
 
 

 
Kommunfullmäktige  PROTOKOLL 1 (22)  

Sammanträdesdatum  
2022-02-16 §§ 2–18 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-03-23 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-03-02 Datum när anslaget tas ner 2022-03-24 

 

Tid: Onsdagen den 16 februari 2021, kl. 18.00–23.00 
Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Knivsta 
 
 
 
Protokollet justeras den 28 februari 2022. För digitala underskrifter se sista sidan.  
 
Britt-Louise Gunnar (S), ordförande  
Christer Johansson (V), justerare 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 
Siobhán Górny, mötessekreterare §§ 2–18 
 
  

Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 
 



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 2 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutande 

Närvarande i Tilassalen Närvarande på distans 
(distansledamot) 

Britt-Louise Gunnar (S) 
Thor Övrelid (M), §§ 5–18 
Klas Bergström (M) 
Olivia Bergström (M) 
Bengt-Ivar Fransson (M) 
Harriet Swanberg (S) 
Gunnar Orméus (S) 
Boo Östberg (C) 
Johan Eskhult (C) 
Kerstin Eskhult (C) 
Kerstin Umegård (MP) 
Jacob Risberg (MP) 
Christer Johansson (V) 
Lennart Lundberg (KNU) 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) 
Pierre Janson (KNU) 
Björn-Owe Björk (KD) 
Synnöve Adell (KD) 
Gunnar Gidlund (KD) 
Monica Lövgren (SD) 
Anna Koskela-Lundén (L) 
Lotta Wiström (L) 
Matilda Hübinette (-), ersätter Thor Övrelid (M) §§ 2–4 
Bengt-Åke Andersson (KNU), ersätter Britta Lästh (KNU) 
Niclas Uggla (M), ersätter Jeanette Meland (M) 
Kristofer Olofsson (S), ersätter Ninel Jansson (S) §§ 2–5 
Lena Liljeblad (S), ersätter Claes Litsner (S) 
Peter Brymér (KNU), ersätter Maria Ahlestål (KNU) 
Per Lindström (KD), ersätter Pontus Lamberg (KD) 
 

Ninel Jansson (S), §§ 6–18 
Gunnar Larsson (-) 
Jakob Deremar (SD), närvarar och 
ersätter Gunnar Parnell (-) §§ 2–10 
Johan Helenius (SD), närvarar och 
ersätter Hans Nyberg (SD) §§ 2–8 
 

Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare  
Matilda Hübinette (-) §§ 5–18, Göran Nilsson (M), Kristofer Olofsson (S), §§ 6–18, Birgitta 
Ljungberg Jansson (C), Germund Sjövall (MP), Maria Fornemo (V), Fredrik Rosenbecker (V) 
och Erik Kronqvist (L).  
  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 3 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 2 

Justering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Protokollet justeras den 28 februari 2022 av ordföranden, Christer Johansson (V) och 
Lennart Lundberg (KNU). 

 

§ 3 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Under punkten Övriga valärenden ska ytterligare ett ärende tas upp, ”Anmälan av ny 
gruppledare för Knivsta Nu”.  
I övrigt godkänns dagordningen utan ändringar.  
 

§ 4 a 

Information från Polisen 
Mirjam Hopstadius, kommunpolis, informerar.  
 

§ 4 b 

Information från fullmäktiges förtroendevalda revisorer 
Revisor Birger Eriksson informerar om revisionens verksamhetsplan för 2022. 
 

  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 4 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 c 

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

- Bygg- och miljönämndens beslut § 167/2021 - Verksamhetsplan 2022 för bygg- och 
miljönämnden 

- Beslut från kommunstyrelsen, § 194, 2021-12-06, Verksamhetsplan 2022 KS 
- Missiv och rapport från kommunfullmäktiges revisorer - Granskning av hanteringen av 

markreserver  
- Protokoll från Överförmyndarnämndens sammanträde 2022-01-17 
- Socialnämndens beslut § 116/2021, Redovisning av ej verkställda gynnande beslut 

kvartal tre 2021  
- Socialnämndens beslut § 119/2021 - Verksamhetsplan för socialnämnden 2022 
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 132, 2021-12-13, Verksamhetsplan 2022 
 

§ 4 d 

Kommunalråden informerar 
Klas Bergström (M) informerar om kommunens ekonomi.  
Lennart Lundberg (KNU) informerar om medborgardialog och fördomar om förtroendevalda 
på nätet.  
Boo Östberg (C) informerar om kostnaden för politiska möten under pandemin.  
  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 5 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 5   Dnr: KS-2022/97 
Ledamöternas frågor 

Fråga från Lotta Wiström (L) till kommunstyrelsens ordförande om flytt av äldre från 
äldreboende 
Klas Bergström (M) besvarar frågan.  

Fråga från Lennart Lundberg (KNU) till socialnämndens ordförande om Estrids och 
Vilhelms gård 
Kerstin Eskhult (C) besvarar frågan.  

Fråga från Anna Koskela Lundén (L) till utbildningsnämndens ordförande om stöd till 
barn med särskilda behov 
Bengt-Ivar Fransson (M) besvarar frågan.  
 

 
Efter ärendet ajournerar ordföranden sammanträdet 20 minuter.   

 

  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 6 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 6   Dnr: KS-2022/98 

Interpellationer 
Interpellation från Synnöve Adéll (KD) till socialnämndens ordförande om 
ombyggnaden av Estrids och Vilhelms gård 
Kerstin Eskhult (C) besvarar interpellationen.  
Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till utbildningsnämndens ordförande - Ökade 
barngrupper i förskolan 
Bengt-Ivar Fransson (M) besvarar interpellationen.  
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 7 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 7 

Anmälan motioner 
Kommunfullmäktiges beslut 
Följande motioner är anmälda:  

- KS-2022/127 Motion 2022:01 från Monica Lövgren (SD), Hans Nyberg (SD) och Johan 
Helenius (SD) - Bygg en hundrastgård 

- KS-2022/128 Motion 2022:02 från Lennart Lundberg (KNU) och Pierre Janson (KNU) om 
införande av rabatterade pensionärsbiljetter på UL 

- KS-2022/129 Motion 2022:03 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela-Lundén (L) - Inför 
en kulturvecka 

- KS-2022/149 Motion 2022:04 från Lennart Lundberg (KNU) och Mikael Rye-Danjelsen 
(KNU) - Öka trygghetsperspektivet inom samhällsplaneringen 

- KS-2022/150 Motion 2022:05 från Björn-Owe Björk (KD) - Nollvision för hemmasittare 
- KS-2022/151 Motion 2022:06 från Björn-Owe Björk (KD), Per Lindström (KD), Synnöve 

Adéll (KD) och Gunnar Gidlund (KD) - Återinför Nattis 

- KS-2022/152 Motion 2022:07 från Björn-Owe Björk (KD), Pontus Lamberg (KD), Synnöve 
Adéll (KD) och Gunnar Gidlund (KD) - Öka intäkterna till CIK 

- KS-2022/153 Motion 2022:08 från Björn-Owe Björk (KD), Synnöve Adéll (KD), Gunnar 
Gidlund (KD) och Per Lindström (KD) - Sälj vindkraftverket 

Underlag för beslut 
Motionerna 
Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 8 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 8   Dnr: KS-2022/10 

Övriga valärenden – Entlediganden och fyllnadsval 

Entlediganden  
Kommunfullmäktige entledigar 

- Therese Skoglund-Shekarabi (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från 
och med 2022-02-17. 

- Niclas Ahlestål (KNU) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från och med 
2022-02-17. 

- James McKie (C) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från och med 2022-
02-17.  

- Matilda Hübinette (-) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från och med 
den 2022-02-17. 

- Jakob Deremar (SD) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från och med 
den 2022-02-17. 

- Matilda Hübinette (-) från uppdraget som ersättare i bygg-och miljönämnden från och 
med den 2022-02-17. 

- Boo Östberg (C) från uppdraget som vice ordförande i Kommunfastigheter i Knivsta AB 
från och med nästa bolagsstämma. 

- Kerstin Umegård (MP) från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen från och med 
2022-02-17. 

Fyllnadsval av vice ordförande i Kommunfastigheter i Knivsta AB  
Kommunfullmäktige väljer Benny Borgman (C) som vice ordförande i Kommunfastigheter i 
Knivsta AB från och med nästa bolagsstämma intill slutet av den årsstämma som följer efter 
nästa val till kommunfullmäktige 

Val av lekmannarevisor och lekmannarevisorssuppleant i Knivsta kommunhus AB 
Kommunfullmäktige väljer Birger Eriksson som lekmannarevisor och Erik Weiman som 
lekmannarevisorssuppleant i Knivsta kommunhus AB från och med 2022-02-17 intill slutet av 
den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Anmälan 
Valberedningen anmäler att Harriet Swanberg (S) från och med 2022-01-01 innehar uppdrag 
som förtroendevald till 43% av heltid, och därmed är kommunalråd.  

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige väljer Peter Bergkvist (MP) till ersättare i kommunstyrelsen från och med 
2022-02-17.   



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 9 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Anmälan av gruppledare (KNU) 
Knivsta Nu anmäler Matilda Hübinette som ny gruppledare från och med 2022-02-17.  

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Ljungberg Jansson (C), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens 
förslag. I valberedningens protokoll finns ett förslag på entledigande för ett uppdrag som 
rådsledamot i Mälardalsrådet, men detta entledigande utgår från dagens sammanträde.  

Beslutet skickas till 
Akten 
Länsstyrelsen (för omräkning) 
Berörda nämnder 
Berörda bolag 
FMS 
 
Efter detta ärende behandlades punkt 9, ”Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta 
och Alsike stationssamhälle”. Beslutet justerades omedelbart och finns i separat protokoll.  
  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 10 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 9   Dnr: KS-2021/837 

Hemställan om ny VA-taxa 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa med en höjning av 

anläggningstaxan med 7 %.  
2. Kommunfullmäktige fastställer upprättat förslag till ny VA-taxa med justering av övriga 

avgifter § 15.  

3. Kommunfullmäktige beslutar att den nya VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 
mars 2022 eller snarast efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut.  

Reservationer 
Anna Koskela Lundén (L) och Lotta Wiström (L) reserverar sig skriftligt (protokollsbilaga 1).  

Monica Lövgren (SD), Jacob Deremar (SD), Johan Helenius (SD), Peter Brymér (KNU), 
Bengt-Åke Andersson (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Pierre 
Janson (KNU), Per Lindström (KD, Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD) och 
Synnöve Adéll (KD) reserverar sig mot beslutet.  

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

Per Lindström (KD), Björn-Owe Björk (KD), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Monica Lövgren 
(SD), Anna Koskela Lundén (L) och Lotta Wiström (L) yrkar avslag på den föreslagna 
höjningen.  

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 
kommunfullmäktige bifaller beslutet.  

Omröstning begärs.  

De ledamöter som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA. 

De ledamöter som avslår förslaget röstar NEJ. 

Britt-Louise Gunnar (S), Thor Övrelid (M), Klas Bergström (M), Niclas Uggla (M), Olivia 
Bergström (M), Bengt-Ivar Fransson (M), Ninel Jansson (S), Lena Liljeblad (S), Harriet 
Swanberg (S), Gunnar Orméus (S), Boo Östberg (C), Johan Eskhult (C), Kerstin Eskhult (C), 
Kerstin Umegård (MP), Jacob Risberg (MP) och Christer Johansson (V) röstar JA.  

Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Peter Brymér (KNU), Pierre Janson 
(KNU), Bengt-Åke Andersson (KNU), Per Lindström (KD), Björn-Owe Björk (KD), Synnöve 
Adell (KD), Gunnar Gidlund (KD), Gunnar Larsson (-), Monica Lövgren (SD), Jacob Deremar 
(SD), Anna Koskela-Lundén (L) och Lotta Wiström (L) röstar NEJ.  

Johan Helenius (SD) har lämnat sammanträdet och är frånvarande. 



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 11 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Med 16 JA-röster mot 14 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. VA-huvudmannen är skyldig att se över VA-taxan så att den speglar de utgifter 
som föreligger för att bygga ut underhålla den allmänna VA-anläggningen. För att bättre 
uppnå detta föreslås VA-taxans anläggningsavgift justeras. Anläggningsavgiften är den 
engångsavgift som en fastighetsägare betalar för att ansluta sin fastighet till den allmänna 
VA-anläggningen. 

Underlag för beslut: 
Beslut från kommunstyrelsen, § 8, 2022-01-24 
Tjänsteutlåtande, 2022-01-05 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, 2021-12-13, § 129 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden, 2021-12-13 
Hemställan till kommunfullmäktige från Knivstavatten, inkommen 2021-09-08 
Bilaga 1 till hemställan – Knivstavattens tjänsteutlåtande inklusive bilaga, dokument ID: 
20210421-30173 
Hemställan, Bilaga 2, protokoll styrelsemöte Knivstavatten, 2021-06-08 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Roslagsvatten 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 12 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 10   Dnr: KS-2021/745 

Föreskrift om avgifter för planverksamheten i Knivsta kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar förslag till nya föreskrifter om avgifter för planverksamheten i 

Knivsta kommun. 
2. Samhällsutvecklingsnämnden får för varje nytt kalenderår (avgiftsår) besluta att justera 

avgiftsbeloppet enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för oktober månad året 
före avgiftsåret. Avrundning av beloppet får ske till närmast tiotal kronor. 

3. Föreskriften träder i kraft 1 mars 2022. 
4. Taxan ska utvärderas av samhällsutvecklingsnämnden efter att ha tillämpats i 

planarbetet under en tid om ca 2-3 år. Utvärderingen ska analysera det ekonomiska 
utfallet av taxan både beträffande kommunens täckningsgrad och konsekvenserna för 
kostnadstagarna i detaljplanearbetet. Utvärdering bör även ta ställning till behov av 
taxejustering till följd av utfallet och i så fall föreslå lämpliga ändringar av taxan. 
Resultatet ska återrapporteras till kommunfullmäktige. 

Yrkanden 
Klas Bergström (M) och Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  
Boo Östberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt tilläggsyrkar på ytterligare en 
beslutssats: ”Taxan ska utvärderas av samhällsutvecklingsnämnden efter att ha tillämpats i 
planarbetet under en tid om ca 2-3 år. Utvärderingen ska analysera det ekonomiska utfallet 
av taxan både beträffande kommunens täckningsgrad och konsekvenserna för 
kostnadstagarna i detaljplanearbetet. Utvärdering bör även ta ställning till behov av 
taxejustering till följd av utfallet och i så fall föreslå lämpliga ändringar av taxan. Resultatet 
ska återrapporteras till kommunfullmäktige.” 
Björn-Owe Björk (KD) yrkar bifall till Boo Östbergs tilläggsyrkande.  

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 
kommunfullmäktige bifaller beslutet. Slutligen ställer ordföranden Boo Östbergs 
tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller tilläggsyrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 
Förslag till nya föreskrifter om avgifter för Knivsta kommuns planverksamhet har tagits fram 
för att möjliggöra timdebitering vid framtagande av detaljplaner där plankostnadsavtal kan 
tecknas. Möjlighet till ersättning genom planavgift vid bygglov respektive för planbesked 
kvarstår och berörs inte av några större förändringar. 



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 13 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 188, 2021-12-06 
Rättelseblad 2022-02-04 
Tjänsteutlåtande 2021-11-10 
Förslag till nya föreskrifter om avgifter för planverksamheten i Knivsta kommun 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden 2021-11-08, § 111 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2021-10-18 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Planenheten 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 14 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 11   Dnr: KS-2021/781 

Rättelse i plankarta för detaljplan Alsike Nord etapp 2B 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige rättar plankartan för den laga kraft-vunna detaljplanen för Alsike Nord 
etapp 2, i enlighet med rättelseblad 2021-12-16. 

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 
kommunfullmäktige bifaller beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Detaljplan för Alsike Nord etapp 2b antogs av kommunfullmäktige 21 oktober 2020 och vann 
laga kraft 26 november 2020.  
Enligt förvaltningslagen (1986:223) § 36, anges att beslut som innehåller uppenbar oriktighet 
till följd av myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende, får 
rättas av den myndighet som har meddelat beslutet.  
Detta beslut om rättelse innebär att planbestämmelsen för nockhöjd gäller för 
huvudbyggnader och planbestämmelsen för byggnadshöjd gäller för komplementbyggnader.  

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 22, 2022-01-24 
Tjänsteutlåtande 2021-12-16 
Rättelseblad 2021-12-16 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden 2021-11-08, § 110 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2021-10-15 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Planenheten 
Länsstyrelsen 
Lantmäteriet 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 15 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 12   Dnr: KS-2021/851 

Förlängning av fullmäktigeberedningen med uppdrag att se över ersättningar och 
tilläggsuppdrag att se över utformning och storlek av partistöd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
1. Fullmäktigeberedningen med uppdrag att se över ersättningsreglementet och 

omställningsavtalet får ett tilläggsuppdrag att också se över möjligheten till att ändra 
utformningen och storleken för partistödet.  

2. Fullmäktigeberedningens slutrapport flyttas fram och ska redovisas senast på 
fullmäktiges sammanträde i juni.  

3. Fullmäktigeberedningens sammanlagda sammanträdestid förlängs med maximalt 
motsvarande 15 timmar.  

4. Beredningen kan använda maximalt 15 timmar stöd från förvaltningen.  
5. Sammankallande ledamot i beredningen får ytterligare maximalt 10 timmar för att 

sammanställa förslag och eftersöka nödvändig information för beredningens arbete.  

Yrkanden 
Klas Bergström (M), Lennart Lundberg (KNU) och Jacob Risberg (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Boo Östberg (C) yrkar i första hand avslag på att partistödet ska ses över, och tilläggsyrkar i 
andra hand på ytterligare en beslutssats som ska lyda: ”Fullmäktigeberedningens 
tilläggsuppdrag innebär dock att särskilja partistödet, som är ett stöd till respektive 
partiförening, från ersättningsreglementet och omställningsavtalet, som är ersättningar till 
enskild person, så att dessa utformas var för sig, utan sammanblandning.” 
Per Lindström (KD) yrkar att beslutet ska justeras omedelbart om Boo Östbergs 
tilläggsyrkande vinner bifall.  
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar avslag på Boo Östbergs tilläggsyrkande.  
Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och 
avslag på Boo Östbergs tilläggsyrkande.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Vid teknikkontrollen 
konstateras att Jakob Deremar (SD) lämnat sammanträdet. Därefter ställer ordföranden 
kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
beslutet. Sedan ställer ordföranden Boo Östbergs tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september att uppdra kommunstyrelsen att ta fram ett 
förslag på hur en beredning för ändring av partistödet inför nästa mandatperiod skulle se ut. 



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 16 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att förlänga fullmäktigeberedningen för revidering av 
ersättningsreglementet och ge dem i uppdrag att utreda frågan om att ändra partistödet. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 10, 2022-01-24 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-12-23 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Fullmäktigeberedningen 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 17 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 13   Dnr: KS-2021/742 

Innovationsstrategi  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till Innovationsstrategi, daterat 25 november 2021. 

Reservationer  
Anna Koskela Lundén (L) och Lotta Wiström (L) reserverar sig skriftligt (protokollsbilaga 2).  

Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Bengt-Åke Andersson (KNU), Pierre 
Janson (KNU), Peter Brymér (KNU), Monica Lövgren (SD), Jakob Deremar (SD), Johan 
Helenius (SD), Björn-Owe Björk (KD), Synnöve Adell (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Per 
Lindström (KD) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden 
Klas Bergström (M), Christer Johansson (V), Boo Östberg (C), Bengt-Ivar Fransson (M) och 
Kerstin Umegård (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Björn-Owe Björk (KD), Lennart Lundberg (KNU), Anna Koskela Lundén (L), Monica Lövgren 
(SD), Lotta Wiström (L), Per Lindström (KD), Synnöve Adéll (KD) och Mikael Rye-Danjelsen 
(KNU) yrkar avslag på förslaget.  

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 
kommunfullmäktige bifaller beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 
Innovationsstrategin har tagits fram för att Knivsta kommun som organisation ska ges bättre 
förutsättningar att samordna och prioritera sina innovationsresurser. Syftet med det är ett 
ökat värdeskapande kopplat till det innovationsarbete som görs.  
Strategin innehåller ställningstaganden kring ambitionsnivå, värdeskapande, fokusområden 
och långsiktighet.  

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 190, 2021-12-06 
Tjänsteutlåtande 
Innovationsstrategi 2021-11-25 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 18 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 14   Dnr: KS-2021/631 

Svar på motion 2021:09 från Monica Lövgren (SD) - Öka antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige avslår motion 2021:09 från Monica Lövgren (SD) – öka antalet ledamöter i 
fullmäktige.  
Yrkanden 
Klas Bergström (M), Boo Östberg (C), Björn-Owe Björk (KD) och Jacob Risberg (MP) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Monica Lövgren (SD) yrkar bifall till motionen. 
Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot Monica Lövgrens yrkande och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Monica Lövgren (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår att fullmäktige utökas från 31 
till 41 ledamöter.  

Underlag för beslut: 
Beslut från kommunstyrelsen, § 187, 2022-01-24 
Ordförandeförslag, daterat 2021-11-10 
Motion 2021:09 från Monica Lövgren (SD) – öka antalet ledamöter i fullmäktige 
Rapport med anledning av motion 2021:09 från Monica Lövgren – öka antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige, daterad 2021-11-05 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Motionsställare 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 19 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 15   Dnr: KS-2020/157 

Motion 2020:04 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund 
(KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) - Ökad tillgänglighet Knivsta 
kretsloppspark  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 12 februari 2020. Motionärerna föreslår att 
Knivsta kommun inför ett ”Grönt kort” som ger privatpersoner tillgång till kretsloppsparken 
utanför ordinarie öppettider. Motionen har beretts av samhällsutvecklingsnämnden, som 
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.  

Underlag för beslut: 
Beslut från kommunstyrelsen, § 11, 2022-01-24 
Tjänsteutlåtande 2021-12-10 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 113, 2021-11-08 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2021-10-05 
Motionen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 20 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 16   Dnr: KS-2021/460 

Svar på motion 2021:03 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) - Inför 
valfrihet i äldreomsorgen  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
I motionen från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) föreslås att kommunen inför 
ett valfrihetssystem inom äldreomsorgen enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). 
Socialnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår avslag.  

Underlag för beslut: 
Beslut från kommunstyrelsen, § 12, 2022-01-24 
Tjänsteutlåtande 2021-12-06 
Beslut från socialnämnden § 82, 2021-10-07 
Socialnämndens tjänsteutlåtande daterat 2021-10-07 (SN-2021/174) 
Motionen  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Motionsställaren 
Socialchef 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 21 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 17   Dnr: KS-2021/462 

Svar på motion 2021:05 från Lennart Lundberg (KNU) – inrätta ett ungdomsfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Lennart Lundberg (KNU) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ska ge 
utbildningsnämnden i uppdrag att utreda införandet av ett ungdomsfullmäktige. 
Utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och meddelat att nämnden den 7 december 2021 
redan har beslutat att skapa ett utbildningsfullmäktige.  

Underlag för beslut: 
Beslut från kommunstyrelsen, § 13, 2022-01-24 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-23 
Beslut från utbildningsnämnden § 92 2021-12-07 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-16 (KS-2021/462)  
Yttrande från utbildningsnämnden – motion 2021:05 från Lennart Lundberg (KNU) – inrätta 
ett ungdomsfullmäktige daterat 2021-12-07 
Motionen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Motionsställaren 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 22 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-02-16  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 18   Dnr: KS-2021/630 

Motion 2021:08 från Monica Lövgren (SD) - Redovisa kostnaderna för kommunala 
verksamheter  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2021. 
Förslaget är att förvaltningen arbetar fram en strukturerad rapport över kostnader för lagstyrd 
och icke lagstyrd verksamhet för respektive nämnd.  

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 14, 2022-01-24 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-11-12 
Motionen 2021:08 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 



 
 
Reservation mot beslut om ny VA-taxa 2022 

 

Vi reserverar oss mot punkt 1 i beslutet om ny VA-taxa för 2022 om höjning av 

anläggningstaxorna med 7%. Vi kan inte se att beslutet brådskar.  

Beslutsunderlaget är otillräckligt och borde gått på återremiss för komplettering och 

förtydligande. 

 

Slutsatsen om otillräckligt underlag är att summorna av höjningen inte går att läsa i 

handlingarna. 

 

Eftersom anläggningsavgifterna tas ut i ett tidigt skede innan investeringarna sker är det 

väsentligt att även osäkerheterna kring takten av utbyggnad tillsammans med osäkerheter 

kring investeringsutgifterna redovisas i underlaget. 

 

 

 

 

Liberalerna i Knivsta 2022-02-16 

 

Lotta Wiström Ledamot Kommunfullmäktige 

Anna Koskela-Lundén Ledamot i Kommunfullmäktige 

 



 

 

Reservation 

Innovationsstrategi 

Vi reserverar oss mot antagandet av den föreslagna innovationsstrategin.  

 

Innovation ska vara ett självklart arbetssätt inom respektive område i kommunens 

verksamheter. Medel för detta skall inte ligga på ett särskilt kontor eller i en strategi 

Innovation ska skapa värde genom utvecklande av produkter, tjänster eller processer. 

Det är en naturlig del i all verksamhetsutveckling, även för en kommun.  

Det är inte en kommuns kärnuppdrag. 

Verksamhetsutveckling genom innovation kan, när den används på rätt sätt, bidra till en 

ökad kvalitet inom välfärden, som i sin tur är kommunens kärnuppdrag. För att arbeta med 

detta behövs ingen separat strategi utan det är en naturlig del av olika verksamheters 

uppdrag.  

Innovation skapas också genom samverkan mellan universitet, högskola, ideella 

organisationer, näringsliv och kommunen. 

Att minst fem procent av kommunorganisationens budget ska gå till innovationsarbete anser 

vi vara orimligt och en felaktig prioritering i det läge Knivsta kommun befinner sig i. 

Vi reserverar oss mot antagandet av innovationsstrategin i sin nuvarande form.  

Liberalerna i Knivsta 2022-02-16 

 

Lotta Wiström Ledamot Kommunfullmäktige 

Anna Koskela-Lundén Ledamot i Kommunfullmäktige 
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