
 
 

 

 PROTOKOLL 1 (29)  

Sammanträdesdatum  

2021-09-22  

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats 
för protokoll 

Knivsta kommunhus, 
Centralvägen 18, 
Knivsta  

Sista datum för 
laglighetsprövning  

2021-10-27 

Datum när 
anslaget sätts 
upp 

2021-10-06 Datum när anslaget tas 
ner 

2021-10-28 

 

 

Tid: Onsdagen den 22 september 2021, kl. 16–23.00 

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 §§ 95–119 

 
  

Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 



 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 2 (29)  

Sammanträdesdatum  

2021-09-22  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutande 

Närvarande i Tilassalen Närvarande på distans (distansledamöter) 

Britt-Louise Gunnar (S), ordförande 
Thor Övrelid (M), 1:e vice ordförande 
Klas Bergström (M), §§ 95–107, 109–
119 
Harriet Swanberg (S) 
Kerstin Umegård (MP) 
Christer Johansson (V) 
Lennart Lundberg (KNU) 
Pontus Lamberg (KD) 
Björn-Owe Björk (KD), §§ 113–119 
Johan Helenius (SD), ersätter Gunnar 
Larsson (-) 
Monica Lövgren (SD) 
Hans Nyberg (SD) 
Anna Koskela-Lundén (L) 
Lotta Wiström (L) 
 
 

Jeanette Meland (M) 
Olivia Bergström (M), §§ 95–107, 109–119 
Bengt-Ivar Fransson (M) 
Ninel Jansson (S) 
Claes Litsner (S), §§ 95–107, 109–119 
Gunnar Orméus (S) 
Boo Östberg (C), §§ 95–107, 109–119 
Johan Eskhult (C) 
Kerstin Eskhult (C) 
Jacob Risberg (MP), ersätter Rolf Samuelsson (MP) 
Bengt-Åke Andersson (KNU), ersätter Britta Lästh 
(KNU) 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) 
Maria Ahlestål (KNU) 
Pierre Janson (KNU) 
Björn-Owe Björk (KD), §§ 95–112 
Per Lindström (KD), ersätter Synnöve Adell (KD) 
Gunnar Gidlund (KD) 
Matilda Hübinette (-), ersätter Klas Bergström (M) § 108 
Niclas Uggla (M), ersätter Olivia Bergström (M) § 108 
Lena Liljeblad (S), ersätter Claes Litsner § 108 
 

Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare  

I Tilassalen: Niclas Uggla (M), §§ 95–107, 109–112 
 
Distansersättare: Matilda Hübinette (-), §§ 95–107, 109–119, Niclas Uggla (M) §§ 113–119, 
Göran Nilsson (M), Kristofer Olofsson (S), §§ 112–119, Lena Liljeblad (S), §§ 95–107, 109–
119, Fredrik Rosenbecker (V), Peter Brymér (KNU), Mikael Olsson (L) 
 
  



 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 3 (29)  

Sammanträdesdatum  

2021-09-22  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 95 

Parentation 

Parentation över Lars Berglöf, ersättare för socialdemokraterna i kommunfullmäktige och 
före detta kommunalråd. Minnesord av kommunfullmäktiges ordförande Britt-Louise Gunnar 
(S).  

 

§ 96 

Justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

Protokollet justeras av ordföranden, Kerstin Umegård (MP) och Lennart Lundberg (KNU) den 
4 oktober 2021.  

 

§ 97 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen godkänns.  

 

§ 98 

Anmälda beslut och skrivelser 

Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunfullmäktige:  

- Utbildningsnämndens beslut § 51, 2021-06-01 - Kvalitetsredovisning 2020 

- Protokoll från Samordningsförbundets styrelsemöte 3 juni 

 

§ 99 

Kommunalråden informerar 

Klas Bergström (M), kommunalråd, informerar om kommunens ekonomi samt om 
sammanträden i kommunen när pandemirestriktionerna tagits bort den 29 september.   

Lennart Lundberg (KNU), oppositionsråd, informerar om ett besök på Thunmansskolan för 
att berätta om lokal demokrati samt om Mälartingets besök på tågdepån i Eskilstuna.  

Claes Litsner (S) informerar om Agenda 2030-arbetet och en utbildning den 21 oktober 2021 
som genomförs tillsammans med SKR. Riksdagens civilutskott besöker Knivsta den 20 
september för att få information om Knivstabostäders Bo Kvar-projekt vid renoveringar.   



 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 4 (29)  

Sammanträdesdatum  

2021-09-22  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 100   Dnr KS-2021/26 

Ledamöternas frågor 

Fråga från Lennart Lundberg (KNU) till kommunstyrelsens ordförande om 
trafiksituationen på Gredelbyleden 

Klas Bergström (M) besvarar frågan. 

Fråga från Lennart Lundberg (KNU) till kommunstyrelsens ordförande om tomma 
lokaler i CIK 

Klas Bergström (M) besvarar frågan. 

 

  



 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 5 (29)  

Sammanträdesdatum  

2021-09-22  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 101   Dnr: KS-2021/10 

Entlediganden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige entledigar Rolf Samuelsson (MP) från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktige från och med 2021-09-23.  

2. Kommunfullmäktige entledigar Rolf Samuelsson (MP) från uppdraget som vice 
ordförande i Knivstavatten AB från och med nästa bolagsstämma.  

3. Kommunfullmäktige entledigar Kristofer Andersson (L) från uppdraget som ledamot i  
kommunfullmäktiges beredning för revidering av ersättningsreglementet och 
omställningsstödet för förtroendevalda från och med 2021-09-23. 

4. Kommunfullmäktige entledigar Helene Wahlström (MP) från uppdraget som ledamot i 
kommunfullmäktiges beredning för revidering av ersättningsreglementet och 
omställningsstödet för förtroendevalda från och med 2021-09-23. 

5. Kommunfullmäktige entledigar Gunnar Gidlund (KD) från uppdraget som ledamot i bygg- 
och miljönämnden från och med 2021-09-23. 

Underlag för beslut 

Gunnar Orméus (S) redogör för valberedningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Knivstavatten AB 
Bygg- och miljönämnden 
 
  



 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 6 (29)  

Sammanträdesdatum  

2021-09-22  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 102   Dnr: KS-2021/10 

Fyllnadsval av borgerlig vigselförrättare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige föreslår Länsstyrelsen att förnya förordnandet för Lacka Linder som 
borgerlig vigselförrättare från och med 2021-11-28.  

Sammanfattning 

Länsstyrelsens förordnade för Lacka Linder som borgerlig vigselförrättare löper ut 2021-11-
27. Valberedningen föreslår att förordnandet förlängs från och med 2021-11-28. 

Underlag för beslut 

Gunnar Orméus (S) redogör för valberedningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Länsstyrelsen i Uppsala län 

 
  



 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 7 (29)  

Sammanträdesdatum  

2021-09-22  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 103   Dnr: KS-2021/10 

Fyllnadsval av ledamot i kommunfullmäktiges beredning för revidering av 
ersättningsreglementet och omställningsstödet  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Anna Koskela Lundén (L) som ledamot i fullmäktiges beredning 
för revidering av ersättningsreglementet och omställningsstödet, från och med 2021-09-23. 

Underlag för beslut 

Gunnar Orméus (S) redogör för valberedningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Akten 
 
  



 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 8 (29)  

Sammanträdesdatum  

2021-09-22  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 104   Dnr: KS-2021/10 

Fyllnadsval av ledamot i kommunfullmäktiges beredning för revidering av 
ersättningsreglementet och omställningsstödet  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Mikaela Gönczi (MP) som ledamot I KF:s beredning för revidering 
av ersättningsreglementet och omställningsstödet från och med 2021-09-23.  

Underlag för beslut 

Gunnar Orméus (S) redogör för valberedningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Akten 
 

 
  



 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 9 (29)  

Sammanträdesdatum  

2021-09-22  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 105   Dnr: KS-2021/10 

Fyllnadsval av vice ordförande i Knivstavatten AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Jacob Risberg (MP) som vice ordförande i Knivstavatten AB från 
och med nästa bolagsstämma intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 

Underlag för beslut 

Gunnar Orméus (S) redogör för valberedningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Knivstavatten AB 

 
  



 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 10 (29)  

Sammanträdesdatum  

2021-09-22  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 106   Dnr: KS-2021/10 

Fyllnadsval av ledamot i bygg-och miljönämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Björn-Ove Björk (KD) som ledamot i bygg-och miljönämnden från 
och med 2021-09-23. 

Underlag för beslut 

Gunnar Orméus (S) redogör för valberedningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Bygg- och miljönämnden 
  



 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 11 (29)  

Sammanträdesdatum  

2021-09-22  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 107   Dnr: KS-2021/10 

Anmälan av gruppledare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar emot följande anmälning: 

Kristdemokraterna anmäler Mimmi Westerlund (KD) som gruppledare från och med 2021-09-
22.  

Underlag i ärendet 

Björn-Owe Björk (KD) informerar kommunfullmäktige om partiets nya gruppledare.  

Beslutet skickas till 

Akten 
  



 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 12 (29)  

Sammanträdesdatum  

2021-09-22  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 108   Dnr: KS-2021/427 

Bestämmelser för omställningsstöd och pension för politiker (OPF-KL 21)  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige antar Bestämmelser om omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda, (OPF-KL 18), enligt ersättningsberedningens förslag.  

2. Bestämmelserna träder i kraft den 1 oktober 2021. 
3. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att justera de av kommunstyrelsen 

antagna tillämpningsanvisningarna i augusti 2019 så att de överensstämmer med det 
av kommunfullmäktige antagna OPF-KL 21. 

4. Kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att återkomma med justerade 
tillämpningsanvisningar i samband med det föreslagna ikraftträdandet den 1 oktober 
2021, dock inte senare än den 24 november 2021. 

Jäv 

Klas Bergström (M), Claes Litsner (S), Olivia Bergström (M) och Boo Östberg (C) anmäler 
jäv och lämnar salen eller sätts i det digitala väntrummet på egen begäran under ärendets 
behandling.  

Yrkanden  

Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Per Lindström (KD), Kerstin 
Umegård (MP), Christer Johansson (V), Harriet Swanberg (S), Lotta Wiström (L), Niclas 
Uggla (M), Anna Koskela Lundén (L), Monica Lövgren (SD) och Hans Nyberg (SD) yrkar 
bifall till beredningens och kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.  Därefter ställer 
ordföranden beredningens förslag till beslut, som även är kommunstyrelsens förslag, mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige enhälligt bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Den av kommunfullmäktige tillsatta ersättningsberedningen har den 27 maj 2021 överlämnat 
den första delen av beredningens uppdrag till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har haft 
möjlighet att yttra sig över ärendet och instämt i beredningens förslag till beslut. 

Underlag för beslut 

Beslut från kommunstyrelsen, § 138, 2021-08-23 
Tjänsteutlåtande 2021-06-09 
Beredningens förslag till beslut 2021-05-27 
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL21) 2021-05-27 

Beslutet ska skickas till 

Akten och handläggare 
Kommunfullmäktiges beredning 



 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 13 (29)  

Sammanträdesdatum  

2021-09-22  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 109   Dnr: KS-2021/609 
           KS-2021/630 
           KS-2021/631 

Anmälan av motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Följande motioner är anmälda:  

- KS-2021/609 Motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) - Namnsättning av 
cirkulationsplatser 

- KS-2021/630 Motion 2021:08 från Monica Lövgren (SD) - Redovisa kostnaderna för 
kommunala verksamheter 

- KS-2021/631 Motion 2021:09 från Monica Lövgren (SD) - Öka antalet ledamöter i 
kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 

Akterna 
  



 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 14 (29)  

Sammanträdesdatum  

2021-09-22  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 110   Dnr: KS-2021/161 

Redovisning av partistöd för år 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige godkänner partistödsredovisningen från samtliga partier 2020. 

2. Samtliga partier beviljas helt partistöd för år 2022 i enlighet med partistödsreglementet 
(belopp per mandat). 

Reservationer 

Lennart Lundberg (KNU), Maria Ahleståhl (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Lotta 
Wiström (L), Anna Koskela Lundén (L), Monica Lövgren (SD), Hans Nyberg (SD) och Johan 
Helenius (SD) reserverar sig till förmån för Lennart Lundbergs tilläggsyrkande.   

Yrkanden 

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

Lennart Lundberg (KNU) tilläggsyrkar att partiernas redovisningar inför nästa års beslut ska 
bifogas handlingarna inför godkännande av redovisningen i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 

Lotta Wiström (L), Anna Koskela Lundén (L) och Hans Nyberg (SD) yrkar bifall till Lennart 
Lundbergs yrkande.  

Claes Litsner (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag på Lennart 
Lundbergs yrkande.  

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 förslaget. Slutligen ställer ordföranden Lennart Lundbergs 
tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.  

Omröstning begärs. 

Omröstning 

De ledamöter som vill avslå tilläggsyrkandet röstar JA.  

De ledamöter som vill bifalla tilläggsyrkandet röstar NEJ. 

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

Bengt-Åke Andersson (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Maria 
Ahlestål (KNU), Pierre Janson (KNU), Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Per 



 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 15 (29)  

Sammanträdesdatum  

2021-09-22  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Lindström (KD), Gunnar Gidlund (KD), Johan Helenius (SD), Monica Lövgren (SD), Hans 
Nyberg (SD), Anna Koskela-Lundén (L) och Lotta Wiström (L) röstar NEJ.  

Med 16 JA-röster mot 14 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå tilläggsyrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska partier som erhåller partistöd inkomma med redovisning av 
användandet av stödet. En utebliven eller bristande redovisning kan innebära att partistöd 
reduceras för efterföljande verksamhetsår.  

Samtliga partier har inkommit med en godtagbar ekonomisk redovisning av partistödet 2020, 
och därför föreslås att alla partier erhålla fullt mandatstöd för budgetår 2022.  

Underlag för beslut 

Beslut från kommunstyrelsen, § 123, 2021-08-23 
Tjänsteutlåtande 2021-05-27 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Ekonomichef 
  



 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 16 (29)  

Sammanträdesdatum  

2021-09-22  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 111   Dnr: KS-2021/308 

Bolagsordning Knivsta Kommunhus AB  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar bolagsordningen för Knivsta Kommunhus AB. 

Yrkanden 

Klas Bergström (M), Christer Johansson (V) och Harriet Swanberg (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om fullmäktige i ett första steg kan fatta beslut enbart 
om bolagsordningen och därefter övergå till frågan om val till styrelsen, och finner frågan 
besvarad med ja. 

Ordföranden frågar därefter fullmäktige om bolagsordningen kan antas, i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att bilda en ny bolagskoncern samt bildande av 
ett nytt moderbolag, Knivsta Kommunhus AB. Det nya bolaget ska ha en bolagsordning där 
föremål och ändamål med bolaget ska vara tydliggjort. 

Underlag för beslut 

Beslut från kommunstyrelsen, § 124, 2021-08-23 
Tjänsteutlåtande 2021-04-21 
Bolagsordning Knivsta kommunhus AB 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Ekonomichef 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Knivstabostäder AB 
Alsike Fastighets AB 
Revisorerna 

Ajournering under ärendet 

Ordföranden ajournerar sammanträdet under ärendet vid tre tillfällen. 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 112   Dnr: KS-2021/10 

Val av ledamöter, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i Knivsta 
Kommunhus AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar valberedningens förslag av antal ledamöter i styrelsen i 
syfte att bredda styrelsens kompetens. 

Yrkanden 

Klas Bergström (M) yrkar att kommunfullmäktige först ska ta ställning till antalet ledamöter, 
vilket kan göras i öppen omröstning, och därefter välja personer, vilket vid behov av sluten 
omröstning kan ske i särskild ordning. 

Lennart Lundberg (KNU) yrkar på en återremiss av valberedningens förslag av antal 
ledamöter i styrelsen i syfte att bredda styrelsens kompetens. 

Lotta Wiström (L) yrkar att två ersättare ska väljas idag. 

Propositionsordning 

Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Sedan konstaterar 
ordföranden att det finns ett yrkande om återremiss från Lennart Lundberg, och att det ska 
ställas under proposition först.  

Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige vill återremittera ärendet eller avgöra 
ärendet idag, och finner att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag. Omröstning begärs.  

Omröstning 

De ledamöter som vill avgöra ärendet idag röstar JA. 

De ledamöter som vill återremittera ärendet röstar NEJ.  

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

Bengt-Åke Andersson (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Maria 
Ahlestål (KNU), Pierre Janson (KNU), Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Per 
Lindström (KD), Gunnar Gidlund (KD), Johan Helenius (SD), Monica Lövgren (SD), Hans 
Nyberg (SD), Anna Koskela-Lundén (L) och Lotta Wiström (L) röstar NEJ. 

Med 16 JA-röster mot 14 NEJ-röster konstaterar ordföranden att ärendet återremitterats 
genom minoritetsåterremiss och att övriga yrkanden därmed fallit.  

Sammanfattning 

Enligt bolagsordningen för det nybildade bolaget Knivsta Kommunhus AB har 
valberedningen haft i uppdrag att nominera en styrelse bestående av lägst 3 och högst 7 
ledamöter och lägst 0 och högst 3 suppleanter. Bland ledamöterna ska också ordförande och 
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

vice ordförande utses. Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av ledamöterna, 
ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Underlag för beslut 

Gunnar Orméus (S) redogör för valberedningens förslag. 

Beslutet skickas till 

Akten 
Valberedningen 

Ajournering efter ärendet 

Ordföranden ajournerar sammanträdet efter ärendet kl 18.15–18.45. 
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§ 113   Dnr: KS-2021/533 

Anslutning av Knivsta kommuns allmänna avloppshantering till Käppalaförbundet  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Knivsta kommun ansöker om att ansluta sig till Käppalaförbundet. 

2. Kretsloppsanpassad teknik för VA-hantering ska övervägas vid nybyggnation och 
planering av nya områden. 

Reservationer 

Boo Östberg (C) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 1).  

Monica Lövgren (SD), Hans Nyberg (SD) och Johan Helenius (SD) reserverar sig mot 
beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 2).  

Yrkanden  

Klas Bergström (M), Per Lindström (KD), Claes Litsner (S), Christer Johansson (V), Thor 
Övrelid (M), Jacob Risberg (MP), Harriet Swanberg (S), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Lotta 
Wiström (L), Gunnar Gidlund (KD) och Björn-Owe Björk (KD) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.  

Boo Östberg (C) yrkar på en återremiss för att ta fram ett förslag till en resurspositiv 
produktionsanläggning för energi och näring från Knivstas avlopp.  

Monica Lövgren (SD) och Hans Nyberg (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Kerstin Umegård (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt tilläggsyrkar att 
kretsloppsanpassad teknik för VA-hantering ska övervägas vid nybyggnation och planering 
av nya områden. 

Propositionsordning 

Ordföranden fastslår följande propositionsordning: Först ställs frågan om återremiss mot att 
avgöra ärendet idag. Därefter ställs kommunstyrelsens förslag till beslut under proposition, 
och slutligen tilläggsyrkandet.  

Därefter gör ordföranden en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.  

Ordföranden frågar om kommunfullmäktige vill återremittera ärendet i enlighet med Boo 
Östbergs yrkande och finner att fullmäktige vill avgöra ärendet idag.  

Sedan ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att fullmäktige 
bifaller förslaget. Slutligen ställer ordföranden Kerstin Umegårds tilläggsyrkande mot avslag 
och finner att fullmäktige bifaller yrkandet. Omröstning begärs. 

Omröstning 

De ledamöter som vill bifalla Kerstin Umegårds tilläggsyrkande röstar JA.  

De ledamöter som vill avslå tilläggsyrkandet röstar NEJ.  



 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 20 (29)  

Sammanträdesdatum  

2021-09-22  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Thor Övrelid (M), Klas Bergström (M), Jeanette Meland (M), Olivia Bergström (M), Bengt-Ivar 
Fransson (M), Ninel Jansson (S), Claes Litsner (S), Harriet Swanberg (S), Gunnar Orméus 
(S), Kerstin Umegård (MP), Jacob Risberg (MP), Christer Johansson (V), Britt-Louise 
Gunnar (S), Bengt-Åke Andersson (KNU), Lennart Lundberg (KNU) och Maria Ahlestål 
(KNU) röstar JA. 

Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Per Lindström (KD), Gunnar Gidlund (KD), 
Johan Helenius (SD), Monica Lövgren (SD) och Hans Nyberg (SD) röstar NEJ. 

Boo Östberg (C), Johan Eskhult (C), Kerstin Eskhult (C), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), 
Pierre Janson (KNU), Anna Koskela-Lundén (L) och Lotta Wiström (L) avstår från att rösta. 

Med 16 JA-röster, 7 NEJ-röster och 7 ledamöter som avstår från att rösta beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla tilläggsyrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 

Beslutet innebär att Knivsta kommun går vidare med att ansluta sig till Käppalaförbundet 
enligt förbundets framtagna avtal.  

Underlag för beslut 

Beslut från kommunstyrelsen, § 118, 2021-08-23 
Tjänsteutlåtande 2021-07-07 
Samhällsutvecklingsnämndens beslut 2021-06-14, §  
Bilaga 1 Anslutningsavtal Knivsta-Käppalaförbundet framtaget av Käppalaförbundet. 
Bilaga 2 Förändringar i förbundsordning 
Bilaga 3 Presentation av Käppalaförbundet 210428 
Bilaga 4 Lokaliseringsutredning nytt avloppsreningsverk, COWI, 210428 
Bilaga 5 Utredning om källsorterande avlopp, Ecoloop, 210428 
Bilaga 6 Roslagsvattens kompletterande information om preliminär tidplan 
Bilaga 7 Käppalaförbundets förbundsordning 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
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§ 114   Dnr: KS-2021/528 

Mål och budget 2022 med planeringsramar 2023-2025 samt skattesats 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Mål och budget 2022 med planeringsramar 2023-2025, daterad 27 augusti 2021, fastställs 
med följande innehåll: 

1. Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden och direktiv. 

2. Resultat- och balansräkning, med ett budgeterat resultat 2022 på 12,4 miljoner kronor. 

3. Driftbudget och investeringsplan för kommunstyrelsen och nämnderna. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt nyupplåna 
vid behov upp till 100 miljoner kronor under 2022. 

5. Borgensavgiften är år 2022 0,30 procent för Kommunfastigheter i Knivsta AB, 
Knivstabostäder AB, Alsike Fastighets AB. Knivstavatten AB är borgensavgiften 
0,2 procent. 

6. Skattesatsen för 2022 är 20,91 procent. 

Reservationer 

Samtliga ledamöter från Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna, Liberalerna och Knivsta 
Nu reserverar sig till förmån för sina partiers egna budgetförslag.  

Yrkanden 

Klas Bergström (M), Claes Litsner (S), Boo Östberg (C) Kerstin Umegård (MP), Christer 
Johansson (V), Jacob Risberg (MP), Bengt-Ivar Fransson (M) och Kerstin Eskhult (C) yrkar 
bifall till fempartimajoritetens budgetförslag, som även är kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 

Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU) och Maria Ahleståhl (KNU) yrkar 
bifall till Knivsta Nu:s budgetförslag. 

Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD) och Per Lindström (KD) yrkar bifall till 
Kristdemokraternas budgetförslag. 

Monica Lövgren (SD), Johan Helenius (SD) och Hans Nyberg (SD) yrkar bifall till 
Sverigedemokraternas budgetförslag.  

Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) yrkar bifall till Liberalernas budgetförslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.  

Därefter ställer ordföranden ställer varje budgetförslag mot avslag var för sig och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser kommunens årliga mål och budget för perioden år 2022 med planperiod 2023-
2025. Förslaget innehåller sänkt skattesats med 60 öre till 20:91 kronor (föregående år 21:51 
kronor). Kommunfullmäktiges mål är sprungna ur Agenda 2030, vision 2025 och den 
regionala utvecklingsstrategin (RUS). Målen är uppdelade i 4 fokusområden; Värde, Bo och 
trivas, Växa och Värna. För de kommunalt helägda bolagen fastställs ägardirektiv med 
inriktning, uppdrag och avkastningskrav. De kommunala verksamheterna har i fördelning av 
ekonomiska resurser erhållit en uppräkning av anslag för priser och löner, volymuppräkning 
och politiska prioriteringar. Det finansiella målet är 12,4 miljoner kronor eller 1 procent av 
skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning för år 2022 och genomsnittet för 4 års-
perioden är 2,5 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

Underlag för beslut 

Beslut från kommunstyrelsen, § 117, 2021-08-23 
Rättelseblad 2021-08-27 
Borttagen sid 34 ur majoritetens budget, markerad som utbytt 
Mål och budget 2022 med planeringsramar 2023-2025, förslag daterat 2021-08-27 
Tjänsteutlåtande 2021-07-06 
Knivsta Nu:s budgetförslag reviderat 2021-09-09 
Kristdemokraternas budgetförslag 2021-08-23 
Sverigedemokraternas budgetförslag 2021-08-22 
Liberalernas budgetförslag 2021-08-23 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
Revisorer 

Ajournering under ärendet 

Ordföranden ajournerar sammanträdet under ärendet cirka 15 minuter. Efter ajourneringen 
genomförs ett upprop. 
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§ 115   Dnr: KS-2021/411 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning - revidering 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige antar reviderade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
hantering av resultatutjämningsreserv. 

2. Beslutet ersätter tidigare beslut om riktlinjer för god ekonomisk hushållning (KS 
2017/490). 

Reservationer 

Lotta Wiström (L), Maria Ahleståhl (KNU), Pontus Lamberg (KD), Anna Koskela Lundén (L), 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Per Lindström (KD), Björn-Owe Björk (KD), Lennart Lundberg 
(KNU), Gunnar Gidlund (KD), Pierre Janson (KNU), Bengt-Åke Andersson (KNU) reserverar 
sig mot beslutet.  

Monica Lövgren (SD) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 3).  

Yrkanden 

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

Pontus Lamberg (KD) yrkar att riktlinjerna ska kompletteras med införande av lånetak samt 
begränsning av nyttjandet av exploateringsvinster i driftbudgeten. 

Björn-Owe Björk (KD) yrkar att meningen: ”I budget bör exploateringsnettot uppgå till högst 4 
procent av till skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning.” ska ändras till ”I budget 
bör exploateringsnettot uppgå till högst 2 procent av till skatter, bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning.” 

Monica Lövgren (SD) yrkar att exploateringsnettot ska tas bort ur riktlinjerna.  

Lotta Wiström (L) yrkar att på sidan 4 i riktlinjerna ska punkt nr 6 lyda: ”På lång sikt ska 
resultatet i förhållande till skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning uppgå till lägst 
2 procent” och punkt nr 10 ska lyda: ”I budget bör exploateringsnettot uppgå till högst 2 
procent av till skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning.” 

Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till Pontus Lambergs och Björn-Owe Björks yrkanden.  

Propositionsordning 

Ordföranden fastslår att Pontus Lambergs, Lotta Wiströms och Monica Lövgrens yrkanden 
alla är att se som ändringsyrkanden  och att Björn-Owe Björks yrkande är att se som ett 
tilläggsyrkande.  

Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.  

Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag och samtliga ändringsyrkanden mot 
varandra var för sig och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  
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Slutligen ställer ordföranden Björn-Owe Björks tilläggsyrkande mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs.  

Omröstning 

De ledamöter som bifaller tilläggsyrkandet röstar JA: 

De ledamöter som vill avslå yrkandet röstar NEJ.  

Bengt-Åke Andersson (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Maria 
Ahlestål (KNU), Pierre Janson (KNU), Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Per 
Lindström (KD), Gunnar Gidlund (KD), Johan Helenius (SD), Monica Lövgren (SD), Hans 
Nyberg (SD), Anna Koskela-Lundén (L) och Lotta Wiström (L) röstar JA. 

Thor Övrelid (M), Klas Bergström (M), Jeanette Meland (M), Olivia Bergström (M), Bengt-Ivar 
Fransson (M), Ninel Jansson (S), Claes Litsner (S), Harriet Swanberg (S), Gunnar Orméus 
(S), Boo Östberg (C), Johan Eskhult (C), Kerstin Eskhult (C), Kerstin Umegård (MP), Jacob 
Risberg (MP), Christer Johansson (V) och Britt-Louise Gunnar (S) röstar NEJ. 

Med 16 NEJ-röster mot 14 JA-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå tilläggsyrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 

Knivsta kommun har sedan tidigare beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
Riktlinjer har från tid till annan behov av revidering och aktualisering. Senaste revideringen 
gjordes 2017. Det nya förslaget innehåller ett tillägg i riktlinjerna för exploateringsnettot som 
andel av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning samt teoretisk 
resursfördelningsmodell i en växande kommun.  

Underlag för beslut 

Beslut från kommunstyrelsen, § 125, 2021-08-23 
Tjänsteutlåtande 2021-05-21 
Riktlinjer för god ekonomisk hushållning, förslag 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Ekonomichef 
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§ 116   Dnr: KS-2020/769 

Motion 2020:11 från Kristdemokraterna - Revidera Knivsta kommuns riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet.  

Yrkanden 

Björn-Owe Björk (KD) 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 Björn-Owe Björks 
yrkande och finner att fullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Kristdemokraterna har i en motion inlämnad den 23 september 2020 föreslagit att kommunen 
ska revidera kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Den senaste 
aktualiseringen och revideringen genomfördes 2017 och det är därför aktuellt att göra en 
översyn av nuvarande riktlinjer.  

Underlag för beslut 

Beslut från kommunstyrelsen, § 120, 2021-08-23  
Tjänsteutlåtande 2021-05-21 
Motionen 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Ekonomichef 
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§ 117   Dnr: KS-2020/770 

Svar på motion 2020:12 från Björn-Owe Björk (KD) – Revidera Knivsta kommuns 
partistöd till fullmäktige  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige avslår motionen.  

2. Kommunfullmäktige återremitterar frågan om utredning av partistödet till 
kommunstyrelsen. Styrelsen ska återkomma till fullmäktige med ett förslag på formen för 
en utredning om partistöd. Om förslaget innebär att uppdraget ska ges till en befintlig 
eller ny fullmäktigeberedning ska det innehålla förslag på instruktioner till beredningen 
och förslag på omfattning av uppdraget. 

Reservationer 

Klas Bergström (M), Boo Östberg (C) och Bengt-Ivar Fransson (M) reserverar sig till förmån 
för sina yrkanden.  

Yrkanden  

Klas Bergström (M), Boo Östberg (C) och Bengt-Ivar Fransson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag vad gäller den första beslutsmeningen men avslag på den andra 
beslutsmeningen.  

Claes Litsner (S) yrkar återremiss vad gäller den andra beslutsmeningen med följande 
yrkande och motivering: ”Kommunfullmäktige återremitterar frågan om utredning av 
partistödet till kommunstyrelsen. Styrelsen ska återkomma till fullmäktige med ett förslag på 
formen för en utredning om partistöd. Om förslaget innebär att uppdraget ska ges till en 
befintlig eller ny fullmäktigeberedning ska det innehålla förslag på instruktioner till 
beredningen och förslag på omfattning av uppdraget.”  

Kerstin Umegård (MP), Christer Johansson (V), Harriet Swanberg (S), Lennart Lundberg 
(KNU) och Lotta Wiström (L) yrkar bifall till Claes Litsners återremissyrkande. 

Mikael Rye-Danjelsen yrkar att motionen ska anses besvarad i den första punkten och yrkar i 
övrigt bifall till Claes Litsners återremissyrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Sedan fastslår 
ordföranden följande propositionsordning: De två förslagen till lydelse av den första 
beslutsmeningen ska ställas mot varandra, och därefter kan frågan om återremiss av den 
andra beslutspunkten ställas mot att avgöra ärendet idag.  

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag att avslå motionen mot Mikael Rye-
Danjelsens yrkande att motionen ska anses besvarad, och finner att kommunfullmäktige 
bifaller kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer ordföranden Claes Litsners 
återremissyrkande mot att avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
återremissyrkandet.  
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Motivering 

Björn-Owe Björk har lämnat in en motion där han föreslår fullmäktige att tillsätta en 
fullmäktigeberedning som får i uppgift att ta fram ett förslag till ny modell för partistöd med 
ambitionen att partistödet hamnar i paritet med likvärdiga kommuner.  

Underlag för beslut 

Beslut från kommunstyrelsen, § 121, 2021-08-23 
Ordförandeförslag 2021-07-06 
PM 2021-07-04 
Motion 2021-07-05 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 

Ajournering 

Ordföranden ajournerar sammanträdet en kort stund under ärendet.  
  



 
 

 

Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 28 (29)  

Sammanträdesdatum  

2021-09-22  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 118   Dnr: KS-2020/768 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

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

Underlag för beslut 

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

Beslutet ska skickas till 

Akten 
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§ 119   Dnr: KS-2021/122 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet bordläggs.  

Sammanfattning av ärendet 

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

Underlag för beslut 

Beslut från kommunstyrelsen, § 122, 2021-08-23 
Tjänsteutlåtande 2021-06-30 
Motion 2021:02 

Beslutet ska skickas till 

Akten 
Handläggare 

 


