
 
 

 
Kommunfullmäktige  PROTOKOLL 1 (14)  

Sammanträdesdatum  
2022-08-31 §§ 65–75 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-10-03 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-09-12 Datum när anslaget tas ner 2022-10-04 

 

Tid: Onsdagen den 31 augusti, kl 18.00–19.55 
Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Knivsta 
 
 
 
Protokollet justeras den 9 september 2022. För digitala underskrifter se sista sidan.  
 
Britt-Louise Gunnar (S), ordförande  
Bengt-Ivar Fransson (M), justerare 
Gunnar Gidlund (KD), justerare 
Siobhán Górny, mötessekreterare §§ 65-75 
 
  

Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 
 



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 2 (14)  
Sammanträdesdatum  
2022-08-31  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutande 

Närvarande i Tilassalen  
Britt-Louise Gunnar, ordförande (S) 
Thor Övrelid, 1:e vice ordförande (M) 
Britta Lästh, 2:e vice ordförande (KNU) 
Niclas Uggla (M) 
Göran Nilsson (M) 
Olivia Bergström (M) 
Bengt-Ivar Fransson (M) 
Lena Liljeblad (S), ersätter 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) 
Lennart Lundberg (KNU) 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) 
Bengt-Åke Andersson (KNU), ersätter Maria Ahlestål (KNU) 
Pierre Janson (KNU) 
Pontus Lamberg (KD) 
Per Lindström (KD), ersätter Björn-Owe Björk (KD) 
Synnöve Adéll (KD), §§ 68–75 
Gunnar Gidlund (KD) 
Johan Helenius (SD), ersätter Gunnar Larsson (-) 
Monica Lövgren (SD) 
Tommy Ericson (SD), ersätter Gunnar Parnell (-) 
Hans Nyberg (SD) 
Lotta Wiström (L) 
 

 

Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare  
Sten Arnekrans (M), Eva Okfors (M), Patrik Andersson (S), Birgitta Ljungberg Jansson (C), 
Germund Sjövall (MP), Maria Fornemo (V), Peter Brymér (KNU). 
 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 3 (14)  
Sammanträdesdatum  
2022-08-31  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 65 
Justering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Protokollet justeras den 9 september 2022 av ordföranden, Bengt-Ivar Fransson (M) och 
Gunnar Gidlund (KD).  

 

§ 66 
Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Dagordningen godkänns utan ändringar.  
 

§ 67 
Anmälda beslut och skrivelser 
Följande beslut är särskilt anmälda till kommunfullmäktige:  
- Beslut från kommunstyrelsen, § 102, 2022-05-23, Uppföljning av internkontroll 
- Beslut från socialnämnden, § 46, 2022-06-09, Redovisning av ej verkställda gynnande 

beslut kvartal 1  
 

§ 68 
Kommunalråden informerar 
Göran Nilsson (M) informerar om kommunens ekonomiska prognos och visar vissa 
kostnadsjämförelser mot andra kommuner av liknande storlek.  
Lennart Lundberg (KNU) informerar om ett möte mellan Trafikverket och tågpendlare den 25 
augusti, samt tackar för sin tid som oppositionsråd i Knivsta kommun.  

 

§ 69   Dnr KS-2022/97 
Ledamöternas frågor 
Ärendet utgår eftersom inga frågor inkommit. 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 4 (14)  
Sammanträdesdatum  
2022-08-31  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 70   Dnr: KS-2022/536 
           KS-2022/537 

Anmälan av motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande motioner är anmälda:  
- Motion 2022:12 från Lennart Lundberg (KNU) – Anordna en lokal demokratidag 
- Motion 2022:13 från Synnöve Adéll, Pontus Lamberg, Gunnar Gidlund och Per Lindström 

(alla KD) – Öka nattbemanningen på Estrids och Vilhelms gård 

Beslutet skickas till 
Akten 
 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 5 (14)  
Sammanträdesdatum  
2022-08-31  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 71   Dnr: KS-2022/10 
Övriga valärenden 
a) Entlediganden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar:  

- Tommy Ljungström (V) från uppdraget som ledamot i valnämnden från och med 
2022-09-01. 

- Lennart Lundberg (KNU) från uppdraget som 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen 
tillika oppositionsråd från och med 2022-09-01. 

- Lennart Lundberg (KNU) från uppdraget som ersättare i Direktionen Brandkåren 
Attunda från och med 2022-09-01. 

- Lennart Lundberg (KNU) från uppdraget som rådsledamot i Mälardalsrådet från och 
med 2022-09-01. 

- Matilda Hübinette (KNU) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen från och 
med 2022-09-01. 

- Matilda Hübinette (KNU) från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden från och 
med 2022-09-01. 

- Ninel Jansson (S) från uppdraget som ordinarie i kommunfullmäktige från och med 
2022-09-01. 

 
b) Fyllnadsval av ledamot i valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Malin Tollbom Kjell (V) som ledamot i valnämnden från och med 
2022-09-01 till och med 2022-12-31. 
 
c) Fyllnadsval av nämndeman i Tingsrätten 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Erik Wiberg som nämndeman i Tingsrätten för perioden 2022-09-
01 till och med 2023-12-31. 
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PROTOKOLL 6 (14)  
Sammanträdesdatum  
2022-08-31  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

d) Fyllnadsval av 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Matilda Hübinette (KNU) som 2:e vice ordförande i 
kommunstyrelsen från och med 2022-09-01 till och med 2022-12-31. 
e) Val av oppositionsråd 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Matilda Hübinette (KNU) som oppositionsråd från och med 2022-
09-01 till och med 2022-12-31. 
 
f) Fyllnadsval av rådsledamot i Mälardalsrådet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Matilda Hübinette (KNU) som rådsledamot i Mälardalsrådet från 
och med 2022-09-01. 
 
g) Fyllnadsval av ledamot i utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Mattias Norrby (KNU) som ledamot i utbildningsnämnden från och 
med 2022-09-01 till och med 2022-12-31. 
 
h) Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Pierre Jansson (KNU) som ersättare i kommunstyrelsen från och 
med 2022-09-01 till och med 2022-12-31. 
 

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

Beslutet skickas till 
Akten 
FMS 
Länsstyrelsen 
Mälardalsrådet 
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PROTOKOLL 7 (14)  
Sammanträdesdatum  
2022-08-31  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Tingsrätten i Uppsala län 
Kommunalförbundet Brandkåren Attunda 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 8 (14)  
Sammanträdesdatum  
2022-08-31  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 72   Dnr: KS-2022/422 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för en skyndsam komplettering med tidsplan för 
när anslutningen till Käppala avloppsreningsverk måste vara genomförd.  

Yrkanden 
Harriet Swanberg (S), Christer Johansson (V) och Jacob Risberg (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar återremiss av ärendet för en skyndsam komplettering 
med tidsplan för när anslutningen till Käppala avloppsreningsverk måste vara genomförd.  
Göran Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag på 
återremissyrkandet.  
Per Lindström (KD) yrkar avslag på beslutssats 1 a) i kommunstyrelsens förslag.  
Monica Lövgren (SD) yrkar i första hand bifall till Mikael Rye-Danjelsens återremissyrkande 
och i andra hand avslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden fastställer följande propositionsordning: Först behandlas återremissyrkandet. 
Sedan ställs Per Lindströms yrkande som ett ändringsyrkande mot avslag. Därefter ställer 
kommunstyrelsens förslag till beslut i sin helhet mot avslag. 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras eller avgöras 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.  
Britt-Louise Gunnar (S), Thor Övrelid (M), Niclas Uggla (M), Göran Nilsson (M), Olivia 
Bergström (M), Bengt-Ivar Fransson (M), Lena Liljeblad (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) och Christer Johansson (V) röstar JA.  
Britta Lästh (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Bengt-Åke 
Andersson (KNU), Pierre Janson (KNU), Johan Helenius (SD), Monica Lövgren (SD), 
Tommy Ericson (SD), Hans Nyberg (SD), och Lotta Wiström (L) röstar NEJ.  
Pontus Lamberg (KD), Per Lindström (KD), Synnöve Adéll (KD) och Gunnar Gidlund (KD) 
avstår från att rösta.  
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Sammanträdesdatum  
2022-08-31  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Röstningsresultatet är 16 JA-röster, 10 NEJ-röster, och 4 ledamöter som avstår från att 
rösta.  
Ordföranden konstaterar att med 30 närvarande ledamöter innebär 10 NEJ-röster att ärendet 
återremitteras med minoritetsåterremiss.   

Sammanfattning av ärendet 
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. Taxans kostnadsnivå är i behov av justering för att finansiera Knivstas anslutning 
till Käppala. Viss justering för Käppala har gjorts tidigare men inte fullt ut. 
Med dessa förslag på justeringar är Käppalaanslutningen, med den kostnadsnivå som i 
nuläget är känd, fullt finansierad. Även övrig VA-utbyggnad och VA-verksamhet är efter den 
föreslagna justeringen fullt finansierad. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 111, 2022-08-17 
Tjänsteutlåtande 2022-08-08 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 77, 2022-06-13 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2022-05-23 
Hemställan från Knivstavatten, daterad 2022-05-20, med 3 bilagor:  
Bilaga 1 Påverkan för olika typer av fastigheter 
Bilaga 2 Förslag till ny VA-taxa 
Bilaga 3 Protokoll Knivstavatten 2022-05-19  

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Kommunstyrelsen 
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§ 73   Dnr: KS-2022/354 

Hemställan om godkännande av investeringsbeslut för Knivstas överföringsledning 
till Käppala samt borgensåtagande  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner Knivstavattens investeringsbeslut. 
2. Kommunfullmäktige godkänner Knivstavattens beslut om möjliggörande av anslutning av 
områden inom Sigtuna kommun till anläggningen, om behov och intresse uppstår samt 
förutsättningar finns. 
3. Knivsta kommun ingår, såsom för egen skuld, borgen för Knivstavatten AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 653 076 000 kronor, jämte därpå löpande 
räntor och kostnader. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från Knivsta Nu reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, 
protokollsbilaga 1).  
Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet (skriftlig 
reservation, protokollsbilaga 2).  

Yrkanden 
Göran Nilsson (M) och Per Lindström (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar på återremiss av ärendet för en skyndsam komplettering 
med tidsplan för när anslutningen till Käppala avloppsreningsverk måste vara genomförd. 

Propositionsordning, del 1 
Ordföranden ställer Mikael Rye-Danjelsens yrkande om återremiss mot avslag 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.  
Britt-Louise Gunnar (S), Thor Övrelid, (M), Niclas Uggla (M) Göran Nilsson (M), Olivia 
Bergström (M), Bengt-Ivar Fransson (M), Claes Litsner (S), Harriet Swanberg (S), Gunnar 
Orméus (S), Lena Liljeblad (S), Boo Östberg (C), Johan Eskhult (C), Kerstin Eskhult (C), 
Kerstin Umegård (MP), Jacob Risberg (MP), Christer Johansson (V), Per Lindström (KD), 
Pontus Lamberg (KD), Synnöve Adéll (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Lotta Wiström (L) 
röstar JA. 
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Britta Lästh, (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Bengt-Åke 
Andersson (KNU), Pierre Janson (KNU), Johan Helenius (SD), Monica Lövgren (SD), 
Tommy Ericson (SD) och Hans Nyberg (SD) röstar NEJ.  
Med 21 JA-röster och 9 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag.  

Propositionsordning, del 2 
Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslöt i september 2021 att kommunen skulle ansöka om medlemskap i 
Käppalaförbundet. Knivstavatten AB planerar att anlägga en överföringsledning mellan 
Knivsta samhälle och Märsta samt pumpstationer för att ersätta Knivsta reningsverk. 
Projektets totala kostnad uppskattas i detta skede till 550 000 000 kr. Investeringen är av 
sådan omfattning att investeringsbeslutet får anses vara av större vikt enligt 15 § i 
bolagsordningen, varför kommunfullmäktige ska ta ställning till beslutet innan det fattas. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 112, 2022-08-17 
Tjänsteutlåtande 2022-06-20 
Hemställan om investeringsbeslut för Knivstas överföringsledning till Käppala 2022-05-20 
Protokoll Knivstavatten styrelsemöte 2022-05-19 (observera att handlingen är bifogad i 
ärende 8) 

Beslutet skickas till 
Akten 
Roslagsvatten 
Ekonomikontoret 
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§ 74   Dnr: KS-2022/313 
Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens verksamhetsområde 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar dokumentet Avgifter och tillämpningsregler på socialnämndens 
verksamhetsområde. 
2. De reviderade avgifterna och tillämpningsreglerna ska gälla från och med den 1 januari 
2023. 

Reservationer 
Pontus Lamberg (KD), Synnöve Adéll (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Per Lindström (KD) 
reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden  
Kerstin Eskhult (C), Christer Johansson (V), Lotta Wiström (L)  yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Pontus Lamberg (KD) yrkar på återremiss av ärendet för att ekonomiska konsekvenser för 
enskilda och kommunen behöver redovisas.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer Pontus Lambergs yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet 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 gjort en översyn av avgifter inom nämndens verksamhetsområde och 
föreslår nya avgifter med tillhörande tillämpningsregler. De förändringar som föreslås gäller 
differentiering av avgift för omvårdnads- respektive serviceinsatser i hemtjänst, erbjudande 
om månadsabonnemang för medboende i särskilt boende för äldre, uttag av avgifter baserad 
på biståndsbedömda insatser i korttidsboende och eftermiddagstillsyn enligt LSS samt nya 
avgifter i form av kommunens självkostnad vid förlust och/eller skadegörelse av 
trygghetslarm, samt avgift för provisorisk dödsbohantering. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 88, 2022-05-23 
Tjänsteskrivelse 2022-04-28 
Förslag om ändring i reglementet för styrelsen och nämnder i Knivsta kommun 
Förslag till arbetsordning för handläggning av rapport om missförhållanden 
Förslag om ändring i kommunstyrelsens delegationsordning 
Förslag om ändring i kommunstyrelsens informationshanteringsplan 
SKR:s cirkulär 2021-11-04, Den nya visselblåsarlagen 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Socialnämnden 
Vård- och omsorgskontoret 
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§ 75    Dnr: KS-2022/502 
Kommunfullmäktiges sammanträdestider 2023 med plan för 2024 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige sammanträder år 2023 den 2 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 15 
juni, 28 september, 26 oktober och 30 november. 
2. Sammanträdena börjar klockan 18.00. 
3. Fullmäktige antar följande plan för sammanträden år 2024: 8 februari, 21 mars, 25 april, 
23 maj, 13 juni, 19 september, 24 oktober och 21 november. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt fullmäktiges arbetsordning ska kommunfullmäktige för varje år bestämma dag och tid 
för sina sammanträden. Om det finns särskilda skäl får ordföranden i samråd med presidiet 
ställa in sammanträden eller ändra dag och tid. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 115, 2022-08-17 
Tjänsteutlåtande 2022-08-09 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samtliga nämnder och kommunala bolag 
Revisorerna 
Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB 
Kommunikationsenheten 
Kommunledningen 



Protokollsbilaga 1 

 

 

Kommunfullmäktige    2022-08-31 
 

 

Reservation 
Vi reserverar oss mot beslutet om investeringsbeslut. 

Sedan diskussionen om anslutning till Käppala började planeras har omvärldsläget kraftigt ändrats. 
Det handlar dels om långsiktiga frågor som försämrad världshandel och lägre tillväxt efter pandemin, 
liksom mer akuta frågor som energikris och högre inflation till följd av kriget i Ukraina. De 
räntehöjningar och den inflation som pågår och prognostiseras kommer att kraftigt kyla ner 
nyproduktionen av lägenheter i Sverige och i Knivsta. Även regeringen säger att vi står inför en 
lågkonjunktur. Att detta kommer att föra med sig arbetslöshet är oundvikligt. Byggbolagen har redan 
börjat säga upp anställda i Knivsta. Vi kan mycket väl stå inför ett läge där man inte påbörjar några 
nya byggnationer på flera år.  

Knivsta avloppsreningsverk klarar minst en anslutning av 17 500 personer vilket vi är långt ifrån. 
Underlaget till beslut saknar underlag om när anslutningen behöver ske i tid. Eftersom investeringen är 
den största hittills i kommunen är detta inte acceptabelt. I underlaget nämns att man 2020 räknade med 
att vi behövde anslutas 2024. Var står vi idag? 

Vi vill därför att ärendet återremitteras och kompletteras med en tidsplan för när vi senast behöver 
vara anslutna till Käppala avloppsreningsverk.  

 

 

Mikael Rye-Danjelsen, Lennart Lundberg, Britta Lästh, Pierre Janson, Bengt-Åke Andersson 

 

 

 



Protokollsbilaga 2 

 

 

Reservation 2022-08-31 

Vi röstar nej för vi anser att de ekonomiska konsekvenserna inte är tillräckligt utredda både vad gäller 
Käppala reningsverk och utredning av nuvarande reningsverk om man tar hänsyn till en betydligt 
lägre utbyggnadstakt som vi SD kräver. 

 

 

 

Monika Lövgren, gruppledare SD Knivsta 

Hans Nyberg, SD Knivsta 

Johan Helenius, SD Knivsta 

Tommy Ericson, SD Knivsta 
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