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2018-10-24

Protokoll från Knivsta kommunfullmäktige
§§ 123-131
Tid:

Onsdagen den 24 oktober 2018, kl. 18.00-19.00

Plats:

Tilassalen, Kommunhuset, Knivsta

Justeras:

Clae Utsner (S), ålderspresident och
mötesordförande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag.
Organ:

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdag:

2018-10-24

Protokollet justerades:

2018-

Datum då anslaget sattes upp:

2018- / l-0'6

Sista dag för överklagande:

2018- //-
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Datum då anslaget tas ner:

2018- //-

30

Förvaringsplats för protokollet:

Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta
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Närvarande:
Claes Litsner (S), ålderspresident
Klas Bergström (M)
Jeanette Meland (M)
Thor övrelid (M)
Olivia Bergström (M)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Boo Östberg (C)
Johan Eskhult (C)
Kerstin Eskhult (C)
Anna Koskela-Lunden (L)
Erik Kronqvist (L), ersätter Lotta Wiström (L)
Pontus Lamberg (KO)
Björn-Owe Björk (KO)
Synnöve Adell (KO)
Per Lindström (KO), ersätter Gunnar Gidlund (KO)
Peter Evansson (S)
Britt-Louise Gunnar (S)
Ninel Jansson (S), ersätter Gunnar Ormeus (S)
Harriet Swanberg (S)
Christer Johansson (V)
Kerstin Umegård (MP)
Rolf Samuelsson (MP)
Gunnar Larsson (SO)
Jakob Oeremar (SO), ersätter Monica Lövgren (SO)
Gunnar Parnell (SO)
Hans Nyberg (SO)
Lennart Lundberg (KNU)
Britta Lästh (KNU)
Anneli Löfling (KNU)
Mikael Rye-Oanjelsen (KNU)
Maria Ahlestål (KNU)
Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare:
Matilda Hubinette (M), Göran Nilsson (M), Birgitta Ljungberg Jansson (C), Thomas Bertilsson
(C), Mikael Olsson (L), Elin Hemmingsson (KO), Niklas Björkegren (S), Tina Jalo Thoren (S),
Maria Fornemo (V), Jacob Risberg (MP), Mikaela Gönczi (MP), Dag Oacke (KNU), Pierre
Janson (KNU) och Bengt-Åke Andersson (KNU).
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§ 123
Justering
Beslut
Protokollet justeras senast den 7 november 2018 av ordföranden, Synnöve Adel! (KD) och
Anneli Löfling (KNU).

§ 124
Fastställande av dagordning
Beslut
Punkten 35, Anmälan av interpellationer, utgår. Med denna ändring godkänns dagordningen.

§ 125
Anmälda beslut och skrivelser
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att följande skrivelser och beslut är anmälda:
Beslut från kommunstyrelsen,§ 157, 2018-09-17, Uppföljning av nämnders och
styrelsers arbete med internkontroll 2017
.Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 103, 2018-09-17, Svar på
medborgarförslag 2017:07 -Återställ Högåsen till lek- och rekreationsområde

§ 126
Ledamöternas frågor
Inga frågor har lämnats in till sammanträdet.
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§ 127
Val av kommunfullmäktiges revisorer, inklusive ordförande och vice ordförande, för
tiden från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022
KS-2018/10
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Yrkanden
Bengt-Ivar Fransson (M) yrkar att ärendet bordläggs, samt yrkar även att punkterna-/ och
10-33 på dagordningen ska bordläggas.

:-4

Propositionsordning
Ålderspresidenten frågar kommunfullmäktige om Bengt-Ivar Franssons yrkande om
bordläggning av ärendet och bordläggning av punkterna 7 samt 10-33 kan behandlas
tillsammans och finner att kommunfullmäktige bevarar frågan med ja.
Därefter ställer ålderspresidenten Bengt-Ivar Franssons yrkande om bordläggning av
innevarande ärende samt punkterna 7 och 10-33 mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller yrkandet.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras fem minuter under ärendet, kl 18.25-18.30.

§ 128
Bordläggning av ärendena/ samt 10-33 på dagordningen
KS-2018/10
()
KS-2017/676
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendena.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige behandlade ett yrkande om bordläggning i samband med föregående
ärende.
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§ 129
Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande i valberedningen för tiden 24
oktober 2018 till 14 oktober 2022
KS-2018/10
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till valberedningen välja
Eva Okfors (M), Vic Guedira (KO), Ann-Britt Litsner (S), Birger Eriksson (KNU), Birgitta
Ljungberg Jansson {C), Mikaela Gönczi (MP), Ronny Hellström (SO), Torkel Ekman (L) och
Malin Tollbom Kjell (V), samt
att Ronny Hellström (SO) väljs till ordförande i valberedningen för tiden från den 24 oktober
2018 till den 30 november 2018, samt
att Birger Eriksson (KNU) väljs till vice ordförande i valberedningen för tiden från den 24
oktober 2018 till den 30 november 2018.
Yrkanden
Bengt-Ivar Fransson (M) nominerar Eva Okfors (M) till valberedningen, samt föreslår att den
ledamot som är äldst i valberedningen också blir ordförande.
Pontus Lamberg (KO) nominerar Vic Guedira (KO) till valberedningen.
Peter Evansson (S) nominerar Ann-Britt Litsner (S) till valberedningen, samt yrkar bifall till
Bengt-Ivar Franssons tilläggsförslag om att äldsta ledamot ska vara ordförande med
ändringen att detta ska gälla endast fram till den 30 november 2018.
Lennart Lundberg (KNU) nominerar Birger Eriksson (KNU) till valberedningen och som vice
ordförande i valberedningen fram till 30 november 2018.
Kerstin Eskhult (C) nominerar Birgitta Ljungberg Jansson (C) till valberedningen.
Kerstin Umegård (MP) nominerar Mikaela Gönczi (MP) till valberedningen.
Gunnar Parnell (SO) nominerar Ronny Hellström (SO) till valberedningen.
Anna Koskela-Lunden (L) nominerar Torkel Ekman (L) till valberedningen.
Christer Johansson (V) nominerar Malin Tollbom Kjell (V) till valberedningen.
Propositionsordning
Ålderspresidenten konstaterar att ärendet består av två delar. Den första delen är valet av de
.
L
föreslagna ledamöterna och den andra delen är Beng_t-lvar Franssons förslag om hur
ordförandeskapet ska hanteras samt Peter Evanssojs tillägg till detta förslag.
-;I LL01n~rL
0 1,thO1w e~tS
Ålderspresidenten frågar kommunfullmäktige om Eva Okfors (M), Vic Guedira (KO), Ann-Britt
.J
Litsner (S), Birger Eriksson (KNU), Birgitta Ljungberg Jansson (C), Mikaela Gönczi (MP),
Ronny Hellström (SO), Torkel Ekman (L) och Malin Tollbom Kjell (V) kan väljas till
valberedningen, och finner att kommunfullmäktige besvarar frågan med ja.
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Sedan frågar ålderspresidenten kommunfullmäktige om mandatperioden för den ordförande
och vice ordförande i valberedningen som väljs idag kan vara 24 oktober 2018 till 30
november 2018, i enlighet med Peter Evanssons förslag, och finner att kommunfullmäktige
besvarar frågan med ja.
Ålderspresidenten konstaterar därefter att Ronny Hellström (SD) är den äldsta ledamoten i
den valda valberedningen. Utifrån Bengt-Ivar Franssons förslag att valberedningens äldsta
ledamot ska vara ordförande under den beslutade mandatperioden är det således Ronny
Hellström som är nominerad till ordförande. Ålderspresidenten frågar kommunfullmäktige om
Ronny Hellström (SO) kan väljas till ordförande och sammankallande för valberedningen
under den beslutade mandatperioden och finner att kommunfullmäktige besvarar frågan med
ja.
Slutligen frågar ålderspresidenten om Birger Eriksson (KNU) kan väljas till vice ordförande i
valberedningen för den beslutade mandatperioden, i enlighet med Lennart Lundbergs
förslag, och finner att kommunfullmäktige besvarar frågan med ja.
Ajournering

Sammanträdet ajourneras fem minuter under ärendet.

§ 130
Anmälan av gruppledare
KS-2018/10
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att partiernas gruppledare är anmälda enligt följande:
Klas Bergström (M)
Lennart Lundberg (KNU)
Pontus Lamberg (KO)
Boo Östberg (C)
Gunnar Parnell (SD)
Christer Johansson (V)
Kerstin Umegård (MP)
Anna Koskela-Lunden (L)
Peter Evansson (S)
Sammanfattning

De politiska partierna som finns representerade i fullmäktige ska utse en gruppledare per
partigrupp samt meddela sitt beslut till kommunfullmäktige.
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Bengt-Ivar Fransson (M), Mikael Rye-Oanjelsen (KNU), Björn-Owe Björk (KO), Kerstin
Eskhult (C), Gunnar Parnell (SO), Christer Johansson (V), Rolf Samuelsson (MP), Erik
Kronqvist (L) och Britt-Louise Gunnar (S) anmäler gruppledare för respektive parti.

§ 131
Anmälan av motioner

Inga motioner finns att anmäla.

Vi(J:Gtokollet:

Siobhan G6rny, kommunsekreterare

7

