Kommunfullmäktige antar program för integration i Knivsta kommun.  
2. Programmet ska gälla från och med 1 november 2021.  

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU) och Harriet Swanberg (S) yrkar bifall till det utsända förslaget.  
Oscar Hahne (KD) yrkar bifall till det utsända förslaget men tilläggsyrkar att en punkt läggs till 
under avsnitt 2.2.: ”Kommunen ska verka för att fler ska komma i sysselsättning inom 90 
dagar efter lämnat etableringsuppdrag.”  
Klas Bergström (M), Lotta Wiström (L) och Boo Östberg (C) yrkar bifall till det utsända 
förslaget och Oscar Hahnes tilläggsyrkande.   

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 beslutet. Slutligen ställer ordföranden Oscar Hahnes 
tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller yrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett lyckat integrationsarbete har ett stort positivt utfall på samhällsnivå är en viktig del i att 
lösa samhällsutmaningarna för att uppnå målen i Agenda 2030, inte minst mål 10 som har 
fokus på minskad ojämlikhet. För att främja integration i Knivsta kommun är det viktigt att det 
finns ett långsiktigt perspektiv och att det finns ett integrationsfrämjande angreppsätt i det 
kommunala uppdraget. Med bakgrund av detta har ett förslag till program för integration i 
Knivsta tagits fram. Syftet med programmets framtagande har varit att sammanfatta vilken 
önskvärd riktning och målsättning som eftersträvas. Programmet innefattar tre målområden 
med tillhörande mål och strategier. Kommunledningskontoret har berett frågan tillsammans 
med representanter från andra kontor och två referensgrupper som stöd. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-06-16 
Förslag till program för integration i Knivsta kommun 2021-06-16 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
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§ 150   Dnr: KS-2021/516 

Remiss - Om folkbokföring, samordningsnummer och identitetsnummer (SOU 
2021:57), Fi2021/02516  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen godkänner remissyttrandet för SOU 2021:57. 

Reservation 
Oscar Hahne (KD) anmäler reservation (skriftlig reservation, protokollsbilaga 5).  

Yrkanden 
Oscar Hahne (KD) yrkar att i sista stycket i yttrandet, efter meningen: ”Att införa ytterligare en 
variant på ”personnummer” så kallat identitetsnummer och förändringar i 
samordningsnummer riskerar att minska förståelsen för folk i allmänhet och ökar 
komplexiteten”, kommunstyrelsen ska lägga till två stycken enligt följande:  ”I samband med 
att den nya lagen träder i kraft bör samtliga redan utfärdade samordningsnummer återkallas. 
Drygt hälften av de som idag har tilldelas ett nummer har inte styrkt sin identitet, vilket de 
skulle behöva göra vid en ny tilldelning. Detta skulle underlätta arbetet och stärka säkerheten 
även ute i kommunerna.” samt ”Ett lämpligt sätt att få en korrekt bild av hur många som 
vistas i Sverige och dess respektive kommuner vore att genomföra en folkräkning.” 
Claes Litsner (S) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut och avslag på Oscar Hahnes 
yrkande.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
Oscar Hahnes yrkande behandlas som ett tilläggsyrkande.  
Ordföranden ställer det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller beslutet. Sedan ställer ordföranden Oscar Hahnes tilläggsyrkande 
mot avslag och finner att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun är ombedd att lämna yttrande på SOU 2021:57 om folkbokföring, 
samordningsnummer och identitetsnummer. Utredningen föreslår vissa stärkta kontroller och 
införande av så kallade identitetsnummer. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-08-11 
Remissvar Fi2021_02516 Knivsta kommun 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
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§ 151   Dnr: KS-2021/601 

Ansökan om medel ur budgetposten "KS prioriterat" 

Kommunstyrelsens beslut 
 
1. Kommunstyrelsen beviljar ekonomikontorets ansökan om att avsätta 1 000 000 kronor 

från KS prioriterade medel för utbyggnad av laddningsinfrastruktur vid kommunens 
arbetsplatser. 

2. Kommunstyrelsen beviljar kommunledningskontorets ansökan om 400 000 kronor från 
KS prioriterade medel för utveckling av funktionaliteter i molntjänster.  

3. Kommunstyrelsen beviljar kommunledningskontorets ansökan om 500 000 kronor från 
KS prioriterade medel till ”Bort med lösenorden!-projektet”. 

4. Kommunstyrelsen beviljar kommunledningskontorets ansökan om 400 000 kronor från 
KS prioriterade medel för färdigställandet av MIM-projektet.  

5. Kommunstyrelsen beviljar kommunledningskontorets ansökan om 175 000 kronor från 
KS prioriterade medel för licenskostnader för säkra digitala videomöten under sex 
månader.  

6. Kommunstyrelsen beviljar kommunledningskontorets ansökan om 200 000 kronor från 
KS prioriterade medel för att genomföra projektet Digital mognad under 2021.  

7. Kommunstyrelsen beviljar vård- och omsorgskontorets ansökan om 240 000 kronor från 
KS prioriterade medel för anlitande av en arkivkonsult. 

8. Kommunstyrelsen beviljar samhällsbyggnads- och kommunledningskontorets ansökan 
om 250 000 kronor från KS prioriterade medel för anlitande av arkivkonsult.  

9. Kommunstyrelsen beviljar utbildningskontorets ansökan om 500 000 kronor från KS 
prioriterade medel för att få två digitala klassrum, med förmåga till god när-, fjärr- och 
hybridundervisning. 

10. Kommunstyrelsen beviljar utbildningskontorets ansökan om 492 000 kronor från KS 
prioriterade medel för att investera i vegetariska färsformare.  

11. Kommunstyrelsen beviljar utbildningskontorets ansökan om 98 000 kronor från KS 
prioriterade medel för att investera i miljövänliga ugnsplåtar.   

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

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
Det utsända förslaget till beslut med borttagande av den andra beslutspunkten är 
huvudförslag, i enlighet med kommundirektörens föredragning.  
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Därefter ställer ordföranden huvudförslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet berör flera ansökningar om medel från budgetposten kommunstyrelsens prioriterade 
medel 2021 för investeringar och utveckling av verksamheten från Innovationskontoret, 
Kultur- och fritidskontoret, Kommunledningskontoret, Utbildningskontoret  och Vård- och 
omsorgskontoret. Totalt uppgår ansökningarna till ungefär 4,47 miljoner av de återstående 
6,06 miljonerna i KS prioriterat.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-09-15 
Daniel Lindqvist, kommundirektör informerar. I tjänsteutlåtandet på sid 2 finns en text om 
Innovationskontoret som är felaktig, eftersom förvaltningen inte söker dessa medel till 
kontoret. Beslutsmening nr 2 i det utsända förslaget till beslut dras tillbaka av förvaltningen 
eftersom kultur- och fritidskontoret kan finansiera verksamhetssystemet inom befintlig 
budgetram. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
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§ 152   Dnr: KS-2021/455 

Regler för föreningsbidrag inom det sociala området  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen skickar tillbaka ärendet till socialnämnden för behandling och beslut. 

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 
Av 2 kap. 1 § KL följer att kommunen får ha hand om angelägenheter av allmänt intresse, 
vilket har ansetts innebära att kommunen även får lämna bidrag till föreningar om 
föreningsverksamheten syftar till att uppfylla ett allmänintresse. Socialnämnden har bett 
kommunstyrelsen att anta regler för föreningsbidrag på det sociala området, vilket är bidrag 
som socialnämnden beslutar om.  

Underlag för beslut 
Ordförandeförslag 2021-09-10 
Tjänsteutlåtande 2021-08-04  
Socialnämndens beslut § 46 2021-05-27 
Tjänsteutlåtande från socialnämnden 2021-04-29 
Regler för föreningsbidrag 2021-05-27 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialnämnden 
Socialchef 
Handläggare 
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§ 153   Dnr: KS-2021/567 

Sammanträdestider för kommunstyrelsens utskott 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott sammanträder år 2022 den 10 januari, 14 

februari, 14 mars, 4 april, 9 maj, 15 augusti, 12 september, 10 oktober, 28 november.  
2. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder år 2022 den 12 januari,16 februari, 16 

mars, 6 april, 11 maj, 17 augusti, 14 september, 12 oktober, 30 november.  
3. Utskotten får ställa in sammanträden eller sammanträda vid andra tillfällen om det finns 

behov av detta. 

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 
Enligt arbetsordningarna för kommunstyrelsens utskott ska kommunstyrelsen bestämma 
utskottens sammanträdestider inför varje år. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-08-17 
Kommunstyrelsens utskott instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
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§ 154   Dnr: KS-2021/261 

Planbesked för bostäder Trunsta 3:18, Urbanica AB  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger negativt planbesked för del av fastighet Trunsta 3:18. 

Reservation  
Oscar Hahne (KD) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 6).  

Yrkanden 
Claes Litsner (S), Lennart Lundberg (KNU), Harriet Swanberg (S) och Lotta Wiström (L) 
yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.  
Oscar Hahne (KD) yrkar att kommunen i dialog med exploatören ska undersöka möjligheten 
till en ansökan om planbesked för 20-30 småhus på Trunsta 3:18.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot Oscar Hahnes yrkande var 
för sig och finner att kommunstyrelsen bifaller det utsända förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Ansökan avser planbesked för nybyggnad av ca 120 radhus/villor, en idrottshall med 
restaurang samt förskola på mark som idag utgörs av jordbruksmark och skog. 
Förslaget går inte i linje med kommunens översiktsplan då området inte är utpekat som 
prioriterat för ny bebyggelse och är inte förenlig med miljöbalkens bestämmelser om 
hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. 4§ rörande brukningsvärd jordbruksmark. 
Samhällsbyggnadskontoret ställer sig negativa till att i dagsläget pröva lämpligheten för 
förslaget i en detaljplanprocess. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-08-30 
Ansökan med bilaga 
Yttrande över samhällsbyggnadskontorets bedömning angående vår planansökan för del av 
Trunsta 3:18 2021-08-04 
Kommentar till skrivelsen Yttrande över samhällsbyggnadskontorets bedömning angående 
vår planansökan för del av Trunsta 3:18 2021-08-10 
Maria Cassel, t.f. planchef, föredrar ärendet.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Sökande 



Röstförklaring i ärende 10  Försäljning av fastigheten Gredelby 1:36 

Det är mycket otillfredsställande att få beslutsförslag på bordet under pågående möte. Det 
omöjliggör den dialog och förankring av politiska beslut, som är en viktig del av den lokala 
demokratin. 

Men hänsyn till att det är kommunen som orsakat den stora försening av denna markförsäljning, som 
vad vi förstår följer kommunallagens regler, ställer vi oss ändå bakom denna markförsäljning till den 
Laestadianska församlingen i Knivsta. 

Lennart Lundberg, andre vice ordförande i kommunstyrelsen 

Protokollsbilaga 1



2021-09-27

Röstförklaring

KS-2021/632 

Försäljning av fastigheten Gredelby 1:36  

Kommunen träffade redan 2014 e2 avtal om försäljning av fas;gheten Gredelby 1:36 ;ll 
Laestadianska församlingen. Köpeskillingen beräknades u;från den då rådande prisnivån och 
församlingen erlade handpenning i samband med avtalstecknandet. På grund av en mycket 
utdragen detaljplaneprocess har köparen ännu ej ;llträ2, men önskar nu göra det.  

Vi konstaterar a, det blir problema2skt när ärenden drar ut på 2den på de,a vis, särskilt när det 
gäller bl.a. värdering, men a, vi blivit upplysta a, juridiken är i sin ordning och därför inte ser någon 
anledning a, försena ärendet y,erligare, utan vi yrkade bifall 2ll e, genomförande av försäljningen. 

Oscar Hahne (KD) 

Protokollsbilaga 2



Röstförklaring i ärende 10 

Det är mycket otillfredsställande att få beslutsförslag på bordet under pågående möte. Det 
omöjliggör den dialog och förankring av politiska beslut, som är en viktig del av den lokala 
demokratin. 

Men hänsyn till att det är kommunen som orsakat den stora försening av denna markförsäljning, som 
vad vi förstår följer kommunallagens  regler ställer vi oss bakom denna markförsäljning till den 
Laestadianska församlingen i i Knivsta. 

Lotta Wiström (L) ledamot Kommunstyrelsen 

Protokollsbilaga 3



2021-09-27 

Röstförklaring i ärende 10 

Det är mycket otillfredsställande att få beslutsförslag på bordet under pågående möte. Det 
omöjliggör den dialog och förankring av politiska beslut, som är en viktig del av den lokala 
demokratin. 

Men hänsyn till att det är kommunen som orsakat den stora försening av denna markförsäljning, som 
vad vi förstår följer kommunallagens  regler ställer vi oss bakom denna markförsäljning till den 
Laestadianska församlingen i i Knivsta. 

Johan Helenius SD Knnivsta 

Protokollsbilaga 4



2021-09-27

Reservation

KS-2021/516 

Remiss Om folkbokföring, samordningsnummer och 
identitetsnummer (SOU 2021:57), Fi2021/02516 

A" det nya iden+tetsnumret är avse" a" fungera på i stort se" samma sä" som e" 
samordningsnummer är oroväckande e9ersom det systemet har varit mycket osäkert. 
Kristdemokraterna har vid e" flertal +llfällen framfört kri+k mot just samordningsnumren 
och problema+ken med det parallellsamhälle som uppstår när människor vistas i landet med 
falska iden+teter.  

Det är därför bra a, utredningen nu föreslår åtgärder som stärker iden7tetskontrollen vid 
fly, 7ll Sverige, bland annat genom a, man personligen måste inställa sig 7ll Ska,everket. 
A, ersä,a den förut krävda papperskopian av iden7tetshandlingen med e, fysiskt besök har 
länge varit e, krav från Kristdemokraterna.  

Förra året bedömde polisen och Ska,everket a, av de 870000 samordningsnummer som 
finns så har hela 400000 ge,s 7ll personer som inte styrkt sin iden7tet. Gränspolisen 
konstaterade också nyligen a, vi har e, parallellsamhälle som bara växer och a, vi har 
tappat kontrollen över vilka som är här Dessa signaler borde tas på största allvar, och därför 
vore de,a remissvar e, utmärkt 7llfälle a, påtala de risker vi ser med den nya lags7Kningen. 
För a, den ska ha en chans a, fungera så bör staten återkalla samtliga befintliga 
samordningsnummer i syKe a, återta kontrollen och uLärda nya nummer som har en 
iden7tetsbekräKelse.  

Det växande skuggsamhället är e, av de största problemen vi har i Sverige. Med det följer 
svartarbete, utny,jande, kriminalitet samt dåliga arbetsmiljöer och boendesitua7oner. Det 
måste stävjas. 

Vi yrkade därför: 

A, i sista stycket eKer meningen: ”A, införa y,erligare en variant på ”personnummer” så 
kallat iden7tetsnummer och förändringar i samordningsnummer riskerar a, minska 
förståelsen för folk i allmänhet och ökar komplexiteten” lägga 7ll två stycken: 

”I samband med a, den nya lagen träder i kraK bör samtliga redan uLärdade 
samordningsnummer återkallas. Drygt hälKen av de som idag har 7lldelas e, nummer har 
inte styrkt sin iden7tet, vilket de skulle behöva göra vid en ny 7lldelning. De,a skulle 
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underlä,a arbetet och stärka säkerheten även ute i kommunerna.”  
 
Samt 

”E, lämpligt sä, a, få en korrekt bild av hur många som vistas i Sverige och dess respek7ve 
kommuner vore a, genomföra en folkräkning.” 

Oscar Hahne (KD) 



2021-09-27

Reservation

KS-2021/261 

Planbesked för bostäder Trunsta 3:18, Urbanica AB 

Knivsta kommun har en stor landsbygd med plats för många fler byar på landsbygden runtomkring i 
kommunens socknar. Vi är posi>va både >ll en omsorgsfull och organisk utveckling av befintliga 
landsbygdsbyar likväl som utveckling av helt nya byar på landsbygden. Fler landsbygdsbyar 
säkerställer också fram>den för våra landsbygdsskolor. 

A" bo på landsbygden i Knivsta kommun är uppska"at och närheten ;ll natur och grönska är 
e=ertraktat, liksom a" landsbygdsbyarna utgör en vik;g del för vår vision om en välmående 
kommun. Således anser vi a" Trunsta 3:18 med närhet både ;ll Knivsta centrum, sta;on, skog och 
natur vara lämplig för utveckling av en ny landsbygdsby i kommunen under förutsä"ning a" 
exploatören ansvarar för byggna;on av nödvändig infrastruktur såsom vägar, va"en och avlopp 
(vilket torde vara möjligt med aviserad lagändring för va"en och avlopp).  

Vi delar dock uppfa"ningen a" 120 bostäder är allNör omfa"ande, men skulle gärna se e" mer 
småskaligt bostadsområde på denna plats. 

Vi yrkade därför: 

A/ kommunen i dialog med exploatören ska undersöka möjligheten ;ll en ansökan om planbesked 
för 20-30 småhus på Trunsta 3:18.  

Oscar Hahne (KD) 
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