
 
 

 
 PROTOKOLL 1 (30)  

Sammanträdesdatum §§ 63–94 
2021-06-09  

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats 
för protokoll 

Knivsta kommunhus, 
Centralvägen 18, 
Knivsta  

Sista datum för 
laglighetsprövning  

2021-07-09 

Datum när 
anslaget sätts 
upp 

2021-06-18 Datum när anslaget tas 
ner 

2021-07-10 

 

Tid: Onsdagen den 9 juni 2021, kl. 18–22.00 
Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Knivsta 
 
 
 
Besluten justeras digitalt. För digitala underskrifter se sista sidan.  
 
Britt-Louise Gunnar (S), ordförande  
Kerstin Umegård (MP), justerare 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 
Siobhán Górny, mötessekreterare §§ 63–94 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 2 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutande 

Närvarande i Tilassalen Närvarande på distans (distansledamöter) 
Britt-Louise Gunnar (S), ordförande 
Thor Övrelid (M), 1:e vice ordförande 
Hans Nyberg (SD) 
 

Britta Lästh (KNU), 2:a vice ordförande 
Klas Bergström (M) 
Jeannette Meland (M) 
Olivia Bergström (M) 
Bengt-Ivar Fransson (M) 
Ninel Jansson (S) 
Claes Litsner (S) 
Gunnar Orméus (S) 
Harriet Swanberg (S) 
Boo Östberg (C) 
Johan Eskhult (C) 
Kerstin Eskhult (C) 
Kerstin Umegård (MP) 
Mikaela Gönczi (MP), ersätter Rolf Samuelsson (MP) 
Christer Johansson (V) 
Lennart Lundberg (KNU) 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) 
Peter Brymér (KNU), ersätter Maria Ahlestål (KNU) 
Pierre Janson (KNU) 
Pontus Lamberg (KD) 
Björn-Owe Björk (KD) 
Synnöve Adéll (KD) 
Gunnar Gidlund (KD) 
Gunnar Larsson (-) 
Monica Lövgren (SD) 
Johan Helenius (SD), ersätter Gunnar Parnell (-) 
Hans Nyberg (SD) 
Lotta Wiström (L) 
Mikael Olsson (L), ersätter Anna Koskela-Lundén (L) 

Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare (samtliga distansersättare) 
Matilda Hübinette (-), Niclas Uggla (M), Göran Nilsson (M), Anders Bergquist (S), Kristofer 
Olofsson (S), Birgitta Ljungberg Jansson (C), Maria Fornemo (V), Fredrik Rosenbecker (V) 
och Layla Nasiar (KD). 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 3 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 63  

Årets Knivstabo 
Fullmäktiges ordförande Britt-Louise Gunnar (S) delar ut utmärkelsen till Årets Knivstabo, 
Berth-Arne Bengtsson.  
 

 
§ 64  

Knivsta kommuns hyllning till duktiga ungdomar 
Fullmäktiges 1:e vice ordförande Thor Övrelid (M) delar ut utmärkelsen till Josefin Bouveng 
och Edvin Nilsson.  
 

 
§ 65 

Justering 
Protokollet justeras av ordföranden, Kerstin Umegård (MP) och Lennart Lundberg (KNU) den 
16 juni 2021.  
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 4 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 66 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Dagordningen godkänns utan ändringar.  
 
 
§ 67   

Anmälda beslut och skrivelser  

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

• Beslut från kommunstyrelsen, § 102, 2021-05-24, Uppföljning internkontroll 2020 

• Beslut från kommunstyrelsen § 98, 2021-05-24, Yttrande över revisionsrapport 
”Uppföljande granskning av personal- och kompetensförsörjning” (KS-2020/863)  

• Samhällsutvecklingsnämndens beslut § 27 2021-03-01, Verksamhetsberättelse och 
årsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden 2021 

 
 
§ 68     

Kommunalråden informerar  
Klas Bergström (M) informerar om bland annat kommunens ekonomi.  
Lennart Lundberg (KNU) informerar om landshövdingens besök i Knivsta.  
Claes Litsner (S) informerar om Agenda 2030-arbetet samt att kommunfullmäktige ska 
bjudas in till en utbildning i oktober.  
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 5 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 69   Dnr KS-2021/26 

Ledamöternas frågor – Fråga från Lennart Lundberg (KNU) till kommunstyrelsens 
ordförande om gång- och cykelbro vid järnvägskorsningen 
 
Frågan besvaras av Klas Bergström (M). 
 

 
§ 70    

Information från Norrvatten  
Norrvattens VD Håkan Falk och chef för verksamhetsstöd David Lundqvist informerar om 
Norrvattens verksamhet och de utmaningar förbundet har inför framtiden.  
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 6 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 71   Dnr KS-2021/10 

Entlediganden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Anders Bergqvist (S) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige från och med 2021-06-09 och skickar ärendet till Länsstyrelsen för ny 
omräkning.  
Kommunfullmäktige entledigar Anders Bergqvist (S) från uppdraget som ersättare i 
socialnämnden från och med 2021-06-09. 
Kommunfullmäktige entledigar Ronny Hellström från uppdraget som revisor och ordförande 
för revisionen i Knivsta kommun, lekmannarevisor för Kommunfastigheter i Knivsta AB, 
lekmannarevisor i Roslagsvatten AB samt lekmannarevisor i Knivstavatten AB från och med 
2021-05-14. 
Kommunfullmäktige entledigar Pontus Lamberg (KD) från uppdraget som ledamot i 
kommunstyrelsen från och med 2021-06-09. 
Kommunfullmäktige entledigar Pontus Lamberg (KD) från uppdraget som ledamot i 
samhällsutvecklingsnämnden från och med 2021-06-09. 
Kommunfullmäktige entledigar Pontus Lamberg (KD) från uppdraget som ersättare i IT-
nämnden från och med den 2021-06-09. 
Kommunfullmäktige entledigar Pontus Lamberg (KD) från uppdraget som ledamot i 
Knivstabostäder AB från och med nästa bolagsstämma. 
Kommunfullmäktige entledigar Oscar Hahne (KD) från uppdraget som ersättare i 
utbildningsnämnden från och med 2021-06-09. 

Underlag för beslut 
Valberedningens ordförande, Birgitta Ljungberg Jansson (C), redogör för valberedningens 
förslag. 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 7 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 72   Dnr KS-2021/10 

Fyllnadsval av nämndeman till Uppsala tingsrätt 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Monica Lundberg som nämndeman till tingsrätten för perioden 
2021-06-10 till och med 2023-12-31. 

Sammanfattning 
Johanna Jaresved har av tingsrätten på en egen begäran entledigats från sitt uppdrag som 
nämndeman och (M) har nu nominerat Monica Lundberg för perioden 2021-06-10 till och 
med 2023-12-31. 

Underlag för beslut 
Valberedningens ordförande, Birgitta Ljungberg Jansson (C), redogör för valberedningens 
förslag. 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 8 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 73   Dnr KS-2021/10 

Fyllnadsval av ersättare i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Mats Johansson (S) som ersättare i socialnämnden från och med 
den 2021-06-10. 

Underlag för beslut 
Valberedningens ordförande, Birgitta Ljungberg Jansson (C), redogör för valberedningens 
förslag. 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 9 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 74   Dnr KS-2021/10 

Fyllnadsval av ordförande i revisionen i Knivsta kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Birger Eriksson som ordförande i revisionen i Knivsta kommun 
från och med 2021-06-10. 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 10 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 75   Dnr KS-2021/10 

Fyllnadsval av revisor i revisionen i Knivsta kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Annette Ramsell som revisor i Knivsta kommun från och med 
2021-06-10. 

Underlag för beslut 
Valberedningens ordförande, Birgitta Ljungberg Jansson (C), redogör för valberedningens 
förslag.  
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 11 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 76   Dnr KS-2021/10 

Fyllnadsval av lekmannarevisor i Kommunfastigheter i Knivsta AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Annette Ramsell som lekmannarevisor i Kommunfastigheter i 
Knivsta AB från och med den 2021-06-10 intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa 
val till kommunfullmäktige. 

Underlag för beslut 
Valberedningens ordförande, Birgitta Ljungberg Jansson (C), redogör för valberedningens 
förslag. 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 12 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 77   Dnr KS-2021/10 

Fyllnadsval av lekmannarevisor i Roslagsvatten AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Annette Ramsell som lekmannarevisor i Roslagsvatten AB från 
och med 2021-06-10 intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 

Underlag för beslut 
Valberedningens ordförande, Birgitta Ljungberg Jansson (C), redogör för valberedningens 
förslag. 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 13 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 78   Dnr KS-2021/10 

Fyllnadsval av lekmannarevisor i Knivstavatten AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Annette Ramsell som lekmannarevisor i Knivstavatten AB från och 
med 2021-06-10 intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 

Underlag för beslut 
Valberedningens ordförande, Birgitta Ljungberg Jansson (C), redogör för valberedningens 
förslag. 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 14 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 79   Dnr KS-2021/10 

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Mimmi Westerlund (KD) som ledamot i kommunstyrelsen från och 
med 2021-06-10. 

Underlag för beslut 
Valberedningens ordförande, Birgitta Ljungberg Jansson (C), redogör för valberedningens 
förslag. 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 15 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 80   Dnr KS-2021/10 

Fyllnadsval av ledamot i samhällsutvecklingsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Oscar Hahne (KD) som ledamot i samhällsutvecklings-nämnden 
från och med den 2021-06-10. 

Underlag för beslut 
Valberedningens ordförande, Birgitta Ljungberg Jansson (C), redogör för valberedningens 
förslag. 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 16 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 81   Dnr KS-2021/10 

Fyllnadsval av ersättare i IT-nämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Per Lindström (KD) som ersättare i IT-nämnden från och med 
2021-06-10. 

Underlag för beslut 
Valberedningens ordförande, Birgitta Ljungberg Jansson (C), redogör för valberedningens 
förslag. 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 17 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 82   Dnr KS-2021/10 

Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Mimmi Westerlund (KD) som ersättare i utbildningsnämnden från 
och med 2021-06-10. 

Underlag för beslut 
Valberedningens ordförande, Birgitta Ljungberg Jansson (C), redogör för valberedningens 
förslag. 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 18 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 83   Dnr KS-2021/10 

Fyllnadsval av ledamot till Knivstabostäder AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Gunnar Gidlund (KD) som ledamot i Knivstabostäder AB för 
perioden från och med närmaste bolagsstämma fram till den årsstämma som äger rum efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 

Underlag för beslut 
Valberedningens ordförande, Birgitta Ljungberg Jansson (C), redogör för valberedningens 
förslag. 
 

 

Ordföranden ajournerar sammanträdet kl 19.30–19.50. Efter ajourneringen görs ett upprop. 
 

  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 19 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 84   Dnr: KS-2021/460 
           KS-2021/461 
           KS-2021/462 
           KS-2021/463 

Anmälan av motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande motioner är anmälda:  

• Motion 2021:03 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) – Inför valfrihet i 
äldreomsorgen 

• Motion 2021:04 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) – Inget stöd till 
eller samverkan med studieförbundet Ibn Rushd 

• Motion 2021:05 från Lennart Lundberg (KNU) – Inrätta ett ungdomsfullmäktige 

• Motion 2021:06 från Lennart Lundberg (KNU) och Peter Brymér (KNU) – Anlägg 
banor för discgolf 

 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 20 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 85   Dnr: KS-2020/158 

Motion 2020:05 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund 
(KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) – Inför en kulturtrappa i Knivsta 
kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Reservation 
Pontus Lamberg (KD), Synnöve Adéll (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Björn-Owe Björk KD 
reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden 
Pontus Lamberg (KD) Gunnar Gidlund (KD) och Björn-Owe Björk (KD) yrkar bifall till 
motionen. 
Christer Johansson (V) och Kerstin Umegård (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot Pontus Lambergs m.fl. 
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna har i en motion inlämnad den 12 februari 2020 föreslagit att kommunen 
ska införa en så kallad kulturtrappa liknande den som finns i Gävle kommun med målet att 
ha ett systematiskt och likvärdigt sätt att erbjuda kulturella möten för elever i kommunen. 
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen den 8 september 2020.   

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 74, 2021-04-19 
Tjänsteutlåtande 2021-03-17 
Beslut från utbildningsnämnden, § 66, 2020-09-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-05-08 med bilaga, ”Handlingsplan för skapande 
skola 2018-01-17” 
Motionen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 21 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 86   Dnr: KS-2020/814 

Motion 2020:13 från Lennart Lundberg (KNU) – Planera för ytterligare en kommunal 
badplats i Knivsta 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet. 

Reservation  
Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Peter Brymér (KNU), Pierre Janson 
(KNU), Britta Lästh (KNU), Gunnar Larsson (-) och Lotta Wiström (L) reserverar sig mot 
beslutet.  

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till den första beslutssatsen i motionen som lyder 
”Knivsta Nu yrkar på att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att omgående 
påbörja planering av ytterligare en kommunal badplats.” 
Klas Bergström (M) och Christer Johansson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot Lennart Lundbergs 
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Omröstning begärs. 

Omröstning 
De ledamöter som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA. 
De ledamöter som bifaller Lennart Lundbergs yrkande röstar NEJ. 
Thor Övrelid (M), Klas Bergström (M), Jeanette Meland (M), Olivia Bergström (M), Bengt-Ivar 
Fransson (M), Ninel Jansson (S), Claes Litsner (S), Gunnar Orméus (S), Harriet Swanberg 
(S), Boo Östberg (C), Johan Eskhult (C), Kerstin Eskhult (C), Kerstin Umegård (MP), Mikaela 
Gönczi (MP), Christer Johansson (V), Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Synnöve 
Adéll (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Britt-Louise Gunnar (S), röstar JA. 
Britta Lästh (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Peter Brymér 
(KNU), Pierre Janson (KNU), Gunnar Larsson (-), Monica Lövgren (SD), Johan Helenius 
(SD), Hans Nyberg (SD), Lotta Wiström (L) och Mikael Olsson (L) röstar NEJ.  
Med 20 JA-röster mot 11 NEJ-röster bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. 



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 22 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Sammanfattning av ärendet  
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige i oktober 2020 och föreslår att 
kommunfullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsen att omgående påbörja planering av 
ytterligare en kommunal badplats som ska stå klar sommaren 2021. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 91, 2021-05-24 
Tjänsteutlåtande 2021-04-21 
Motionen 

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



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 23 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 87   Dnr: KS-2021/202 

Policy för medborgardialog  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget på policy för medborgardialog. 

Yrkanden 
Christer Johansson (V), Lennart Lundberg (KNU), Boo Östberg (C), Kerstin Umegård (MP), 
Claes Litsner (S), Monika Lövgren (SD), Harriet Swanberg (S) och Hans Nyberg (SD) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Synnöve Adéll (KD) anmäler en röstförklaring (protokollsbilaga 1).  

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

Sammanfattning av ärendet  
Medborgardialog är ett verktyg som ger medborgare möjlighet att delta och påverka beslut 
mellan valen till kommunfullmäktige. Förslaget till policy har tagits fram av majoritetens 
Dialoggrupp och remitterats till samtliga partier i fullmäktige i syfte att vara vägledande för 
kommunens arbete. Policyn beskriver vad Knivsta kommun lovar medborgare när det gäller 
inflytande och påverkan.  

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 72, 2021-04-19 
Tjänsteutlåtande 2021-03-16 
Förslag till policy för medborgardialog daterad 2021-03-11 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 24 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 88   Dnr: KS-2021/200 

Näringslivsstrategi för Knivsta kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar näringslivsstrategi för Knivsta kommun. 
2. Näringslivsstrategin ska gälla från och med 1 juli 2021. 
3. Handlingsplan för de kommande två åren ska lägga särskild prioritet på målområdena 

”Förstå och stödja näringslivets behov” samt ”Möjliggöra för etableringar”. 

Yrkanden 
Klas Bergström (M), Lennart Lundberg (KNU), Christer Johansson (V), Lotta Wiström (L), 
Boo Östberg (C), Claes Litsner (S), Monika Lövgren (SD), Hans Nyberg (SD) och Björn-Owe 
Björk (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsstrategin med utblick mot 2035 har tagits fram i samverkan mellan politik, 
förvaltning och näringsliv. Strategin omfattar kommunens samtliga verksamheter och ska ge 
en samlad och tydlig styrning av näringslivsarbetet. Näringslivsstrategin pekar ut 
viljeinriktning och gemensam målbild samt har identifierat fyra målområden som ska vara 
vägledande för kommunens arbete med näringslivsfrågor.  

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 73, 2021-04-19 
Tjänsteskrivelse 2021-03-19 
Förslag till näringslivsstrategi för Knivsta kommun 2021-03-22 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 25 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 89   Dnr: KS-2021/196 

Styrmodell för Knivsta kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar Styrmodell för Knivsta kommun, enligt förslaget daterat 2021-03-
17. 

Yrkanden 
Klas Bergström (M), Björn-Owe Björk (KD), Christer Johansson (V), Boo Östberg (C), Lotta 
Wiström (L) och Hans Nyberg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Sammanfattning av ärendet 
I styrmodellen beskrivs styrningen av Knivsta kommun – från den politiska styrningen till 
verksamhetsstyrning. Syftet med styrmodellen är att säkerställa att den politiska viljan får 
genomslag i förvaltningen, att skattepengarna hanteras med knivstabons bästa i åtanke och 
att de kommungemensamma målen uppnås. Styrmodellen har koppling till flertalet gällande 
styrdokument. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 75, 2021-04-19 
Tjänsteutlåtande 2021-03-17 
Styrmodell för Knivsta kommun, förslag daterat 2021-03-17 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 26 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 90   Dnr: KS-2021/136 
 
Policy för social hållbarhet och jämlik hälsa Förslag till beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar policy för jämlik hälsa och social hållbarhet. 
2. Policyn ska gälla från och med juli 2021. 
3. När policyn träder i kraft upphör följande styrdokument att gälla: 

- Folkhälsopolicy för Knivsta kommun med diarienummer KS-2003/609 
- Drogpolitiskt program för Knivsta kommun med diarienummer KS-2010/298 
- Policy för integration och social sammanhållning med diarienummer KS-2013/1073 
- Policy för full delaktighet med diarienummer KS-2011/1093. 

Yrkanden 

Klas Bergström (M), Christer Johansson (V), Boo Östberg (C) och Lennart Lundberg (KNU)  
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Policyn är framtagen för att stödja kommunens övergripande målområden och arbetet med 
den sociala hållbarhetsdimensionen i Agenda 2030 och innefattar fyra målområden, 
Delaktighet, inflytande och egenmakt, Goda och trygga boende,- och närmiljöer, En bra start 
i livet och Goda levnadsvanor, som tillsammans bidrar till att ge vägledning och ett 
gemensamt ramverk i arbetet för jämlik hälsa och social hållbarhet.  
Under mars och april 2021 har policyförslaget skickats ut på remiss till Rådet för 
funktionshinderfrågor och Pensionärsrådet.  

Underlag för beslut 
Beslut för kommunstyrelsen, § 99, 2021-05-24 
Tjänsteutlåtande 2021-02-22 
Förslag till policy för jämlik hälsa och social hållbarhet 2021-02-22 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 27 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 91   Dnr: KS-2021/152 

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna – utökade möjligheter till 
distanssammanträden  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för styrelsen och nämnderna i Knivsta 
kommun. 

Yrkanden 
Klas Bergström (M), Lennart Lundberg (KNU) och Hans Nyberg (SD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget innebär att reglementet för styrelsen och nämnderna ändras för att utöka 
möjligheten att genomföra distanssammanträden, genom att kravet på särskilda skäl för att 
kunna genomföra ett sammanträde på distans, liksom att tidsfristen för en ledamot att 
anmäla önskemål om distansdeltagande tas bort.  
Det föreslås vidare att kallelsen ska ange en fysisk plats varifrån mötet ska kunna hållas, och 
att allmänhetens insyn i mötet ska beredas i anslutning till denna plats. Som huvudregel ska 
varje deltagare ansluta till sammanträdet med varsin ljud- och bildsändning. Detta ska ske 
från lokaler där inte obehöriga kan ta del av mötesinnehållet. Av säkerhetsskäl ska endast 
lämpliga mötesverktyg ur dataskydds- och sekretessynpunkt användas vid 
nämndsammanträden. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 89, 2021-05-24 
Tjänsteskrivelse 2021-03-29 
Förslag till ändring av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Knivsta kommun 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 28 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 92   Dnr: KS-2021/209 

Reviderad arbetsordning för fullmäktige – utökade möjligheter till 
distanssammanträden  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till ändring av arbetsordning för Knivsta 
kommunfullmäktige. 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget innehåller flera ändringar i arbetsordningen för att utöka möjligheten att genomföra 
distanssammanträden i fullmäktige. Kravet på särskilda skäl för att kunna genomföra ett 
sam-manträde på distans tas bort. Även tidsfristen för ledamöterna att anmäla önskemål att 
delta på distans tas bort. Enbart ordföranden föreskrivs behöva delta på plats från 
fullmäktigesalen. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen § 90, 2021-05-24 
Tjänsteskrivelse2021-03-29 
Förslag till ändring av arbetsordning för Knivsta kommunfullmäktige 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 29 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 93   Dnr: KS-2021/244 

Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten inkl bilagor 
NV2021-065  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige föreslås godkänna en höjning av låneramen för kommunalförbundet 
Norrvatten till 2 100 miljoner kronor. 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbudget Norrvatten har gjort en hemställan till alla ägarkommuner om en höjning 
av låneramen till 2 100 miljoner kronor. Det är en höjning med 800 miljoner kronor och ska 
finansiera utbyggnaden av nytt kompletterande vattenverk. Knivsta kommuns ägarandel är 
1,3% och garantiförpliktelsen kommer vid fullt nyttjande av låneramen höja kommunens 
låneskuld med drygt 10 miljoner kronor.  

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 103, 2021-05-24 
Tjänsteskrivelse 2021-04-06 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunalförbundet Norrvatten 
Ekonomichef 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 30 (30)  
Sammanträdesdatum  
2021-06-09  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 94   Dnr: KS-2021/343 

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 
År 2022 sammanträder kommunfullmäktige följande dagar: 
19 januari 
16 februari 
23 mars 
27 april 
1 juni 
31 augusti  
28 september 
27 oktober  
24 november. 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsordning och reglemente ska kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
bestämma sina sammanträdestider för nästkommande år.   

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 106, 2021-05-24 
Tjänsteutlåtande 2021-05-06 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samtliga nämnder och bolag 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
Revisorerna 
Nämndsekreterargruppen 
Kommunikationsenheten 
 
 



Från: Synnöve Adell
Till: Siobhan Gorny; Britt-Louise Gunnar
Ärende: Röstförklaring ang Policy för medborgardialog
Datum: den 9 juni 2021 21:00:15

Hej.

Jag är positiv till förslaget om att Knivsta kommun ska strukturera arbetet med
medborgardialoger på ett bättre sätt. Av detta skäl så är det glädjande att kommunen nu på
ett tydligare sätt visar hur och när dessa dialoger kan ske och på vilket sätt synpunkterna
kan användas.

För att förtroendet för dessa dialoger ska behållas så är det dock viktigt att man utvecklar
på vilket sätt som synpunkterna tas med som övervägande i ett politiskt beslut. Det finns
därmed utrymme att hitta en lämplig metod som är transparent och tydlig för både
deltagare i en viss dialog samt också oppositionen.

Synnöve Adéll
KD Knivsta 
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