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Protokoll från Knivsta kommunfullmäktige
§§ 60–77
Tid:

Onsdagen den 10 juni 2020, kl. 18–22.40

Plats:

Tilassalen, Kommunhuset, Knivsta

Underskrifter:

Klas Bergström (M), ordförande

Boo Östberg (C), justerare

Lotta Wiström (L), justerare

Siobhán Górny, kommunsekreterare
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag.
Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag:

2020-06-10

Protokollet justerades:

2020-06-17

Datum då anslaget sattes upp:

2020-06-18

Sista dag för överklagande:

2020-07-09

Datum då anslaget tas ner:

2020-07-10

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta
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Beslutande
Närvarande i Tilassalen

Närvarande på distans (distansledamöter)

Klas Bergström (M), ordförande
Britta Lästh (KNU), 2:a vice ordförande
Dag Dacke (KNU)
Gunnar Larsson (-)
Gunnar Parnell (-)

Britt-Louise Gunnar (S), 1:a vice ordförande
Jeanette Meland (M)
Thor Övrelid (M)
Olivia Bergström (M)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Peter Evansson (S)
Claes Litsner (S)
Gunnar Orméus (S)
Harriet Swanberg (S)
Boo Östberg (C)
Johan Eskhult (C)
Kerstin Eskhult (C), §§ 60–69
Kerstin Umegård (MP)
Rolf Samuelsson (MP), §§ 60–66
Christer Johansson (V)
Lennart Lundberg (KNU)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Maria Ahlestål (KNU)
Dag Dacke (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Synnöve Adell (KD)
Gunnar Gidlund (KD)
Monica Lövgren (SD)
Hans Nyberg (SD)
Anna Koskela-Lundén (L)
Lotta Wiström (L)
Birgitta Ljungberg Jansson (C), ersätter Kerstin
Eskhult (C) §§ 70–77
Mikaela Gönczi (MP), ersätter Rolf Samuelsson
(MP) §§ 67–77
Per Lindström (KD), ersätter Björn-Owe Björk
(KD)

Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare (samtliga närvarade på distans som
distansersättare)
Matilda Hübinette (-), Göran Nilsson (M), Ninel Jansson (S), Niklas Björkegren (S), Birgitta
Ljungberg Jansson (C) §§ 60–69, James McKie (C), Mikaela Gönczi (MP) §§ 60–66, Maria
Fornemo (V), Fredrik Rosenbecker (V), Pierre Janson (KNU), Bengt-Åke Andersson (KNU),
Peter Brymér (KNU), Jakob Deremar (SD), Johan Helenius (SD), Erik Kronqvist (L) och
Mikael Olsson (L).
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§ 60
Justering
Kommunfullmäktiges beslut
Protokollet justeras av ordföranden, Boo Östberg (C) och Lotta Wiström (L) den 17 juni 2020.
§ 61
Fastställande av dagordningen
Kommunfullmäktiges beslut
Om kommunfullmäktige beslutar att inte genomföra en folkomröstning under punkt 9 kommer
ärendena 10-15 att utgå från dagordningen.
I övrigt godkänns dagordningen utan ändringar.
§ 62
Anmälnings- och informationsärenden
Kommunfullmäktiges beslut
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunfullmäktige:
-

Socialnämndens beslut § 52 2020-04-16 – Redovisning av ej verkställda gynnande
beslut Q4 2020

§ 63
Kommunalråden informerar
Peter Evansson (S), kommunalråd, informerar om kommunens årsprognos.
Lennart Lundberg (KNU), oppositionsråd, informerar om öppnandet av ishallen.
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§ 64
Frågor från ledamöterna
Fråga från Lennart Lundberg (KNU) till kommunstyrelsens ordförande om
kontorslokalerna i CIK
Lennart Lundberg (KNU) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande. Peter
Evansson (S) besvarar frågan.

§ 65
Interpellationer
KS-2020/109
Interpellation från Lennart Lundberg (KNU) till kommunstyrelsens ordförande om
styrningen av de kommunala bolagen
Interpellationen och interpellationssvaret har varit utsända.

Sammanträdet ajourneras klockan 18.48–19.00. Efter ajourneringen gör ordföranden en
teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande deltar i sammanträdet.
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§ 66
Justering av kommunens budget 2020 samt finansiering av hyreskostnader för
socialnämndens nya LSS-boende
KS-2020/256
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige ökar budgetposten hyresintäkter under finansförvaltningen med
300 000 kronor i mål och budget 2020.
2. Socialnämnden beviljas 300 000 kr i utökat kommunbidrag (verksamhet LSS) 2020 för
ökade hyreskostnader i nytt LSS boende.
3. Lokalkostnaden beaktas i beredningen av mål och budget 2021.
Reservationer
Pontus Lamberg (KD) och Monica Lövgren (SD) reserverar sig mot beslutet.
Lotta Wiström (L) reserverar sig (skriftlig reservation, protokollsbilaga 1).
Yrkanden
Peter Evansson (S) och Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Lotta Wiström (L) yrkar återremiss för ett förtydligande så att man kan förstå ekonomin i
ärendet för vem som än läser det.
Pontus Lamberg (KD) och Monica Lövgren (SD) instämmer i Lotta Wiströms
återremissyrkande.
Britt-Louise Gunnar (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Lotta
Wiströms återremissyrkande.
Christer Johansson (V) yrkar avslag på Lotta Wiströms återremissyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först Lotta Wiströms återremissyrkande mot att ärendet ska avgöras
idag, och finner att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag. Därefter ställer ordföranden
kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden har begärt medel för hyreskostnader för nytt LSS-boende 2020. Lokalhyran
beräknas till cirka 559 000 kronor. De som kommer flytta in i boendet kommer även generera
en hyresintäkt till kommunen. Bedömningen är att intäkterna motsvarar cirka 300 000 kronor
under 2020. Intäkterna tillfaller finansförvaltningen.
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Underlag för beslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 88 2020-04-27
Tjänsteskrivelse 2020-03-23
Beslut från socialnämnden, § 136, 2019-12-12
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2020-12-05
Beslutet skickas till
Akten
Socialnämnden
Ekonomikontoret
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§ 67
Revidering av mål och budget 2020 med syfte att uppnå en ekonomi i balans
KS-2020/398
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige reviderar mål och budget 2020 i enlighet med tjänsteskrivelse 202005-14.
2. Nämnderna ska besluta om reviderad internbudget 2020 senast i augusti där den
förändrade ramnivån är fördelad per verksamhet.
Reservationer
Samtliga ledamöter från (KD) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation,
protokollsbilaga 2).
Samtliga ledamöter från (KNU) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation,
protokollsbilaga 3).
Monica Lövgren (SD) och Hans Nygren (SD) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation,
protokollsbilaga 4).
Samtliga ledamöter från (L) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga
5).
Gunnar Parnell (-) och Gunnar Larsson (-) reserverar sig mot beslutet.
Yrkanden
Peter Evansson (S), Christer Johansson (V), Britt-Louise Gunnar (S) och Boo Östberg (C)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Pontus Lamberg (KD), Monica Lövgren (SD), Lotta Wiström (L), Anna Koskela-Lundén (L)
och Gunnar Parnell (-) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag till beslut.
Lennart Lundberg (KNU) samt Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar att kommunfullmäktige ska
minska sparbetinget på utbildningsnämnden med 3 miljoner och täcka den uteblivna
besparingen med 3 miljoner av det senaste extra statsbidraget på 5,5 miljoner.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande deltar i
sammanträdet.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut, Lennart Lundbergs yrkande
samt avslag på kommunstyrelsens förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Ärendet syftar till att återskapa en ekonomi i balans efter de rådande förutsättningarna. I
början av året var budskapet att Sverige var på väg in i en mild lågkonjunktur, därefter har
Utdragsbestyrkande
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den nu rådande pandemin förstärkt konjunktursättningen och Sveriges Kommuner och
Regioner uttrycker situationen nu som en djup lågkonjunktur. Riksdagen har därefter fattat
flera beslut om förändrade statsbidrag och regeländringar som påverkar kommunens
ekonomi. Vidare behöver åtgärder för en ekonomi i balans vidtas både kortsiktigt och
långsiktigt. Förslaget till den reviderade budgeten innehåller ökade intäkter om ca 20 miljoner
kronor och sänkta kostnader 12 miljoner kronor, tilläggsanslag om 25 miljoner kronor samt
ett förändrat ägardirektiv för Kommunfastigheter i Knivsta AB. Det finansiella målet uppgår till
9 miljoner kronor (tidigare 12,1 miljoner kronor).
Underlag för beslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 94, 2020-05-25
Tjänsteutlåtande 2020-05-14
Beslutet skickas till
Akten
Revisorerna
Utbildningsnämnden
Socialnämnden
Bygg och miljönämnden
Samhällsutvecklingsnämnden
Kommunfastigheter i Knivsta AB
Ekonomikontoret

Sammanträdet ajourneras klockan 19.50–20.00.
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§ 68
Fråga om genomförande av kommunal folkomröstning
KS-2020/363
Kommunfullmäktiges beslut
Knivsta kommun genomför inte en kommunal folkomröstning kring en omförhandling av
fyrspårsavtalet (Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i Knivsta
kommun).
Reservationer
Samtliga ledamöter från (KNU) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation,
protokollsbilaga 6).
Samtliga ledamöter från (L) reserverar sig mot beslutet skriftlig reservation, protokollsbilaga
7).
Monica Lövgren (SD) och Hans Nygren (SD) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation,
protokollsbilaga 8).
Gunnar Larsson (-) reserverar sig mot beslutet.
Yrkanden
Peter Evansson (S), Christer Johansson (V), Britt-Louise Gunnar (S), Harriet Swanberg (S),
och Claes Litsner (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Lennart Lundberg (KNU), Maria Ahlestål (KNU), Mikael Rye Danjelsen (KNU), Britta Lästh
(KNU), yrkar bifall till förslaget att hålla en folkomröstning och avslag på kommunstyrelsens
förslag.
Dag Dacke (KNU), Monica Lövgren (SD), och Lotta Wiström (L) yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Kerstin Umegård (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och anmäler en
röstförklaring (protokollsbilaga 9).
Boo Östberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och anmäler en
röstförklaring (protokollsbilaga 10).
Propositionsordning
Ordföranden informerar kommunfullmäktige att huvudregeln enligt kommunallagen är att
folkomröstning ska hållas om inte minst två tredjedelar av närvarande ledamöter röstar emot
detta. Detta innebär att vid en omröstning kommer huvudförslaget, JA, vara att en
folkomröstning ska genomföras, och kommunstyrelsens förslag att inte hålla en
folkomröstning är motförslaget, NEJ.
Ordföranden gör sedan en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande deltar i
sammanträdet.
Utdragsbestyrkande
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Därefter ställer ordföranden huvudförslaget, att genomföra en folkomröstning, mot
kommunstyrelsens förslag till beslut, att inte genomföra en folkomröstning. Omröstning
begärs direkt och ordföranden beslutar att den ska verkställas.
Omröstning
Britta Lästh (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Maria Ahlestål
(KNU), Dag Dacke (KNU), Gunnar Larsson (-), Monica Lövgren (SD), Hans Nyberg (SD),
Anna Koskela-Lundén (L) och Lotta Wiström (L) röstar JA.
Klas Bergström (M), Britt-Louise Gunnar (S), Jeanette Meland (M), Thor Övrelid (M), Olivia
Bergström (M), Bengt-Ivar Fransson (M), Peter Evansson (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),
Synnöve Adell (KD), Gunnar Gidlund (KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) röstar
NEJ.
Med 10 JA-röster och 21 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige, i enlighet med
kommunstyrelsens förslag, att inte hålla en folkomröstning.
Ordföranden konstaterar att därmed utgår ärende 10–15 från dagordningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställde den 22 april 2020 att antalet giltiga namnunderskrifter i
folkinitiativet som anmäldes 20 november 2019 uppgick till mer än tio procent av de
röstberättigade kommunmedlemmarna och att frågan, att omförhandla fyrspårsavtalet, är
sådan att fullmäktige kan besluta om den. Kommunfullmäktige måste fatta beslut i frågan om
en kommunal folkomröstning ska hållas. Fullmäktige får med kvalificerad majoritet avslå
förslaget.
Underlag för beslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 95, 2020-05-25
Ordförandeförslag 2020-05-18
Tjänsteutlåtande 2020-04-22
Beslutet skickas till
Akten
Valsamordnare

Sammanträdet ajourneras klockan 21.30–21.40.
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§ 69
Detaljplan Gredelby 21:1 m.fl. del av kvarteret Segerdal
KS-2020/386
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan Gredelby 21:1 m.fl. del av kvarteret
Segerdal.
Reservation
Monica Lövgren (SD) och Hans Nygren (SD) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation,
protokollsbilaga 11).
Yrkanden
Peter Evansson (S), Thor Övrelid (M), Harriet Swanberg (S), Mikael Rye-Danjelsen (KNU),
Bengt-Ivar Fransson (M), Kerstin Umegård (MP), Synnöve Adell (KD), Gunnar Gidlund (KD),
Dag Dacke (KNU), Boo Östberg (C) och Gunnar Parnell (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Monica Lövgren (SD) och Hans Nygren (SD) yrkar avslag på förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande deltar i
sammanträdet.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Kvarteret Segerdal är en viktig pusselbit i förtätningen av Knivsta centrum och för att länka
samman det nya Sågverkstorget med det äldre mer småskaliga centrumet längs
Apoteksvägen. Förutom bostäder och centrumverksamheter kommer kvarteret Segerdal
bestå av torg, gågata och gröna offentliga platser. Tonvikten läggs på småskaligt stadsliv,
med gröna offentliga rum där det ska finnas gott om platser att slå sig ner och mötas. På
grund av bullernivåerna från Ostkustbanan direkt väster om planområdet tillåts inga
bostäder, utan endast centrumverksamheter i byggnaderna angränsande till Centralvägen
vilket inkluderar det mindre av de tre nya kvarteren.
Underlag för beslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 103, 2020-05-25
Tjänsteutlåtande 2020-04-30
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 41, 2020-05-04
Plankarta
Planbeskrivning 2020-04-09
Gestaltningsprogram 2020-02-09
Utdragsbestyrkande
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§ 69b)
Revidering av reglemente för lönenämnden 2020
KS-2020/285
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar Reglemente för Lönenämnden att gälla från och med den 1 juli
2020, under förutsättning att samtliga samverkande kommuners kommunfullmäktige
antar reglementet.
2. I och med att samtliga samverkande kommuner antar reglementet upphör det tidigare
gällande reglementet att gälla.
Yrkanden
Peter Evansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande deltar i
sammanträdet.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Lönenämnden är en gemensam kommunal nämnd som ägs av Knivsta, Tierps, och
Älvkarleby kommuner tillsammans. Nämnden drivs administrativt av Tierps kommun.
Eftersom nämnden är gemensam kan inte reglementet ändras utan att samtliga
medverkande kommuner tillåter det.
Underlag för beslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 104, 2020-05-25
Tjänsteutlåtande 2020-05-06
Beslut från lönenämnden, § 5, 2020-03-20
Förslag på nytt reglemente
Gällande reglemente, med revideringar införda
Beslutet skickas till
Akten
Tierps kommun

Utdragsbestyrkande
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§ 70
Revidering av reglemente för IT-nämnden
KS-2020/286
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige antar Reglemente för IT-nämnden att gälla från och med den 1 juli
2020, under förutsättning att samtliga samverkande kommuners kommunfullmäktige
antar reglementet.
2. I och med att samtliga samverkande kommuner antar reglementet upphör det tidigare
gällande reglementet att gälla.
Yrkanden
Peter Evansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande deltar i
sammanträdet.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Sammanfattning av ärendet
IT-nämnden är en gemensam kommunal nämnd som ägs av Knivsta, Tierps, Heby,
Älvkarleby och Östhammars kommuner tillsammans, men drivs administrativt av Tierps
kommun. Eftersom nämnden är gemensam kan inte reglementet ändras utan att samtliga
medverkande kommuner tillåter det.
Underlag för beslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 105, 2020-05-25
Tjänsteutlåtande 2020-05-06
Beslut från IT-nämnden, § 7, 2020-03-20
Förslag på reglemente
Beslutet ska skickas till
Akten
Tierps kommun
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§ 71
Revidering av överförmyndarnämndens reglemente
KS-2020/414
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige tillåter att ledamöter och ersättare i den gemensamma
överförmyndarnämnden får delta i nämndens sammanträden på distans.
2. Ett tillägg till nämndens reglemente görs i enlighet med förslag från Uppsala kommun
daterat 2020-05-12, ”Bilaga 1”.
Yrkanden
Peter Evansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande deltar i
sammanträdet.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen kan kommunfullmäktige tillåta att ledamöter närvarar på distans i
nämnderna, vilket i så fall måste skrivas in i nämndens reglemente. Överförmyndarnämnden
är en gemensam nämnd som ägs av Uppsala, Enköping, Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby,
Östhammar och Håbo kommuner. För att ändra nämndens reglemente krävs beslut i
samtliga kommuners kommunfullmäktige.
Underlag för beslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 106, 2020-05-25
Tjänsteutlåtande 2020-05-15
Tjänsteskrivelse från Uppsala kommun 2020-05-12 med bilaga, ”Bilaga 1”
Beslutet ska skickas till
Akten
Överförmyndarnämnden, Uppsala kommun
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§ 72
Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider 2021
KS-2020/384
Kommunfullmäktiges beslut
1. År 2021 sammanträder kommunfullmäktige följande dagar:
10 februari, 17 mars, 28 april, 26 maj, 9 juni, 22 september, 20 oktober, 24 november.
2. Kommunfullmäktige behandlar budget för nästkommande år på sammanträdet den 22
september.
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en ändring av kommunfullmäktiges
arbetsordning till septembermötet, i syfte att öka flexibiliteten i planering av årshjulet.
Yrkanden
Peter Evansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tilläggsyrkandet att ett
möte läggs till den 26 maj samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en ändring av
kommunfullmäktiges arbetsordning till septembermötet, i syfte att öka flexibiliteten i planering
av årshjulet.
Britt-Louise Gunnar (S) yrkar bifall till Peter Evanssons yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande deltar i
sammanträdet.
Ordföranden fastställer följande propositionsordning: Peter Evanssons yrkande tillsammans
med kommunstyrelsens förslag till beslut är att betrakta som huvudförslag i ärendet och
kommer att ställas mot avslag. Ordföranden frågar om fullmäktige ställer sig bakom
propositionsordningen och finner att så är fallet.
Därefter ställer ordföranden förslaget tillsammans med yrkandet mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget samt yrkandet.
Sammanfattning av ärendet
Enligt arbetsordning och reglemente ska kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
bestämma sina sammanträdestider för nästkommande år.
Underlag för beslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 107, 2020-05-25
Tjänsteutlåtande 2020-04-30
Beslutet ska skickas till
Akten
Samtliga nämnder och bolag
Kommundirektörens ledningsgrupp
Utdragsbestyrkande

Justerares signatur

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
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Revisorerna
Nämndsekreterargruppen
Kommunikationsenheten

Utdragsbestyrkande

Justerares signatur
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§ 73
Entlediganden
KS-2020/10
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar
-

Dag Dacke (KNU) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige och som
ersättare i Samordningsförbundet i Uppsala län.

-

Hans Nyberg (SD) från uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen från och med den
11 juni 2020.

-

Ivan Krezic (KNU) från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden från och med
den 11 juni 2020.

Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla beslutande deltar i
sammanträdet och fastslår att denna gäller för samtliga valärenden.
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Dag Dacke (KNU) kan entledigas från uppdragen
och finner att kommunfullmäktige bifaller detta. Därefter ställer ordföranden valberedningens
förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller valberedningens
förslag.
Underlag för beslut
Valberedningens protokoll 2020-06-10
Avsägelse från Dag Dacke (KNU)

§ 74
Fyllnadsval till kommunstyrelsen
KS-2020/10
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Johan Helenius (SD) som ledamot i kommunstyrelsen från och
med den 11 juni 2020.
Propositionsordning
Ordföranden ställer valberedningens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag.
Underlag för beslut
Valberedningens protokoll 2020-06-10
Utdragsbestyrkande

Justerares signatur

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
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§ 75
Fyllnadsval till utbildningsnämnden
KS-2020/10
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Matilda Hübinette (KNU) som ledamot i utbildningsnämnden från
och med den 11 juni 2020.
Propositionsordning
Ordföranden ställer valberedningens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag.
Underlag för beslut
Valberedningens protokoll 2020-06-10

§ 76
Anmälan av motioner
KS-2020/492
KS-2020/498
KS-2020/495
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att följande motioner är anmälda:
-

Motion 2020:07 från Monica Lövgren (SD) - Inför digital signering av protokoll

-

Motion 2020:09 från Monica Lövgren (SD) - Lekredskap för funktionshindrade barn

-

Motion 2020:08 från Lennart Lundberg (KNU) och Britta Lästh (KNU) - Inrätta en
fritidsbank i CIK

Utdragsbestyrkande

Justerares signatur

2020-06-10
Reservation
Punkt 7
Justering av kommunens budget 2020 samt finansiering av hyreskostnader för socialnämndens nya
LSS-boende KS-2020/256
Vi reserverar oss mot dagens beslut med motivation
•
•

Att tjänsteskrivelsen saknar en tydlig information kring turerna i ärendet så att läsaren av
handlingarna på ett enkelt sätt kan följa de siffror som beskrivs.
Att de faktiska kostnader som belastar socialnämnden tydliggörs

Liberalerna
Lotta Wiström Gruppledare

Reservation

Revidering av mål och budget 2020
med syfte att uppnå en ekonomi i
balans

Revidering av budget 2020 avser att kompensera för underskott och strukturella fel orsakade innan
COVID19-pandemin. Redan innan pandemin bröt ut fanns ett prognostiserat underskott för 2020 på
26 miljoner kronor. Merparten av underskottet kunde härledas till socialtjänsten och
Kommunstyrelsen beslutade redan i februari att ge i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att få
ekonomin i balans. Åtgärden kommer alldeles för sent. Halva året har redan gått och åtgärderna blir
tandlösa.
Syftet med arbetet har varit att minska kommunens kostnader. I det reviderade budgetförslaget ökar
kostnaderna för nämnderna med 15 miljoner, utan att redovisa ökad kvalitet inom välfärden. Det är
inte att hantera skattemedel varsamt.
Det ekonomiska resultatet förväntas försämras från 12Mkr till 8,9 Mkr. Det innebär en försämring av
överskottet från redan låga 1% till 0,82% av skatter och intäkter. Rensat för exploateringsintäkter
skulle resultatet uppgå till -45 miljoner.
Inom socialtjänsten ska 10 miljoner kronor sparas på vård & omsorg enligt SOL och HSL, det är en
besparing på 10% som ska genomföras under pågående år på oerhört kort tid.
Knivsta kommun behöver mer ansvarsfull ekonomisk hushållning och bättre kostnadskontroll. Ett
strukturellt samlat underskott hos nämnderna på 44Mkr är något vi ser med oro på. Hade reformer
genomförts enligt Kristdemokraternas tidigare budgetförslag hade utgångsläget varit betydligt
bättre.
Kristdemokraterna har flertalet gånger de senaste åren varnat för konsekvenserna av oansvarig
budgetpolitik, bristfällig kostnadskontroll och uppgifter långt utanför välfärdens kärna. En
nettokostnadsutveckling som ökar oroväckande tillsammans med tilltagande låneskuld.
Skattehöjning på 70 öre utan att förändra och effektivisera dyra verksamheter samt avsaknad av
prioriteringar gör att vi idag sitter i denna sits.
KD står för ett annat ledarskap och håller hårdare i pengarna och prioriterar endast det nödvändiga.
Knivsta behöver och förtjänar en välfärd av hög kvalitet till konkurrenskraftigt pris. Det är inget vi har
idag.
Pontus Lamberg
Synnöve Adell
Gunnar Gidlund
Per Lindström

Reservation i ärende 8 Revidering av budget 2020
Knivsta.Nu yrkar att kommunfullmäktige beslutar
att minska sparbetinget på Utbildningsnämnden med 3 miljoner och täcka den uteblivna
besparingen med 3 miljoner av det senaste extra statsbidraget på 5,5 miljoner, som inte
räknats in i kalkylen. Det som blir kvar då, 2,5 miljoner vill vi använda till att minska
exploateringsintäkterna med 2,5 miljoner jämfört med majoritetens utsända reviderade
budgetförslag till 51 500 000 kronor.
Lennart Lundberg, gruppledare
Britta Lästh, andre vice ordförande i kommunfullmäktige
Maria Ahlestål, ledamot
Dag Dacke, ledamot
Mikael Rye-Danjelsen, ledamot

Sverigedemokrater yrkar avslag på punkt 8
Knivstas ekonomi är i fundamental obalans. Föreslagen budget innebär, trots
senaste skattehöjningen om 32 mkr före utdelningen från kommunens bolag
och beräknade intäkter på markförsäljning.
Vinsten på beräknad markförsäljning behandlas i sin helhet som intäkt vilket
innebär att alla framtida kostnader som blir följden av denna försäljning skjuts
på framtiden med ökat budgetunderskott och skattehöjningar kommande år
som följd.
SD kräver att kommunstyrelsen snarast presenterar en realistisk plan för
kommande år hur kommunen ska kunna få en sund ekonomi med balans i
löpande intäkter och kostnader.
Ingen fullständig byggnation enligt nuvarande planer kan ske förrän planering
och beslut har fattats om hur Knivstas framtida investeringsbehov av vattenoch avlopp ska genomföras.
Monica Lövgren SD Knivsta

Reservation
2020-06-10
Punkt 8
KS-2020/398
Revidering av mål och budget 2020 med syfte att uppnå en ekonomi i balans
Liberalerna i Knivsta reserverar oss mot förslaget relaterat till de osäkra
exploateringsintäkterna. Vi önskar att handlingen revideras tillbaka till 44 miljoner då vi
anser att de uppräknade exploateringsvinsterna på 10 miljoner i år ses som mycket osäkra
och att det inte finns tydligt beskrivet att dessa pengar kommer in under 2020.

Liberalerna i Knivsta
Lotta Wiström Ledamot
Anna Koskela-Lundén Ledamot

Reservation i ärende 9 på kommunfullmäktige 10 juni 2020

Över 12 procent av Knivstas röstberättigade har genom ett folkinitiativ begärt en folkomröstning för
att väsentligt minska antalet bostäder i fyrspårsavtalet. Att inte säga ja till en folkomröstning betyder
att kommunen går emot folkviljan i kommunen.
Att först genomföra en folkomröstning och sedan gå in i en omförhandling ger, enligt vår mening,
kommunen ett tydligare mandat, än att förhandla utan att hålla en folkomröstning.
Argumentet att det kostar för mycket, cirka en miljon, att hålla en folkomröstning håller inte.
Tvärtom kan en folkomröstning spara pengar, genom den kan leda till en dämpning av kommunens
snabba exploateringstakt, som är mycket kostsam för kommunen. Det visar de senaste åren bokslut
med stor tydlighet.
Därför yrkar vi att
-

Knivsta kommun i februari 2021 genomför en folkomröstning ”om att Knivsta kommun ska
begära en omförhandling av fyrspårsavtalet i syfte att väsentligt minska antalet bostäder som
avtalet föreskriver.”

Lennart Lundberg, gruppledare
Britta Lästh, andre vice ordförande i kommunfullmäktige
Maria Ahlestål, ledamot
Mikael Rye-Danjelsen, ledamot
Dag Dacke, ledamot

Reservation
KS-2020/363
Fråga om genomförande av kommunal folkomröstning
Reservation mot
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige genomför inte en
kommunal folkomröstning kring en omförhandling av fyrspårsavtalet (Avtal avseende
bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i Knivsta kommun).
Liberalerna i Knivsta röstade för att en folkomröstning i frågan skulle ske.
Vår ståndpunkt är:
-Att en Folkomröstning genomfördes enligt plan.
-Att en konsekvensanalys av en framtida expansion tas fram.
-Att en omförhandling med staten sker med avsikt att väsentligt minska antalet bostäder som
avtalet föreskriver.
Folkinitiativets insamlade underskrifter var tillräckliga för att genomföra en folkomröstning i
frågan. Majoritetens och KD:s förslag att vid en omförhandling sänka utbyggnadstakten till
7500 bostäder är fortfarande en mycket hög siffra.
Liberalernas syn på folkomröstningsfrågan är tämligen enkel. Bakgrunden är ett avtal mellan
Knivsta kommun och staten där såväl avtalsprocessen som själva innehållet varit under all
kritik. Processen präglades av stort hemlighetsmakeri med liten eller obefintlig insyn för oss
utanför förhandlingsrummet. Resultatet blev ett avtal där Knivsta kommun förbinder sig att
under avtalstiden bygga 15 000 bostäder, motsvarande ett nytt Nyköping, inom kommunens
gränser. Därutöver styr avtalet vilken typ av bostäder som ska byggas, hur många
parkeringsplatser vi får bygga samt en rad andra frågor som i större eller mindre grad
påverkar vår kommuns utveckling. Detta utan att ta i beaktning vilka konsekvenser en sådan
utbyggnad skulle få för vår befintliga infrastruktur eller hur det skulle påverka vår ekonomi
kort- och långsiktigt.
Den snabba takt med vilken folkinitiativet lyckats samla ihop tillräckligt många påskrifter
anser vi talar sitt tydliga språk. Det är ett upprop mot en undermålig process, ett dåligt avtal
samt ett tydligt besked till de styrande att det inte är den utvecklingen av Knivsta dess
invånare vill se.
Liberalerna i Knivsta anser vidare att ett folkomröstningsresultat mot utbyggnadstakten skulle
ge ett tydligt besked till såväl våra lokala politiker som till staten att vi vill få till ett nytt avtal.
Då handlar det inte om att sänka utbyggnadstakten med ett par tusen bostäder vilket somliga
lokala politiker gett sken av är möjligt, utan snarare att påbörja en helt ny förhandling, med
väsentligt lägre tillbyggnadstakt som utgångspunkt.

Rimlig nivå skulle då vara att vi lägger oss på samma nivå som Uppsala åtagit sig att bygga
per befintlig invånare. Det skulle i så fall innebära ett åtagande på knappt 4 000 nya bostäder i
Knivsta fram till 2057.
Att begäran om omförhandling redan skickats in till staten innan ärendet tillfullo avgjorts i KF
finner vi också besynnerligt.
Liberalerna i Knivsta kräver att det är en öppenhet kring omförhandlingarna för att säkerställa
att avsikten mot att väsentligen minska antalet bostäder som avtalet föreskriver sker

Knivsta 2020-06-10
Lotta Wiström ledamot och gruppledare
Anna Koskela-Lundén ledamot
Liberalerna i Knivsta

SD Knivsta yrkar avslag på majoritetens förslag att rösta NEJ till folkomröstning
Över 12 procent av Knivstas röstberättigade har genom ett folkinitiativ begärt en folkomröstning för
att väsentligt minska antalet bostäder i fyrspårsavtalet. Att inte säga ja till en folkomröstning betyder
att kommunen går emot folkviljan i kommunen.
Att först genomföra en folkomröstning och sedan gå in i en omförhandling ger, enligt vår mening,
kommunen ett tydligare mandat, än att förhandla utan att hålla en folkomröstning.
Argumentet att det kostar för mycket, cirka en miljon, att hålla en folkomröstning håller inte.
Tvärtom kan en folkomröstning spara pengar, genom den kan leda till en dämpning av kommunens
snabba exploateringstakt, som är mycket kostsam för kommunen. Det visar de senaste åren bokslut
med stor tydlighet.

Monica Lövgren SD Knivsta
Hans Nyberg SD Knivsta

KS-2020/363

Röstförklaring
Fråga om genomförande av kommunal folkomröstning
Få frågor har varit av så principiell betydelse för Knivsta som frågan om fyrspårsavtalet med staten
och Region Uppsala. Resultat av den första förhandlingen blev ett avtal med många positiva effekter
för Knivsta, men också med ett väldigt stort motåtagande i form av planering av 15 000 bostäder i
Alsike och Västra Knivsta. Ett avtal som vi i Miljöpartiet var oroliga för och också uttryckte då avtalet
antogs. Hela processen skedde utan att medborgare fått möjlighet att ha synpunkter. Att avtalet då i
stort sett följde den demokratiskt antagna Översiktsplanen var viktigt för oss.
Idag vet vi att många knivstabor anser att åtagandet var för stort och att man oroar sig för
konsekvenser av den snabba tillväxttakten. Inte minst det folkinitiativ som ligger till grund för dagens
omröstning har visat att det finns ett stort stöd för att försöka minska Knivstas åtagande avseende
antal bostäder som måste planeras och uppföras.
Vi i miljöpartiet är positiva till all form av medborgardialog inklusive folkinitativ och arbetar aktivt
med den frågan i de forum där vi är representerade. I just det här fallet tror vi dock att det är möjligt
att lyssna till medborgarnas vilja utan att genomföra själva folkomröstningen, vilken skulle kosta
mellan en och två miljoner i en tid av mycket ansträngd ekonomi. Vi tycker det är tydligt att det finns
en önskan att genomföra en omförhandling med staten och regionen och det känns bra att ett
sådant initiativ redan initierats och ska genomföras.

Kerstin Umegård (MP)

Röstförklaring av Centerpartiet angående ”Fråga om genomförande av kommunal
folkomröstning” - Kommunfullmäktige 10 juni 2020.
Centerpartiet röstade nej till kommunal folkomröstning av ett skäl; att en fråga av stor betydelse
för en hel region Uppsala – Arlanda - Stockholm och som berör hela norra Sveriges utveckling
inte varken ska eller kan avgöras i en lokal folkomröstning.
För Centerpartiet är folkomröstning ett viktigt verktyg i den svenska demokratin, men ska, som
alla verktyg, användas på rätt sätt och vid rätt tillfälle.
Vi föreslog 2012 en folkomröstning om byggandet av CIK. En fråga som kommuninvånarna i
Knivsta helt ägde själva. Förslaget röstades dock ner av kommunfullmäktige.
Men fyrspårsavtalet berör inte bara Knivsta kommun. Avtalet ingår i den så kallade
Sverigeförhandlingen och är en viktig del av hela landets bostads- och infrastrukturpolitik.
Syftet är att skapa en hållbar, snabb och tillförlitlig person- och godstrafik för att möjliggöra att
”hela Sverige ska leva”.
Centerpartiet anser därför att en så stor och viktig regional fråga inte ska avgöras i en lokal
folkomröstning.
För Centerpartiet i Knivsta
Boo Östberg
Kommunalråd och gruppledare

Reservation Detaljplan Gredelby 21:1
Avslag på att våningshöjden sänks med ett plan och ett parkeringstalet ska höjas till 1.0

Monika Lövgren
Hans Nyberg
SD Knivsta

