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Sammanträde med kommunstyrelsen
Tid:
Plats:
Beslutande:

Ersättare:

Måndag den 21 september 2020, kl. 13:00-16:20
Kvallsta, Kommunhuset, samt på distans. Samtliga ledamöter och
ersättare närvarade på distans.
Peter Evansson (S) , ordförande
Boo Östberg (C)
Lennart Lundberg (KNU)
Klas Bergström (M), §§ 144–157, 159–162
Pontus Lamberg (KD)
Thor Övrelid
Claes Litsner (S)
Oscar Hahne (KD), ersätter Pontus Lamberg (KD)
Camilla Arvidsson (M), ersätter Klas Bergström (M), § 158
Bengt-Åke Andersson
Camilla Arvidsson
Kerstin Umegård (MP)
Christer Johansson (V)

Mötessekreterare
Övriga deltagare:

Siobhán Górny, kommunsekreterare, §§ 144-162
Se nästa sida. Sammanträdet var slutet.

Justering, se sista Protokollet justeras med digital signatur den 30 september 2020 av
sidan för digital
Peter Evansson (S), ordförande
underskrift
Lennart Lundberg (KNU)

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Förvaringsplats för protokoll
Knivsta kommunhus, Centralvägen 18
Datum när anslaget sätts
upp

2020-10-02

Sista datum för
överklagan

2020-10-23

Datum när anslaget tas
ner

2020-10-26

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-21

Övriga närvarande:
Daniel Lindqvist, kommundirektör, §§ 144–161
Åsa Franzén, kanslichef
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, §§ 144–158, 161–162
Anna-Karin Strinnholm, kommunikatör, §§ 144–157
Emma Lundbergh, samhällsbyggnadschef
Moa Odin, planchef, §§ 155–158
Frida Wilhelmsson, planhandläggare, §§ 155–157
Sara Andersson, planhandläggare, §§ 155–156
Linus Wickman, § 157–158
Anders Carlquist, mark- och exploateringschef, § 160
Daniel Wallin, ekonom, § 161
Anette Ask, verksamhetsutvecklare, och Susanne Strand, enhetschef, § 159

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2 (23)

Kommunstyrelsen

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-21

3 (23)

§ 144
Justering
Kommunstyrelsens beslut
Protokollet justeras den 30 september 2020 av ordföranden och Lennart Lundberg (KNU).

§ 145
Godkännande av dagordning
Kommunstyrelsens beslut
Ärenden behandlas i en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar och
numreringen justeras därefter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 146
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens beslut
Följande delegationsbeslut är anmälda till kommunstyrelsen:
-

Protokoll från kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-09-09

-

Lista delegationsbeslut 2020-08-14–2020-09-10

§ 147
Övriga anmälningsärenden
Följande beslut är särskilt anmälda till kommunstyrelsen:
-

Beslut från socialnämnden 2020-08-20 (ordförandebeslut), Revidering av
nämndbudget för socialnämnden
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 80, 2020-08-31, Revidering av
nämndbudget
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 81, 2020-08-31, Ekonomisk
månadsuppföljning per juli
Beslut från utbildningsnämnden, § 53, 2020-08-11, Revidering av nämndbudget
Beslut från bygg- och miljönämnden, § 298, 2020-08-25, Revidering av nämndbudget

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 147
Informationsärenden
Ekonomisk information
Ekonomichef Dan-Erik Pettersson informerar.

§ 148
Granskningsrapport om dataskyddet i Knivsta kommun 2020
KS-2020/661
Jurist Isak Bergdahl informerar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS-2020/574

Mål och budget 2021 med planeringsramar 2022-2024 samt skattesats 2021 revidering statliga välfärdspengar
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens beslut är omedelbart justerat.
2. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Mål och budget 2021 med planeringsramar 2022-2024 daterad 17 september 2020 fastställs
med följande innehåll:
•
•
•
•
•
•
•

Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden och direktiv.
Resultat- och balansräkning, med ett budgeterat resultat 2021 på 11,3 miljoner
kronor.
Driftbudget och investeringsplan för kommunstyrelsen och nämnderna.
Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt
nyupplåna vid behov upp till 100 miljoner kronor under 2021.
Borgensavgiften är år 2021 0,30 procent för kommunala bolag.
Skattesatsen för 2021 är 21,51 procent.
Plan för reglering av negativt balanskravsresultat 2018.

Reservationer
Lennart Lundberg (KNU), Lotta Wiström (L) och Johan Helenius (SD) reserverar sig mot
beslutet.
Yrkanden
Peter Evansson (S) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut, som innebär att
kommunstyrelsen överlämnar fempartimajoritetens reviderade budgetförslag till
kommunfullmäktige.
Lennart Lundberg (KNU) yrkar att kommunfullmäktige ska föreslås anta Knivsta Nu:s
reviderade budgetförslag.
Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det finns två reviderade budgetförslag som båda fått
bifallsyrkanden och kommer att ställas under proposition.
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut och Lennart Lundbergs yrkande
mot avslag var för sig, och finner att kommunstyrelsen bifaller det utsända förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Under september månad har både en ny skatteprognos och nya statsbidrag för satsningar
på välfärden inneburit nya ekonomiska förutsättningar för Knivsta kommun. Mål och budget
2021 med planeringsramar har därför reviderats.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-09-17
Mål och budget 2021 – revidering statliga välfärdspengar
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS-2019/771

Svar på motion 2019:06 från Monica Lövgren och Hans Nyberg (SD) – Utred
kameraövervakning och patrullerande vakter i Knivsta
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att arbetet pågår.
Yrkanden
Peter Evansson (S) yrkar att kommunstyrelsens förslag ska vara att motionen anses
besvarad med hänvisning till att arbetet pågår.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande kan delta i
beslutet.
Därefter ställer ordföranden det egna yrkandet mot avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller yrkandet.
Sammanfattning av ärendet
Monica Lövgren och Hans Nyberg har den 20 november 2019 lämnat en motion till
kommunfullmäktige där de föreslår att tillstånd inhämtas för installationer av
kameraövervakning av allmänna platser i Knivsta i brottsförebyggande syfte, och att en
utredning kring möjligheten att anlita patrullerande vaktbolag runt stationen och de centrala
delarna av Knivsta startas. Motionen anför att boende i Knivsta inte vågar röra sig på
allmänna platser till följd av rädsla att utsättas för brott. Motionsställarna lyfter problem med
narkotikaförsäljning, stölder, väpnade rån och bilbränder samt lyfter en rädsla för
sprängningar i framtiden. Motionen pekar också ut polisbrist som en förklaring till deras
ovanstående beskrivning.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-08-24
Rapporten Kameraövervakning som brottsbekämpande och trygghetsskapande åtgärd i
Knivsta kommun, daterad 2020-06-25
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS-2019/829

Svar på motion 2019:09 från Pontus Lamberg (KD) - Ett tryggare Knivsta
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att arbetet pågår.
Reservation
Oscar Hahne (KD) anmäler reservation mot beslutet.
Yrkanden
Peter Evansson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå att motionen ska anses besvarad
med hänvisning till att arbetet pågår.
Oscar Hahne (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå att kommunfullmäktige bifaller
motionen.
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till den första och andra beslutssatsen i motionen.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande kan delta i
beslutet.
Därefter ställer ordföranden det egna yrkandet och Oscar Hahnes yrkande mot avslag var för
sig och finner att kommunstyrelsen bifaller det egna yrkandet.
Sammanfattning av ärendet
Pontus Lamberg (KD) har den 20 november 2019 lämnat en motion till kommunfullmäktige
där han föreslår att kommunen tillsammans med Polisen ska stärka det brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Motionen föreslår att kommunen ska sätta upp
övervakningskameror på otrygga platser, röja gång- och cykelbanor, förbättra belysningen
samt att samarbetet med Polisen stärks genom att regelbundet bjuda in polisrepresentanter
till kommunstyrelsen för att redogöra kring säkerhetsläget i kommunen och genom att delge
varandra information i brottsförebyggande syfte.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-08-24
Rapporten Kameraövervakning som brottsbekämpande och trygghetsskapande åtgärd i
Knivsta kommun, daterad 2020-06-25
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS-2020/492

Motion 2020:07 från Monica Lövgren (SD) - Inför digital signering av protokoll
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet daterat 4
augusti 2020.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande kan delta i
beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Monica Lövgren (SD) yrkar i en motion att digital signering av protokoll införs i Knivsta
kommun. Förvaltningen har under våren arbetat med uppdraget att ta fram förslag på hur en
helt digital process för signering av protokoll skulle kunna se ut. Under sommaren provas ett
system där signering sker via bank-id och när höstens sammanträden startar upp kommer
samma system att användas av alla nämnder, där besluten inte gäller sekretess.
Underlag i ärendet
Tjänsteutlåtande 2020-08-04
Motionen
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS-2020/613

Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning - sammanträdesdagar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige ändrar § 8 i arbetsordningen så att den lyder:
Fullmäktige håller normalt ordinarie sammanträde varje månad utom i januari, juli, augusti
och december. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena, och får
då besluta att sammanträden ska hållas annan månad om detta är lämpligare.
2. Den nya arbetsordningen träder i kraft från och med den 1 oktober 2020.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande kan delta i
beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges arbetsordning beslutas av fullmäktige. Den kompletterar
kommunallagen och reglerar hur kommunfullmäktige arbetar, vilket inkluderar när och var
fullmäktige sammanträder.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-07-29
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS-2020/652

Detaljplan Alsike Nord etapp 2a
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för Alsike Nord etapp 2a.
Reservation
Oscar Hahne (KD) reserverar sig mot beslutet.
Johan Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet (protokollsbilaga 1).
Yrkanden
Klas Bergström (M), Thor Övrelid (M), Boo Östberg (C), Claes Litsner (S) och Peter
Evansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Lotta Wiström (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och anmäler en röstförklaring
(protokollsbilaga 2).
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag och anmäler en röstförklaring
(protokollsbilaga 3).
Oscar Hahne (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras till dess planen kan harmoniseras
med fullmäktiges beslut om omförhandling av fyrspårsavtalet.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande kan delta i
beslutet.
Därefter frågar ordföranden om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, och finner att
kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag.
Slutligen ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Planförslaget möjliggör för cirka 550 bostäder tillsammans med en större skola med fullstor
idrottshall. Bebyggelsen ska ha en gemensam arkitektur som skapar en helhet bland de olika
hustyperna i området. Den fysiska miljön ska utgå från den mänskliga skalan och utformas
utifrån den gåendes upplevelse.
Området ska ge förutsättningar till möten mellan människor för att förstärka den sociala
sammanhållningen. Knivsta kommuns prioriterande trafikslag, gående och cyklister, ska ha
en tydlig inverkan på det offentliga rummets möblering. Platsbildningar och stråk inom
området ska upplevas gröna och bidra till möten och ekosystemtjänster. En park centralt i
området ska fungera som en grön mötesplats nära hemmet för lek och rekreation för alla
åldrar.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-08-26
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden
Plankarta
Planbeskrivning
Gestaltningsprogram
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Sara Andersson, planarkitekt, föredrar ärendet.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS-2020/653

Detaljplan Alsike Nord etapp 2b
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Alsike Nord etapp 2b.
Reservationer
Oscar Hahne (KD) reserverar sig mot beslutet.
Johan Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet (protokollsbilaga 1).
Yrkanden
Oscar Hahne (KD) yrkar att ärendet ska återremitteras till dess planen kan harmoniseras
med fullmäktiges beslut om omförhandling av fyrspårsavtalet.
Boo Östberg (C), Claes Litsner (S), Lotta Wiström (L), Lennart Lundberg (KNU), och Peter
Evansson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Thor Övrelid (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut men påpekar att den version
av planbeskrivningen som skickats till kommunstyrelsen inte blivit ändrad efter beslutet i
samhällsutvecklingsnämnden. I den korrekta versionen ska följande stycke på sid 2 strykas:
”Sporthallen kommer inte att innehålla några läktare, varpå större arrangemang inte är
aktuella här.” Detta framgår också av beslutet från samhällsutvecklingsnämnden.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande kan delta i
beslutet.
Därefter frågar ordföranden om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag, och finner att
kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag.
Slutligen ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Alsike Nord etapp 2b möjliggör för ny bebyggelse i form av skol- och idrottsanläggning samt
parkmark för dagvattenhantering och rekreation. En del av detaljplanen syftar också till att
möjliggöra för småskalig bebyggelse med 50-60 nya bostäder.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-08-31
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden
Plankarta
Planbeskrivning
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sara Andersson, planarkitekt, informerar.
Beslutet ska skickas till
Akten
Ajournering
Ordföranden ajournerar sammanträdet i tio minuter under ärendet. Efter ajourneringen
genomförs en teknikfunktionskontroll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS-2020/410

Planbesked för flerbostadshus, hyresrätter, Ängby 1:17 och Ängby 1:21,
T.Andreasson Fastighetsaktiebolag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för Ängby 1:17 och 1:21.
Reservationer
Johan Helenius (SD) anmäler reservation mot beslutet (protokollsbilaga 1).
Yrkanden och röstförklaringar
Claes Litsner (S) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.
Lotta Wiström (L) och Lennart Lundberg (KNU) anmäler röstförklaringar (protokollsbilagor 4
respektive 5).
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande kan delta i
beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser planbesked för nybyggnad av bostäder i Ängby i västra Knivsta. Även
verksamheter som centrum, skola och liknande kan komma att prövas som kompletterande
användning. Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positiva till att pröva lämpligheten i detta
förslag i en detaljplaneprocess. Ansökan ligger i linje med översiktsplan 2017.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-08-26
Ansökan med bilaga
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Frida Wilhelmsson, planhandläggare, och Moa Odin, planchef, informerar.
Beslutet ska skickas till
Akten
Planenheten
Sökande (via planenheten)

Justerandes signatur
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Dnr: KS-2020/415

Planbesked för bostäder Särsta 38:1, OBOS Sverige AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger positivt planbesked för Särsta 38:1
Reservationer
Johan Helenius (SD), reserverar sig mot beslutet.
Lotta Wiström (L) och Lennart Lundberg (KNU) reserverar sig mot beslutet (protokollsbilagor
6 respektive 7).
Jäv
Klas Bergström (M) anmäler jäv och lämnar mötet under ärendet.
Yrkanden
Boo Östberg (C), Claes Litsner (S), Oscar Hahne (KD), Thor Övrelid (M) yrkar bifall till
förslaget.
Lennart Lundberg (KNU), Lotta Wiström (L) och Johan Helenius (SD) yrkar avslag på
förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande kan delta i
beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
OBOS Bostadsutveckling AB har inkommit med en ansökan om planbesked avseende
upprättande av ny detaljplan för del av Särsta 38:1. Syftet är att pröva möjligheterna för att
uppföra ett bostadsområde. Området är inte detaljplanelagt men fastigheten innefattas och
angränsar delvis till områdesbestämmelser som syftar till att bevara landskapsbilden och
kulturmiljön.
Området är utpekat i översiktsplanen som prioriterat utvecklingsområde för bebyggelse. Det
är i en framtida detaljplaneprocess som mer klarhet gällande förutsättningarna kan uppnås.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-08-26
Ansökan med bilagor
Linus Wickman, planhandläggare, informerar.
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Justerandes signatur
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Beslutet skickas till
Akten
Planenheten
Sökanden (via planenheten)
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Dnr: KS-2020/656

Införande av chatbot
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beviljar 225 000 kronor från KS Prioriterat för införande av chatbot.
Yrkanden
Boo Östberg (C) och Claes Litsner (S) yrkar bifall till förslaget
Lennart Lundberg (KNU) yrkar avslag på förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande kan delta i
beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Målet med införandet är att öka tillgängligheten och servicen för kommunens invånare.
Chatboten ger möjlighet att få snabba svar på enkla frågor även utanför kommunens
öppettider. En chatbot når även en bredare målgrupp, då framför allt den yngre
generationen. Införandet förväntas skapar positiva effekter för kommunens invånare och
besökare, men även för kommunens verksamheter. Kontaktcenter minskar sin sårbarhet
genom att chatboten kan ge avlastning när det blir kö i telefonen. På sikt väntas även
personella resurser frigöras. Flera verksamheter inom kommunen kan kliva in i projektet och
arbetet sker i samverkan med andra kommuner.
Införandet är planerat som ett ettårs-projekt med uppföljning och utvärdering för att se om
chatboten ger förväntad effekt.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-08-25
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Annette Ask, verksamhetsutvecklare, och Susanne Strand, chef för Knivsta kontaktcenter,
informerar.
Beslutet ska skickas till
Akten
Ekonomikontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-21

20 (23)

Dnr: KS-2020/651

Försäljning av Gredelby 1:149 till Grundbulten 50016 AB unä NGP Knivsta Gredelby
1:149 Fastighets AB
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning av
fastigheten Gredelby 1:149 till Grundbulten 50016 AB unä (under namnändring till) NGP
Gredelby 1:149 Fastighets AB (org.nr 559270-2517).
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande kan delta i
beslutet.
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet avser försäljning av fastigheten Gredelby 1:149 till Grundbulten 50016 AB unä NGP
Gredelby 1:149 Fastighets AB som är ett helägt dotterbolag till Nordiska Galleriet Properties
AB. Köparen avser att uppföra ett centrallager, logistikhubb och butik samt tillhörande kontor
på fastigheten i storleksordningen 16 500-18 500 kvm. Etableringen bedöms av köparen
kunna medföra ca 100 arbetstillfällen.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-09-15
Förslag till köpekontrakt med 2 kartbilagor
Anders Carlqvist, mark- och exploateringschef, informerar.
Beslutet ska skickas till
Akten
Handläggare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-21

21 (23)

Dnr: KS-2020/484

Inriktningsbeslut ägande av kommunhusfastigheten
Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningen får i direktiv att behålla kommanditbolaget i enlighet med alternativ ett (1) i
tjänsteskrivelse daterad 2020-08-13.
Yrkanden
Lennart Lundberg (KNU) och Klas Bergström (M) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande kan delta i
beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Knivsta kommun tecknade i december 2009 ett optionsavtal med möjlighet att förvärva
andelarna i kommanditbolaget som äger Knivsta kommunhus. Kommunfullmäktige beslutade
den 24 april 2019 att kommunen ska nyttja denna optionsmöjlighet.
Tjänsteutlåtandet beskriver tre olika alternativ ur skattemässiga och redovisningsmässiga
konsekvenser. Förvaltningen förordar alternativ ett (1) där kommanditbolaget blir ett nytt
dotterbolag till Kommunfastigheter som långsiktigt ger kommunkoncernen störst mervärde ur
ekonomiska- och organisatoriska aspekter.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-08-13
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Daniel Wallin, ekonom, och Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommundirektör
Ekonomichef
Lokalförsörjningschef
VD Kommunfastigheter
Ekonomichef Kommunfastigheter

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 162

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-21

22 (23)

Dnr: KS-2020/660

Trygghetspaket – samverkan, individstöd och trygghetsvandringar
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen tar emot informationen kring utveckling av samverkan, individstöd och
trygghetsvandringar.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande kan delta i
beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har antagit ett trygghetspaket innehållande tio punkter. Förvaltningen fick i
uppdrag att bereda och genomföra dessa. I det här ärendet återkopplar förvaltningen kring
de sista tre punkterna: trygghetsråd/trygghetsvandringar, utveckling av SSPF
individ/individstöd för unga och översyn av samverkan med relevanta aktörer i
trygghetsarbetet.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunstyrelsen

§ 163

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-09-21

23 (23)

Dnr: KS-2020/385

Sammanträdestider för kommunstyrelsens utskott 2021
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder år 2021 den 13 januari, 3 februari,
10 mars, 7 april, 5 maj, 11 augusti, 15 september, 13 oktober och 24 november.
2. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott sammanträder år 2021 den 11 januari, 1
februari, 8 mars, 6 april, 3 maj, 9 augusti, 13 september, 11 oktober, 22 november.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande kan delta i
beslutet.
Därefter ställer ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Enligt arbetsordningarna för kommunstyrelsens utskott ska kommunstyrelsen bestämma
utskottens sammanträdestider inför varje år.
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2020-08-19
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag till beslut.
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommundirektörens ledningsgrupp

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Från:
Till:
Ärende:
Datum:
Bilagor:

Johan Helenius
Siobhan Gorny
Reservationer KS 2020-09-21
den 21 september 2020 19:05:26
bild.png

Reservationer KS 2020-09-21
Alsike nord etapp 2a. För tät bebyggelse, hyreslägenheter behövs inte i Knivsta, för få
parkeringar
                                och avloppsfrågan för Knivsta är inte löst.
Alsike nord etapp 2b. För tät bebyggelse, för få parkeringar och avloppsfrågan för
                                Knivsta är inte löst.
Planbesked Ängby
1:17 och 1:21.           Detta är en typ av bebyggelse som vi inte vill se i Knivsta.
                                Att bygga hyreshus kommer inte att gagna Knivstas invånare.
                                Avloppsfrågan måste lösas innan fler planbesked beviljas.
Planbesked Särsta
38:1.
    Avloppsfrågan måste lösas innan fler planbesked beviljas.

MVH
Johan Helenius

Röstförklaring i ärende 11 Alsike Nord etapp 2 a

Den p-norm som kommer att tillämpas i detaljplan Alsike Nord 2 A och 2 b är extremt låg.
För att livet ska fungera för dem som flyttar dit måste möjligheten att kunna äga bil även i
nya områden i Alsike finnas.
Därför anser vi att parkeringstalet på Max 0,3 bilar per 100BTA är orimligt lågt. Som
Knivstabo ska man ha rätten att välja en transportmetod som gör att vardagslivet fungerar.
Vi är positiva till att man utvecklar bilpooler och underlättar för användning av elbilar.
Det vi anser är att man måste kunna äga egen bil eller ha möjligheten att kunna välja
bilpoolslösning om så önskas.
Knivsta.Nu anser att kommunens ekonomi är hårt ansträngd och där för ser vi ingen brådska
med utbyggnaden av Alsike Nord etapp 2 A.
Vi anser även att Knivstas ekonomi är i behov av en paus av den snabba och kostsamma
utbyggnadstakten.

Lennart Lundberg

Röstförklaring
KS-2020/652
Detaljplan Alsike Nord etapp 2a
Miljön i och kring området är mycket fint men ska människor och familjer trivas behövs också en
enkelhet och där är bilen fortfarande nödvändig för många när man bor mer lantligt som ändå Alsike
är och utbyggnad av tågstation och nya busslinjer ligger långt fram i tiden.
Därför är det av yttersta vikt att när detta område utvecklas ha i beaktande en högre p-norm för att
underlätta för de som bor i området.
En trivsam miljö där man bor liksom bra service och möjlighet till aktiviteter för barn och vuxna är en
viktig hälsofråga. Att få ihop livpusslet är för många familjer svårt idag. Både barnfamiljer, men också
våra årsrika behöver på ett enkelt sätt kunna transportera sig till nära och kära och all viktig service.
Att sträva mot att människor tar cykeln i stället för bilen är förstås att föredra. men vi är inte riktigt
där ännu. De allra flesta människor som flyttar till Alsike har både arbete och aktiviteter och viktig
service i hög grad på andra håll i och utanför kommunen än just inom området Alsike Nord. Att cykla
till alla dessa olika aktiviteter eller ärenden är ännu orimligt i vardagen för många.

Liberalerna i Knivsta
Lotta Wiström gruppledare och ledamot i Kommunstyrelsen

Röstförklaring
KS-2020/410
Planbesked för flerbostadshus, Ängby 1:17 och Ängby 1:21,
T.Andreasson Fastighetsaktiebolag

Viktigt att beakta att VA frågan för kommande planer där denna ingår ej är löst.
Mycket viktigt är också påverkan på Knivstaån och att det i Knivsta kommuns grönstrukturplan
aktuella området klassats att ha påtagligt skyddsvärde.

Viktigt för området är också att förhålla sig till de nya Stadsbyggnadsprinciperna med arkitekturpolicy
för Knivsta kommun och att i möjligaste mån hålla nere hushöjderna för en trivsam bebyggelse och
hållbar social boendemiljö.

Liberalerna i Knivsta
Lotta Wiström gruppledare och ledamot i Kommunstyrelsen

Röstförklaring ärende 14 Planbesked för flerbostadshus, Ängby 1:17 och Ängby 1:21,
T.Andreasson Fastighetsaktiebolag

Jag är inte negativ till att detta område bebyggs med bostäder, eftersom det ligger i ett stationsnära
läge. Men det är viktigt att de kommande husen utformas så att de harmonierar med övrig planerad
och befintlig bebyggelse i området. Det betyder att jag tycker att husen som ska byggas får en
våningshöjd på max 4-5 våningar.

Lennart Lundberg, andre vice ordförande i kommunstyrelsen (Knivsta.Nu)

Reservation
KS-2020/415
Reservation mot kommunstyrelsens beslut i ärende 15 Planbesked för bostäder Särsta 38:1 att ge ett
positivt planbesked till OBOS Sverige AB på fastigheten 38:1.

Det är viktigt att bevara viktiga natur, miljö och kulturvärden i vår kommun.
Delar av området är jordbruksmark och skogsbruksområde som är av nationellt intresse enligt
miljöbalken 3 kap 4 § att bevara. Där står att: ”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen
och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att
annan mark tas i anspråk.” ”Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett rationellt skogsbruk.”

Planområdet innehåller en stor mängd skyddsvärd skog i den viktiga tätortsnära Margretaskogen.
Margaretaskogen fyller en viktig funktion som natur- och rekreationsområde för boende i de södra
delarna av Knivsta samt som Margaretaskolans närnatur där den nyttjas av både barn i skolan och
flera förskolor.
I kulturmiljöutredning där betydelsen för siktlinjen påtalades, påpekar man också att det är viktigt att
bevara utblick från hemmet och inblicken från de öppna fälten. Exploatering längs Margaretavägen
och ängen kan därmed vara problematiskt och det vore önskvärt att Margaretahemmets siktlinjer
och historiska betydelse för område värnas.
Knivstas snabba expansion där det redan byggs i en hög takt i andra områden gör att vi kan tillgodose
behovet av bostäder under en lång tid framöver. Vi har i dagsläget inte heller någon VA-lösning för
området då det inte ryms inom befintligt reningsverk.
Detta sammantaget gör att det aktuella området inte ska prioriteras.

Lotta Wiström Gruppledare och ledamot i Kommunstyrelsen (L)

Reservation mot kommunstyrelsens beslut i ärende 15 Planbesked för bostäder Särsta 38:1

Jag reserverar mig mot kommunstyrelsens beslut att ett positivt planbesked till OBOS Sverige AB på
fastigheten 38:1. Planområdet innehåller en stor mängd skyddsvärd skog i den viktiga tätortsnära
Margretaskogen. Där bör ingen bebyggelse tillåtas, anser jagDet finns också viktiga siktlinjer mot Margaretahemmet och den ny byggda Margaretaskolan som bör
bevaras. Jag är inte emot företaget OBOS bostäder, men anser att det borde uppmanas att
återkomma med en ny ansökan på ett betydligt mindre område, som inte omfattar
Margaretaskogen.

Lennart Lundberg, andre vice ordförande i kommunstyrelsen,( Knivsta.Nu)

