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Siobhán Górny, mötessekreterare §§ 121-139 
 
  

Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 2 (22)  
Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutande 

Närvarande i Tilassalen Närvarande på distans 
(distansledamot) 

Britt-Louise Gunnar (S), ordförande 
Thor Övrelid (M), 1:e vice ordförande 
Britta Lästh (KNU), 2:a vice ordförande 
Klas Bergström (M) 
Jeanette Meland (M) 
Olivia Bergström (M) 
Bengt-Ivar Fransson (M), §§ del av 126–139 
Matilda Hübinette (-), ersätter Bengt-Ivar Fransson (M) §§ 
121–del av 126 
Claes Litsner (S) 
Harriet Swanberg (S) 
Gunnar Orméus (S) 
Boo Östberg (C) 
Johan Eskhult (C), §§ 125–139 
Birgitta Ljungberg Jansson (C), ersätter Johan Eskhult (C) 
§§ 121–124 och Kerstin Eskhult (C) §§ 125–139 
Germund Sjövall (MP), ersätter Kerstin Umegård (MP) 
Jacob Risberg (MP) 
Christer Johansson (V) 
Lennart Lundberg (KNU) 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) 
Maria Ahlestål (KNU) 
Pierre Janson (KNU) 
Pontus Lamberg (KD) 
Björn-Owe Björk (KD) 
Per Lindström (KD), ersätter Synnöve Adell (KD) §§ del av 
126–139 
Gunnar Gidlund (KD) 
Gunnar Larsson (-) 
Monica Lövgren (SD) 
Johan Helenius (SD), ersätter Gunnar Parnell (-) 
Hans Nyberg (SD) 
Anna Koskela-Lundén (L) 
Lotta Wiström (L) 
 

Ninel Jansson (S) 

Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare  
Matilda Hübinette (-), §§ del av 126–139, Niclas Uggla (M), Göran Nilsson (M), Maria 
Fornemo (V) 
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§ 121 

Justering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Protokollet justeras av ordföranden, Harriet Swanberg (S) och Lennart Lundberg (KNU) den 
6 december 2021.  
 

§ 122 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Inga frågor har inkommit från ledamöterna, så punkt 5 utgår. 
Interpellationen från Synnöve Adell (KD) till kommunstyrelsens ordförande om den öst-
västliga trafiken genom Knivsta kommer att bordläggas. 
Med detta godkänns dagordningen. 
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§ 123 

Anmälda beslut och skrivelser 
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunfullmäktige:  

• Beslut från IT-nämnden,  2021-09-17, Preliminär delårsrapport 2021 
• Beslut från Lönenämnden 2021-09-17, Preliminär delårsrapport 2021 
• Beslut om förlängt förordnande som vigselförrättare, Lacka Linder 
• BMN § 134, 2021-10-07, Verksamhetsberättelse och delårsbokslut 
• Protokoll från Samordningsförbundets sammanträde 21 oktober 2021 
• KS § 162, 2021-10-25, Verksamhetsberättelse och delårsbokslut  
• Länsstyrelsens inspektionsrapport över Överförmyndarnämnden, september 2021 
• Protokoll från Samordningsförbundets sammanträde den 16 september 2021 
• SN  § 69, 2021-09-02, Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal ett 2021 
• SN § 83, 2021-10-07, Redovisning av ej verkställda gynnande beslut kvartal två 2021 
• SN § 85, 2021-10-07, Verksamhetsberättelse och delårsbokslut 
• SUN § 101, 2021-10-04, Verksamhetsberättelse och delårsbokslut 
• Överklagande av kommunfullmäktiges beslut 2021-09-22 av anslutning av 

kommunalt avlopp till Käppalaförbundet (KS-2021/708) 
 

§ 124 

Kommunalråden informerar 
Klas Bergström (M) informerar om kommunens ekonomiska prognos.  
Lennart Lundberg (KNU) informerar om kommunens företagarklimat. 
Claes Litsner (S) informerar om kommunens arbete med medborgardialog och Agenda 2030. 
 

§ 125 

Ledamöternas frågor 
Ärendet utgår. 
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§ 126   Dnr KS-2021/25 

Interpellationer 

Interpellation från Synnöve Adell (KD) till kommunstyrelsens ordförande om den öst-
västliga trafiken genom Knivsta  
Interpellationen bordläggs. 

Interpellation från Lennart Lundberg (KNU) till kommunstyrelsens ordförande om nya 
förbindelser över järnvägen  
Klas Bergström (M) besvarar interpellationen. 

Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till bygg- och miljönämndens ordförande om 
reviderad taxa för tillsyn enligt miljöbalken  
Claes Litsner (S) besvarar interpellationen. 

Justering av röstlängden 
Röstlängden justeras efter den första interpellationsdebatten.  
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§ 127   Dnr: KS-2021/750 

Anmälan av motioner 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande motion är anmäld:  

- Motion 2021:10 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela-Lundén (L) - Utveckla Mora 
äng till ett besöksmål.  

Underlag för beslut 
Motionen 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 128   Dnr: KS-2021/10 

Övriga valärenden – entlediganden och fyllnadsval 

Entlediganden  
Kommunfullmäktige entledigar  

- Jacob Risberg (MP) från uppdraget som ordförande i samhällsutvecklingsnämnden 
från och med 2022-01-01.  

- Harriet Swanberg (S) från uppdraget som 1:e vice ordförande i 
samhällsutvecklingsnämnden från och med 2022-01-01.  

- Jimmy Lagberg (SD) från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden från och med 
2021-11-24.  

- Oscar Hahne (KD) från uppdraget som ledamot i samhällsutvecklingsnämnden från 
och med 2021-11-24.  

- Gunnar Parnell (-) från uppdraget som ledamot i valnämnden från och med 2021-11-
24.   

- Jacob Risberg (MP) från uppdraget som vice ordförande i Knivstavatten AB från och 
med nästa bolagsstämma.  

- Ellie Uggla (M) från uppdraget som ledamot i samhällsutvecklingsnämnden från och 
med 2021-11-24.  

Fyllnadsval av ordförande i samhällsutvecklingsnämnden 
Kommunfullmäktige väljer Harriet Swanberg (S) som ordförande i samhällsutvecklings-
nämnden från och med 2022-01-01.  

Fyllnadsval av 1:e vice ordförande i samhällsutvecklingsnämnden 
Kommunfullmäktige väljer Jacob Risberg (MP) som 1:e vice ordförande i 
samhällsutvecklingsnämnden från och med 2022-01-01.  

Fyllnadsval av ledamot i utbildningsnämnden 
Kommunfullmäktige väljer Ronald Westman (SD) som ledamot i utbildningsnämnden från 
och med 2021-11-25.  

Fyllnadsval av ledamot i samhällsutvecklingsnämnden 
Kommunfullmäktige väljer Thomas Malmer (KD) som ledamot i samhällsutvecklingsnämnden 
från och med 2021-11-25  
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Fyllnadsval av vice ordförande i Knivstavatten AB 
Kommunfullmäktige väljer Peter Bergkvist (MP) som vice ordförande i Knivstavatten AB från 
och med nästa bolagsstämma intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 

Fyllnadsval av ledamot i valnämnden 
Kommunfullmäktige väljer Anders Eriksson (SD) som ledamot i valnämnden från och med 
2021-11-25.  

Fyllnadsval av ersättare i samhällsutvecklingsnämnden  
Kommunfullmäktige väljer Göran Nilsson (M) som ersättare i samhällsutvecklingsnämnden 
från och med 2021-11-25.  

Anmälan av ny gruppledare (S) 
Socialdemokraterna anmäler Harriet Swanberg som ny gruppledare från och med 2021-11-
25. 

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Ljungberg Jansson (C), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens 
förslag. 

Beslutet skickas till 
Akten 
Berörda nämnder 
Berörda bolag 
FMS 
 
 

Ärende 9 på dagordningen, Val av styrelse till Knivsta Kommunhus AB, justeras 
omedelbart och återfinns i separat protokoll (Omedelbart justerat beslut från Knivsta 
kommunfullmäktige, § 120, 2021-11-24).  
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§ 129   Dnr: KS-2021/725 

Revisorernas kommentarer till kommunens delårsbokslut 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar emot kommentarerna till delårsbokslut 2020. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges revisorer har granskat kommunens delårsbokslut och lämnat 
kommentarer och en granskningsrapport. Revisionens ordförande Birger Eriksson 
informerar. 

Underlag i ärendet 
Utlåtande 2021-10-26  
PWC:s granskningsrapport 2021-10-19  

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 130   Dnr: KS-2021/15 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2021  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut för Knivsta kommun per 2020-08-31 och 
årsprognos. 

Yrkanden 
Klas Bergström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunal bokföringslag ska en kommun upprätta ett delårsbokslut. Kommunens 
resultat för perioden januari-augusti blev 55,5 miljoner kronor och för kommunkoncernen 
uppgår resultatet till 80,2 miljoner kronor. 
Årsprognosen för Knivsta kommun är 34 miljoner kronor, varav nämndernas resultat 
beräknas till 10,1 miljoner kronor. Kommunkoncernen prognosticerar ett resultat om 60,5 
miljoner kronor före koncernelimineringar.  
Verksamhetsuppföljningen består av kommunfullmäktiges 11 mål och uppdrag. Av de 11 
målen görs en bedömning att 4 mål kommer uppnås, 5 mål delvis uppnås och 2 mål inte 
uppnås. Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder gäller under hela 
mandatperioden. Genomförande av uppdragen löper enligt plan och flertalet kommer vara 
slutförda under mandatperioden. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 163, 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande 2021-09-07 
Rapport – Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommun 2021 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Revisorer 
Ekonomichef 
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§ 131   Dnr: KS-2020/768 

Svar på motion 2020:10 från Lotta Wiström (L) – Bilda ett naturreservat på kommunal 
mark i södra Lunsen  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet daterat 
2021-03-29. 

Reservationer 
Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
(protokollsbilaga).  

Yrkanden 
Lotta Wikström (L) och Anna Koskela Lundén (L) yrkar bifall till motionen. 
Christer Johansson (V), Harriet Swanberg (S) och Boo Östberg (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot Liberalernas yrkande och finner att 
fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september 2020. 
Motionären föreslår att kommunen bildar ett naturreservat på mark som ägs av kommunen 
och Alsikebolaget i södra Lunsen senast år 2024. Ärendet har beretts av 
samhällsutvecklingsnämnden den 26 april 2021 och nämnden föreslår kommunfullmäktige 
att anse motionen besvarad.  
Ärendet bordlades på fullmäktige 2021-09-22.  

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 119, 2021-08-23 
Tjänsteutlåtande 2021-05-06 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 42, 2021-04-26 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2021-03-29 
Motionen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 132   Dnr: KS-2021/122 

Motion 2021:02 från Monica Lövgren (SD) och Hans Nyberg (SD) - Inför ett register 
över motioner på kommunens hemsida  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Yrkanden 
Monica Lövgren (SD) och Johan Helenius (SD) yrkar bifall till motionen. 
Lennart Lundberg (KNU), Thor Övrelid (M) och Claes Litsner (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot Sverigedemokraternas yrkande och 
finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2021-02-10 anmäldes Motion 2021:02 om att införa 
ett register över motioner på kommunens hemsida. Motionen tar upp vikten av ett digitalt 
system på kommunens webb, så att allmänheten lätt ska kunna få en överskådlig bild av hur 
de politiska partierna arbetar med motioner. 
Ärendet bordlades på fullmäktige 2021-09-22.  

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, 122, 2021-08-23 
Tjänsteutlåtande 2021-06-30 
Motion 2021:02 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
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§ 133   Dnr: KS-2021/485 

Program för integration i Knivsta kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar program för integration i Knivsta kommun, med tillägg under 

punkt 2.2, Ökad inkludering i arbete och studier: ”Verka för att öka deltagandet i förskolan 
för barn med utländsk bakgrund.”   

2. Programmet ska gälla från och med 1 december 2021.  

Yrkanden 
Klas Bergström (M) och Christer Johansson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
Anna Koskela Lundén (L) yrkar på ett tillägg under punkt 2.2, Ökad inkludering i arbete och 
studier: ”Verka för att öka deltagandet i förskolan för barn med utländsk bakgrund.”   
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) ansluter sig till Anna Koskela Lundéns tilläggsyrkande.  
Klas Bergström (M) meddelar att majoriteten ansluter sig till Anna Koskela Lundéns 
tilläggsyrkande. 
Bengt-Ivar Fransson (M), Lotta Wiström (L), Harriet Swanberg (S) och Jacob Risberg (MP) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och Anna Koskela Lundéns 
tilläggsyrkande. 
Monica Lövgren (SD) och Johan Helenius (SD) yrkar bifall till Anna Koskela Lundéns 
tilläggsyrkande.  

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att fullmäktige har att ta ställning till kommunstyrelsens förslag till 
beslut samt ett tilläggsyrkande.  
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
Sedan ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att 
fullmäktige bifaller förslaget. Därefter frågar ordföranden kommunfullmäktige om programmet 
kan träda i kraft den 1 december, och finner att fullmäktige bifaller detta. Slutligen ställer 
ordföranden Anna Koskela Lundéns tilläggsyrkande mot avslag och finner att fullmäktige 
bifaller tilläggsyrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 
Ett lyckat integrationsarbete har ett stort positivt utfall på samhällsnivå och 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 
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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 
Beslut från kommunstyrelsen, § 149, 2021-09-27 
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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§ 134   Dnr: KS-2021/544 

Revidering prislista av kommunens bokningsbara lokaler  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar den reviderade prislistan för Knivsta kommuns bokningsbara 
lokaler, med ändringen att på sid tre i förslaget på prislista ska priset för förråd vara per 
kvadratmeter och säsong, med start 2022-01-01. 

Yrkanden 
Klas Bergström (M) yrkar att på sid tre i förslaget på prislista ska priset för förråd vara per 
kvadratmeter och säsong.  
Lennart Lundberg (KNU), Björn-Owe Björk (KD), Lotta Wiström (L) och Christer Johansson 
(V) yrkar bifall.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
Därefter frågar ordföranden fullmäktige om fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag 
med Klas Bergströms ändringsyrkande, och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.  

Sammanfattning av ärendet 
Den nuvarande prislistans giltighetstid är 2020-04-01–2021-12-31. Den har nu reviderats och 
de förändringar som föreslås gäller pris för förråd i Knivsta Centrum för idrott och kultur 
(CIK), små justeringar angående scenkonstlokalen, ett tillägg av ett uthyrningsbart rum på 
CIK samt förslag på säsongspris för föreningar för fysrum på CIK.   

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 164, 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande 2021-09-29 
Nuvarande prislista med giltighetstid 2020-04-01 – 2021-12-31. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Förvaltningschef kultur- och fritidskontoret 
Enhetschef fritid 

Bordläggning och ajournering under ärendet 
Ärendet behandlades i två omgångar för utredning av ett skrivfel i förslaget till prislista. 
Ärendedebatten ägde rum först och beslutet bordlades och behandlades sist på 
dagordningen.   
Under ärendets behandling ajournerar ordföranden sammanträdet  
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§ 135   Dnr: KS-2021/612 

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Centrala Ängby och Östra 
gärdet 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Centrala Ängby och Östra 

gärdet” för dricksvatten, spillvatten, dagvatten gata samt dagvatten fastighet. 
2. Verksamhetsområdet ska gälla efter 2021-11-24 eller närmast datum då 

kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 

Yrkanden 
Klas Bergström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.  
Detta ärende rör verksamhetsområde för samtliga vattentjänster.  
För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att 
ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för fastigheterna inom detaljplaneområde Centrala Ängby och Östra 
Gärdet i och med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut eller har 
byggts ut till fastigheterna. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 168, 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16  
Bilaga 2, Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för Centrala Ängby och Östra 
gärdet 
Bilaga 3, Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för Centrala Ängby och Östra gärdet 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 78, 2021-09-06 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2021-06-14 



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 18 (22)  
Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Knivstavatten 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 19 (22)  
Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 136   Dnr: KS-2021/613 

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Ängby 2:8 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Ängby 2:8” för dricksvatten, 

spillvatten, dagvatten gata samt dagvatten fastighet. 
2. Verksamhetsområdet ska gälla från och med 2021-11-24 eller närmast datum då 

kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 

Yrkanden 
Klas Bergström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.  
Detta ärende rör verksamhetsområde för samtliga vattentjänster.  
För att fastställa fastighetens rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt att 
ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för fastigheten Ängby 2:8 i och med att den allmänna anläggningen för 
vatten och avlopp byggs ut till fastigheten. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 169, 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16  
Bilaga 2, Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för Ängby 2:8 
Bilaga 3, Kartbilaga för utökat verksamhetsområde för Ängby 2:8 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 79, 2021-09-06 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2021-07-13 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Knivstavatten 



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 20 (22)  
Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 137   Dnr: KS-2021/614 

Hemställan om inrättande av verksamhetsområde VO Gredelby 1:148 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområde ”VO Gredelby 1:148” för dricksvatten, 

spillvatten, dagvatten gata samt dagvatten fastighet. 
2. Verksamhetsområdet ska gälla efter 2021-11-24 eller närmast datum då 

kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 

Yrkanden 
Klas Bergström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän 
vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av 
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom 
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten, 
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet.  
Detta ärende rör verksamhetsområde för vatten och spillvatten.  
För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt 
att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt 
verksamhetsområde för fastigheten Gredelby 1:148, för förskola intill Boängsåsen, i 
samband med att den allmänna anläggningen för vatten och avlopp byggs ut. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 170, 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande 2021-09-30 
Bilaga 1, Knivstavattens protokoll från 2021-03-16  
Bilaga 2, Förslag till beslut om utökat verksamhetsområde för förskolan intill Boängsvägen. 
Bilaga 3, Kartunderlag för utökat verksamhetsområde för Gredelby 1:148 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 80, 2021-09-06 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2021-07-13 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivstavatten 



 
 

 
Kommunfullmäktige 
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2021-11-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 138   Dnr: KS-2021/634 

Informationssäkerhetspolicy  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Informationssäkerhetspolicy för Knivsta kommun. 

Yrkanden 
Klas Bergström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Sammanfattning av ärendet 
För att bättra svara mot dagens och framtidens krav på informationssäkerhetsarbetet har 
styrdokumenten för informationssäkerhet i Knivsta kommun uppdaterats. 
Informationssäkerhetspolicyn är det ledande dokumentet i strukturen för styrdokument för 
informationssäkerheten. Dokumentet är en del av kommunens strategiska 
informationssäkerhetsarbete och grundas i SS-ISO/IEC 27000 standarden. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 167, 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande 2021-09-27 
Informationssäkerhetspolicy Knivsta kommun 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 22 (22)  
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2021-11-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 139   Dnr: KS-2021/636 

Redovisning 2021 av motioner som inte har beretts inom ett år  

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen i tjänsteskrivelsen daterad 2019-09-28 är anmäld.  

Yrkanden 
Klas Bergström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen, kap 5 § 33, bör motioner och medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska ärendet redovisas för 
kommunfullmäktige, som då kan välja att avskriva ärendet från vidare handläggning. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 174, 2021-10-25 
Tjänsteutlåtande 2021-09-28 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 



 

Reservation KF 2021 11 24 

 

Ärende 12 Avseende 

 

Motion- Bilda ett naturreservat på kommunal mark i södra Lunsen 

 

Vi anser att motionen avseende att bilda ett naturreservat på kommunal mark i södra Lunsen 

skall skall bifallas och att arbetet att bilda ett naturresarvat skall inledas. 

Det är för riskabelt att vänta och göra som Samhällsutvecklingsnämnden svarar i sin 

tjänsteskrivelse. Det är ingen garanti för att detta område säkras som ett naturreservat inför 

framtiden. De två naturreservat som just nu planeras i Knivsta kommun, Ängbyskogen och 

Kölängens naturreservat behöver inte vänta in arbetet med Stadsutvecklingsstrategin enligt 

nedan: 

Ett arbete pågår för att ta fram en stadsutvecklingsstrategi för Knivsta och Alsike tätorter. I 

de 

två stadsdelarna ska sammanlagt 3500 bostäder uppföras till år 2035. En stor del av 

bostäderna ska vara i nära anslutning till det framtida stationsområdet i Alsike. 

Stadsutvecklingsstrategin ska vara vägledande för det kommande arbetet, men inför 

detaljplaneläggning och byggnation kommer många fördjupade utredningar att behöva göras 

för att säkerställa den mest lämpliga markanvändningen i anslutning till stationsområdet. Att 

föregå det utredningsarbetet för att bilda naturreservat är riskabelt, även om det föreslagna 

reservatsområde förmodligen ligger utanför det som kommer att bli det kollektivtrafik- och 

stationsnära läget. En process för att bilda naturreservat är mer lämpligt att sker i samband 

med att Alsike detaljplaneläggs. Den möjligheten kvarstår. 

 

Liberalerna anser att ett reservat skall bildas för att långsiktigt säkerställa naturvärden och 

goda möjligheter till friluftsliv för invånarna. Reservatet skulle innebära en klar gräns mellan 

mark som exploateras och den som bevaras för naturskydd, friluftsliv och skogsbruk. 

Avsikten är därför att det föreslagna reservatet i sin helhet styr vilken mark som kan utvecklas 

för ett växande stationssamhälle i Alsike och inte tvärtom. Därför behöver ett kommunalt 

naturreservat bildas innan området detaljplaneras. Vidare skulle Naturreservatet som det är 

utformat utgöra en del av och säkerställa grönstråket från Kölängen via Gredelby Hagar som 

redan beslutat.   

Liberalernas motion är ett förslag som med små resurser kan få långsiktiga positiva effekter 

både för natur och friluftsliv vilket borde göra flera partier nöjda samtligt som det inte 

inkluderade privat mark vilket har varit den stora stötestenen för övriga partier. 



 

För oss Liberaler är det viktigt dels att Södra Lunsen behåller sin karaktär med en betydande 

andel mer naturlig skog, dels sin storlek som sammanhängande naturområden med gröna 

korridorer så att inte Lunsen isoleras i samband med alla expansioner området. Det skulle vara 

väldigt positivt för att skydda naturvärdena i hela Lunsen och framtida friluftslivet. Det 

sistnämnda är ju otroligt viktigt inte minst med tanke på majoritetens plan med bostäder för 

tusentals människor runt Framtida Alsike Station. Dessa nya kommuninvånare behöver också 

ha stora ytor av natur lämplig för rekreation och friluftsliv. Närhet till natur och friluftsliv är 

oerhört uppskattat av Knivstas invånare och vad också lockar nya människor till kommunen. 

De partier som är mest drivande i Knivstas expansion och ett samhälle mindre beroende av 

bilen borde vara positiva till det föreslagna Naturreservatet, men så är det alltså inte. 

 

Bland argumenten mot motionen återkom att det är bättre med ett beslut när området ska 

detaljplaneras. Det är just här liberalernas ståndpunkt syns mest klart jämfört med de andra 

partierna. Vi anser att en framtida expansion av bebyggelsen i området ska begränsas av 

naturreservatet som är en garant för naturvärden och invånarnas behov av rekreation och inte 

tvärt om. Om bebyggelsen släpps fram till gränsen mellan den kommunala och privata 

marken så kommer den här delen av Lunsen ändrat karaktär vilket är oåterkalleligt och 

olyckligt. 

 

 

För Liberalerna i Knivsta 

Lotta Wiström Ledamot KF 

Anna Koskela-Lundén Ledamot KF 
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