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Närvarande:
Claes Litsner (S), ålderspresident
Klas Bergström (M), ordförande
Britt-Louise Gunnar (S), 1:e vice ordförande
Britta Lästh (KNU), 2:a vice ordförande
Jeanette Meland (M)
Thor övrelid (M)
Olivia Bergström (M)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Peter Evansson (S)
Gunnar Ormeus (S)
Harriet Swanberg (S)
Pontus Lamberg (KO)
Björn-Owe Björk (KO)
Synnöve Adell (KO),§§ 138-186
Gunnar Gidlund (KO)
Lennart Lundberg (KNU)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Maria Ahlestål (KNU)
Pierre Janson (KNU), ersätter Anneli Löfling (KNU)
Gunnar Larsson (SO)
Monica Lövgren (SO)
Gunnar Parnell (SO)
Hans Nyberg (SO)
Boa Östberg (C)
Johan Eskhult (C)
Kerstin Eskhult (C)
Anna Koskela-Lunden (L)
Lotta Wiström (L)
Kerstin Umegård (MP)
Rolf Samuelsson (MP)
Christer Johansson (V)

Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare:
Matilda Hubinette (M), Niclas Uggla (M), Göran Nilsson (M), Birgitta Ljungberg Jansson (C),
Thomas Bertilsson (C), Erik Kronqvist (L), Mikael Olsson (L), Per Lindström (KO) (från kl
16.30), Ninel Jansson (S), Niklas Björkegren (S), Tina Jalo Thoren (S), Maria Fornemo 01),
Jacob Risberg (MP), Jakob Oeremar (SO), Lars ört (SO) och Bengt-Åke Andersson (KNU).
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§ 132
Justering
Beslut

Protokollet justeras senast den 5 december 2018 av ordföranden, Jeanette Meland {M) och
Anna Koskela Lunden (L).

§ 133
Fastställande av dagordning
Beslut

Dagordningen godkänns.

§ 134
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
Beslut från kommunstyrelsen,§ 167, 2018-10-15, Svar på revisionsrapportGranskning av kommunens chefs- och personalförsörjning
Socialnämndens beslut 2018-10-04 § 304, ej verkställda beslut

§ 135
Ledamöternas frågor

Inga frågor har lämnats in till sammanträdet.

Utdragsbestyrkande
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§ 136
Revisorernas kommentarer till kommunens delårsbokslut 2018
KS-2018/724
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta emot revisionens kommentarer till delårsbokslut 2018.
Underlag i ärendet
Utlåtande 13 oktober 2018 samt granskning av delårsrapport , oktober 2018, har varit
utsända.

Utdragsbestyrkande
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§ 137
Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommun 2018
KS-2018/16
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna delårsbokslutet per 2018-08-31 och årsprognosen.
Sammanfattning av ärendet

Periodens resultat för kommunen uppgår till 13,3 miljoner kronor. Det är en klar förbättring
mot samma period 2017 då resultatet var -20,7 miljoner kronor. Årsprognosen för kommunen
beräknas uppgå till -37,4 miljoner kronor. Kommunens förväntade negativa resultat innebär
att ett positivt balanskravsresultat inte uppnås och att kommunen inom 3 år måste återställa
underskottet med lika stort överskott. Detta innebär också att fullmäktiges finansiella mål inte
uppnås.
Underlag i ärendet

Beslut från kommunstyrelsen, § 170, 2018-10-15, tjänsteskrivelse och delårsbokslut rapport har varit utsända.

Utdragsbestyrkande
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§ 138
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 till revisionen välja
Ronny Hellström (SO), ordförande
Erik Weiman (M), vice ordförande
Birger Eriksson (KNU)
Helena Marrero Ericson (V)
Richard Culander (KO)
Yrkanden och förslag

Ronny Hellström (SO), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet.
Pontus Lamberg (KO) nominerar Richard Culander (KO) till revisionen.
Propositionsordning

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om valberedningens förslag på ledamöter,
ordförande och vice ordförande i revisionen, tillsammans med Pontus Lambergs nominering,
kan väljas och finner att kommunfullmäktige väljer samtliga.
Ajournering

Mötesordföranden ajournerar sammanträdet under ärendet under cirka fem minuter.

Sammanträdet ajourneras

Mötesordföranden ajournerar sammanträdet kl 16.30-17.00.

Utdragsbestyrkande
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§ 139
Val av kommunfullmäktiges ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande
KS-2018/10
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till kommunfullmäktiges presidium välja
Klas Bergström (M), ordförande från den 21 november 2018 till och med den 31 december
2020
Peter Evansson (S), ordförande från den 1 januari 2021 till och med den 14 oktober 2022
Britt-Louise Gunnar (S), 1:e vice ordförande från den 21 november 2018 till och med den 31
december 2020
Klas Bergström (M), 1:e vice ordförande från den 1 januari 2021 till och med den 14 oktober
2022
Britta Lästh (KNU), 2:e vice ordförande från den 21 november 2018 till och med den 14
oktober 2022.
Yrkanden och förslag

Ronny Hellström (SD), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet.
Propositionsordning

Mötesordföranden ställer valberedningens förslag till beslut om ordförande period 1 och
period 2, 1:e vice ordförande period 1 och period 2 samt 2:e vice ordförande för hela
mandatperioden mot avslag var för sig och finner att kommunfullmäktige väljer samtliga.
Ajournering

Efter att valet hållits ajourneras sammanträdet i fem minuter så att det nyvalda presidiet kan
inta sina platser.
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§ 140
Val av kommunstyrelse för tiden från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022
KS-2018/10
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa kommunstyrelsens storlek till 9 ordinarie ledamöter och 5 ersättare, samt
att till kommunstyrelsen välja
Peter Evansson (S), ledamot
Klas Bergström (M), ledamot
Boo Östberg (C), ledamot
Pontus Lamberg (KD), ledamot
Lennart Lundberg (KNU), ledamot
Hans Nyberg (SD), ledamot
Anna Koskela Lunden (L), ledamot
Thor övrelid (M), ledamot
Claes Litsner (S), ledamot
Oscar Hahne (KD), ersättare
Bengt-Åke Andersson (KNU), ersättare
Camilla Arvidsson (M), ersättare
Kerstin Umegård (MP), ersättare
Christer Johansson (V), ersättare, samt
att till kommunstyrelsens presidium välja
Peter Evansson (S), ordförande från den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2020
Klas Bergström (M), ordförande från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022
Boo Östberg (C), 1:e vice ordförande
Lennart Lundberg (KNU), 2:e vice ordförande
Yrkanden och förslag
Ronny Hellström (SD), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet.
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) nominerar Lennart Lundberg (KNU) till 2:e vice ordförande.
Björn-Owe Björk (KD) nominerar Pontus Lamberg (KD) till 2:e vice ordförande.
Propositionsordning
Ordföranden fastställer följande propositionsordning: Först ska fullmäktige fastslå storleken
på kommunstyrelsen, sedan utse ledamöter och ersättare, och därefter ur de ordinarie
ledamöterna utse presidium.
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om kommunfullmäktige fastställer kommunstyrelsens
storlek till 9 ledamöter och 5 ersättare och finner att fullmäktige besvarar frågan med ja.
Utdragsbestyrkande
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Därefter frågar ordföranden om kommunfullmäktige, i enlighet med valberedningens förslag,
kan välja Peter Evansson (S), Klas Bergström (M}, Boo Östberg (C), Pontus Lamberg (KO),
Lennart Lundberg (KNU}, Hans Nyberg (SO}, Anna Koskela Lunden (L}, Thor Övrelid (M},
och Claes Litsner (S) som ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Sedan frågar ordföranden om kommunfullmäktige, i enlighet med valberedningens förslag,
kan välja Oscar Hahne (KO}, Bengt-Åke Andersson (KNU}, Camilla Arvidsson (M}, Kerstin
Umegård (MP), Christer Johansson (V) till ersättare i kommunstyrelsen och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Peter Evansson (S) kan väljas till ordförande för
perioden från den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2020 och om Klas Bergström
(M) kan väljas till ordförande för perioden från den 1 januari 2021 till och med den 31
december 2022, och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Därefter frågar ordföranden om Boo Östberg (C) kan väljas till 1:e vice ordförande för hela
mandatperioden, från den 1 januari 2019 till den 31 december 2022, och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
Sedan ställer ordföranden de två förslagen på 2:e vice ordförande mot varandra och finner
att kommunfullmäktige väljer Lennart Lundberg (KNU). Omröstning begärs och är sluten,
eftersom ärendet avser val.
Omröstning

Peter Evansson (S) meddelar att fempartimajoriteten i detta val samt alla kommande
valärenden kommer att avstå från att rösta i alla val som gäller platser som tillfaller
oppositionen.
Jeanette Meland (M) biträder kommunsekreteraren.
Antalet avgivna röster är 15. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i två
grupper och räknas.
Med 9 röster för Lennart Lundberg (KNU) och 6 röster för Pontus Lam berg (KO) beslutar
kommunfullmäktige att välja Lennart Lundberg till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.
Ajournering

Ordföranden ajournerar sammanträdet en kort stund under ärendet.
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§ 141
Val av bygg- och miljönämnd för tiden från 1 januari 2019 till och med 31 december
2022
KS-2018/10
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa nämndens storlek till 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare, samt
att till bygg- och miljönämnden välja
Claes Litsner (S), ledamot
Ann-Charlotte Fransson (M), ledamot
Gunnar Gidlund (KO), ledamot
Ivan Krezi6 (KNU), ledamot
Rolf Samuelsson (MP), ledamot
Ann Jenson (C), ersättare
Lotta Wiström (L), ersättare
Matilda Hubinette (M), ersättare, samt
att till nämndens presidium välja
Claes Litsner (S), ordförande
Ann-Charlotte Fransson (M), 1:e vice ordförande
Ivan Krezi6 (KNU), 2:e vice ordförande.

Yrkanden och förslag
Ronny Hellström (SD), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet.
Lennart Lundberg (KNU) nominerar Ivan Krezic (KNU) till 2:e vice ordförande i nämnden.
Anna Koskela Lunden (L) nominerar Lotta Wiström (L) som ersättare för Liberalerna i
nämnden, vilket är en ändring mot valberedningens förslag.
Pontus Lamberg (KO) nominerar Gunnar Gidlund (KO) som ledamot för Kristdemokraterna i
nämnden, vilket är en ändring mot valberedningens förslag, samt nominerar även Gunnar
Gidlund till 2:e vice ordförande i nämnden.

Propositionsordning
Ordföranden fastställer följande propositionsordning: Först ska fullmäktige fastslå nämndens
storlek, sedan utse ledamöter och ersättare, och därefter ur de ordinarie ledamöterna utse
presidium.
Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om fullmäktige fastställer bygg- och
miljönämndens storlek till 5 ordinarie ledamöter och 3 ersättare, och finner att fullmäktige
besvarar frågan med ja.
Utdragsbestyrkande
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Därefter frågar ordföranden om Claes Litsner (S), Ann-Charlotte Fransson (M), Gunnar
Gidlund (KD), Ivan Krezic (KNU) och Rolf Samuelsson (MP) kan väljas till ordinarie
ledamöter i nämnden, och finner att fullmäktige bifaller detta.
Sedan frågar ordföranden om Ann Jonsson (C), Lotta Wiström (L) och Matilda Hubinette (M)
kan väljas till ersättare i nämnden, och finner att fullmäktige bifaller detta.
Ordföranden frågar därefter om Claes Litsner (S) kan väljas till ordförande och Ann-Charlotte
Fransson (M) kan väljas till 1:e vice ordförande, och finner att fullmäktige bifaller detta.
Slutligen ställer ordföranden två förslagen på 2:e vice ordförande mot varandra och finner att
det inte går att avgöra kommunfullmäktiges uppfattning genom acklamation. Omröstning
begärs och är sluten, eftersom ärendet avser val.
Omröstning

Jeanette Meland (M) biträder kommunsekreteraren.
Antalet avgivna röster är 15. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i två
grupper och räknas.
Med 9 röster för Ivan Krezic (KNU) och 6 röster för Gunnar Gidlund (KD) beslutar
kommunfullmäktige att välja Ivan Krezic till 2:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden.
Ajournering

Ordföranden ajournerar sammanträdet 5 minuter under ärendet.

Utdragsbestyrkande
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§ 142
Val av socialnämnd för tiden från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022
KS-2018/10
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa nämndens storlek till 7 ordinarie ledamöter och 3 ersättare, samt
att till socialnämnden välja
Kerstin Eskhult (C), ledamot
Britt-Louise Gunnar (S), ledamot
Mehran Mohsenpour (KNU), ledamot
Sten Arnekrans (M), ledamot
Monica Löfgren (SO), ledamot
Fredrik Rosenbecker (V), ledamot
Lotta Wiström (L), ledamot,
Synnöve Adell (KO), ersättare
Eva Okfors (M), ersättare
Anders Bergkvist (S), ersättare, samt
att till socialnämndens presidium välja
Kerstin Eskhult (C), ordförande
Britt-Louise Gunnar (S), 1:a vice ordförande
Monica Löfgren (SO), 2:a vice ordförande.
Yrkanden och förslag
Ronny Hellström (SO), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet.
Peter Evansson (S) yrkar att antalet ersättare i nämnden ska vara 3 till antalet samt
nominerar Anders Bergkvist (S) till ersättare i nämnden, med ändring av valberedningens
förslag som innehåller en vakant MP-plats.
Pontus Lamberg (KO) yrkar att antalet ersättare i nämnden ska vara 5 till antalet.
Lennart Lundberg (KNU), Kerstin Umegård (MP) och Christer Johansson (V) bifaller Peter
Evanssons yrkande om antalet ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden frågar fullmäktige om antalet ordinarie ledamöter i socialnämnden kan fastslås
till 7 och finner att kommunfullmäktige besvarar frågan med ja.
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Kerstin Eskhult (C), Britt-Louise Gunnar (S),
Mehran Mohsenpour (KNU), Sten Arnekrans (M), Monica Löfgren (SO), Fredrik Rosenbecker
(V) och Lotta Wiström (L) kan väljas till ordinarie ledamöter och finner att fullmäktige
besvarar frågan med ja.
Utdragsbestyrkande
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Ordföranden ställer Peter Evanssons yrkande om 3 ersättarplatser mot Pontus Lambergs
yrkande om 5 ersättarplatser mot varandra och finner att fullmäktige fastslår antalet ersättare
i socialnämnden till 3.
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Synnöve Adell (KO), Eva Okfors (M) och Anders
Bergkvist (S) kan väljas till ersättare och finner att kommunfullmäktige besvarar frågan med
ja.
Ordföranden frågar fullmäktige om Kerstin Eskhult (C) kan väljas till socialnämndens
ordförande och om Britt-Louise Gunnar (S) kan väljas till 1:e vice ordförande och finner att
fullmäktige bifaller detta.
Sedan ställer ordföranden de två förslagen som finns till posten som 2:e vice ordförande,
Lotta Wiström (L) och Monica Löfgren (SO) mot varandra och finner att fullmäktige väljer
Lotta Wiström (L). Omröstning begärs och är sluten, eftersom ärendet avser val.

Omröstning
Jeanette Meland (M) biträder kommunsekreteraren.
Antalet avgivna röster är 15. Samtliga valsedlar är giltiga. 1 röst är blank. övriga valsedlar
delas upp i två grupper och räknas.
Med 8 röster för Monica Löfgren (SO) och 6 röster för Lotta Wiström (L) beslutar
kommunfullmäktige att välja Monica Löfgren till 2:e vice ordförande i socialnämnden.

Ajournering
Ordföranden ajournerar sammanträdet under ärendet vid fyra tillfällen under sammanlagt ca
25 minuter.

Utdragsbestyrkande

Justerares signatur

~-- ---------Knivsta@I
kommun
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2018-11-21

14

§ 143
Val av utbildningsnämnd för tiden från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa nämndens storlek till 7 ledamöter och 3 ersättare, samt
att till utbildningsnämnden välja
Bengt-Ivar Fransson (M), ledamot
Maria Fornemo (V), ledamot
Johan Eskhult (C), ledamot
Niklas Björkegren (S), ledamot
Jimmy Lagberg (SD), ledamot
Anna Koskela Lunden (L), ledamot
Anneli Löfling (KNU), ledamot
Vic Guedira (KO), ersättare
Olivia Bergström (M), ersättare
Helena van Loosdrecht (MP), ersättare, samt
att till nämndens presidium välja
Bengt-Ivar Fransson (M), ordförande
Maria Fornemo (V), 1:a vice ordförande
Anna Koskela Lunden (L), 2:a vice ordförande.
Yrkanden och förslag

Ronny Hellström (SO), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet.
Propositionsordning

Ordföranden frågar fullmäktige om antalet ordinarie ledamöter i utbildningsnämnden kan
fastslås till 7 och antalet ersättare till 3, och finner att kommunfullmäktige besvarar frågan
med ja.
Sedan frågar ordföranden om det förslag på ledamöter och ersättare som lästes upp av
valberedningens ordförande kan väljas, och finner att kommunfullmäktige väljer samtliga.
Därefter frågar ordföranden om Bengt-Ivar Fransson (M) kan väljas till nämndens
ordförande, och Maria Fornemo (V) till nämndens 1:e vice ordförande, i enlighet med
valberedningens förslag, och finner att kommunfullmäktige besvarar frågan med ja.
Till 2:e vice ordförande har valberedningen lämnat förslag på två personer, Anna Koskela
Lunden (L) och Anneli Löfling (KNU). Ordföranden ställer dessa förslag mot varandra och
finner att kommunfullmäktige väljer Anneli Löfling (KNU). Omröstning begärs och är sluten,
eftersom ärendet avser val.
Utdragsbestyrkande
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Omröstning

Jeanette Meland (M) biträder kommunsekreteraren.
Antalet avgivna röster är 15. Samtliga valsedlar är giltiga. 1 röst är blank. Övriga valsedlar
delas upp i två grupper och räknas.
Anneli Löfling (KNU) och Anna Koskela Lunden (L) får 7 röster vardera och därför genomförs
lottning mellan dessa. Resultatet av lottningen är att Anna Koskela Lunden (L) utses till 2:e
vice ordförande i utbildningsnämnden

Utdragsbestyrkande
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§ 144
Val av samhällsutvecklingsnämnd
KS-2018/10
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa två mandatperioder för samhällsutvecklingsnämnden, där period 1 löper från
den 1 januari 2019 till och med den 31 december 2020 och period 2 löper från den 1 januari
2021 till och med den 31 december 2022, samt
att fastställa nämndens storlek till 9 ledamöter och 5 ersättare för båda perioderna, samt
att till samhällsutvecklingsnämnden, period 1, välja
Thor Övrelid (M), ledamot
Jacob Risberg (MP), ledamot
Thomas Bertilsson (C), ledamot
Pontus Lamberg (KD), ledamot
Gunnar Gidlund (KD), ledamot
Göran Nilsson (M), ledamot
Tommy Ericson (SD), ledamot
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), ledamot
Harriet Swanberg (S), ledamot
Torkel Ekman (L), ersättare
Peter Brymer (KNU) , ersättare
Ellie Uggla (M) , ersättare
Per Nordlund (S) , ersättare
Anna Svensson (V) , ersättare, samt
att till nämndens presidium, period 1, välja
Thor övrelid (M), ordförande
Jacob Risberg (MP), 1:e vice ordförande
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), 2:e vice ordförande, samt
att till samhällsutvecklingsnämnden, period 2, välja
Peter Evansson (S), ledamot
Jacob Risberg (MP), ledamot
Thomas Bertilsson (C), ledamot
Pontus Lamberg (KD), ledamot
Thor övrelid (M), ledamot
Tommy Ericson (SD), ledamot
Gunnar Gidlund (KD), ledamot
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), ledamot
Harriet Swanberg (S), ledamot
Torkel Ekman (L), ersättare
Peter Brymer (KNU) , ersättare
Utdragsbestyrkande
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Ellie Uggla (M) , ersättare
Per Nordlund (S) , ersättare
Anna Svensson (V) , ersättare, samt
att till nämndens presidium, period 2, välja
Peter Evansson (S), ordförande
Jacob Risberg (MP), 1:e vice ordförande
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), 2:e vice ordförande.
Yrkanden och förslag

Ronny Hellström (SD), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet.
Björn-Owe Björk (KD) nominerar Gunnar Gidlund (KD) till ordinarie ledamot i nämnden och
Torkel Ekman (L) som ersättare i nämnden, samt nominerar Pontus Lamberg (KD) till 2:e
vice ordförande i nämnden, med ändring av valberedningens förslag.
Propositionsordning, del 1

Ordföranden konstaterar att valberedningens förslag innebär att nämnden ska väljas i två
mandatperioder, där period 1 löper från den 1 januari 2019 till och med den 31 december
2020 och period 2 löper från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022.
Ordföranden frågar fullmäktige om dessa två mandatperioder för samhällsutvecklingsnämnden kan fastställas och finner att fullmäktige bifaller detta.
Därefter frågar ordföranden om Thor övrelid (M), Jacob Risberg (MP), Thomas Bertilsson
(C), Pontus Lamberg (KD), Gunnar Gidlund (KO), Göran Nilsson (M), Tommy Ericson (SD),
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), och Harriet Swanberg (S) kan väljas till ledamöter under period
1 samt om Torkel Ekman (L), Peter Brymer (KNU), Ellie Uggla (M), Per Nordlund (S) och
Anna Svensson (V) kan väljas till ersättare under period 1, och finner att kommunfullmäktige
väljer samtliga.
Sedan frågar ordföranden om Thor övrelid (M) kan väljas till ordförande och Jacob Risberg
(MP) till 1:e vice ordförande för period 1 och finner att kommunfullmäktige väljer dessa.
Ordföranden konstaterar sedan att det finns två förslag till 2:e vice ordförande, Pontus
Lamberg (KD) och Mikael Rye-Danjelsen (KNU). Omröstning begärs och är sluten, eftersom
ärendet avser val.
Omröstning, del 1

Jeanette Meland (M) biträder kommunsekreteraren.
Antalet avgivna röster är 15. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i två
grupper och räknas.
Med 9 röster för Mikael Rye-Danjelsen (KNU) och 6 röster för Pontus Lam berg (KD) beslutar
kommunfullmäktige att välja Mikael Rye-Danjelsen till 2:e vice ordförande i
samhällsutvecklingsnämnden för period 1.
Utdragsbestyrkande

Justerares signatur

Knivsta~
kommun
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2018-11-21

18

Propositionsordning, del 2

Ordföranden frågar fullmäktige om nämndens storlek kan fastställas till 9 ordinarie ledamöter
och 5 ersättare och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Ordföranden frågar sedan om Peter Evansson (S), Jacob Risberg (MP), Thomas Bertilsson
(C), Pontus Lamberg (KO), Thor Övrelid (M), Tommy Ericson (SO), Gunnar Gidlund (KO),
Mikael Rye-Oanjelsen (KNU) och Harriet Swanberg (S) kan väljas till ordinarie ledamöter
under period 2 samt om Torkel Ekman (L), Peter Brymer (KNU), Ellie Uggla (M), Per
Nordlund (S) och Anna Svensson (V) kan väljas till ersättare under period 2 och finner att
kommunfullmäktige väljer samtliga.
Sedan frågar ordföranden om Peter Evansson (S) kan väljas till ordförande och Jacob
Risberg (MP) till 1:e vice ordförande för period 2 och finner att kommunfullmäktige väljer
dessa.
Ordföranden konstaterar sedan att det finns två förslag till 2:e vice ordförande, Pontus
Lamberg (KO) och Mikael Rye-Oanjelsen (KNU). Ordföranden ställer förslagen mot varandra
och finner att fullmäktige väljer Mikael Rye-Oanjelsen (KNU). Omröstning begärs och är
sluten, eftersom ärendet avser val.
Omröstning, del 2

Jeanette Meland (M) biträder kommunsekreteraren.
Antalet avgivna röster är 15. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i två
grupper och räknas.
Med 9 röster för Mikael Rye-Oanjelsen (KNU) och 6 röster för Pontus Lam berg (KO) beslutar
kommunfullmäktige att välja Mikael Rye-Oanjelsen till 2:e vice ordförande i
samhällsutvecklingsnämnden för period 2.
Ajournering

Ordföranden ajournerar sammanträdet vid två tillfällen under ärendet, sammanlagt ca 20
minuter.

Utdragsbestyrkande
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§ 145
Val av valnämnd för tiden från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022
KS-2018/10
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa nämndens storlek till 9 ledamöter, samt
att till nämnden välja
Susanne Jakobsson (M), ledamot
Bengt-Åke Andersson (KNU), ledamot
Marcus österman (S), ledamot
Stig Pettersson (C), ledamot
Ann Gidlund (KD), ledamot
Torkel Ekman (L), ledamot
Germund Sjövall (MP), ledamot
Gunnar Parnell (SD), ledamot
Tommy Ljungström (V) ledamot, samt
att till nämndens presidium välja
Susanne Jakobsson (M), ordförande
Bengt-Åke Andersson (KNU), vice ordförande.
Yrkanden och förslag

Ronny Hellström (SD), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet.
Pontus Lamberg (KD) nominerar Ann Gidlund (KD) till vice ordförande i valnämnden.
Propositionsordning

Ordföranden frågar först kommunfullmäktige om val nämndens storlek kan fastställas till 9
ordinarie ledamöter och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Därefter frågar ordföranden om de ledamöter som finns angivna i valberedningens förslag
kan väljas till nämnden, och finner att kommunfullmäktige väljer samtliga.
Sedan frågar ordföranden om Susanne Jakobsson (M) kan väljas till ordförande i
valnämnden och finner hon är vald.
Det finns två förslag till vice ordförande, Bengt-Åke Andersson (KNU) och Ann Gidlund (KD).
Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige väljer
Bengt-Åke Andersson (KNU). Omröstning begärs och är sluten, eftersom ärendet avser val.
Omröstning

Jeanette Meland (M) biträder kommunsekreteraren.
Utdragsbestyrkande
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Antalet avgivna röster är 15. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i två
grupper och räknas.
Med 9 röster för Bengt-Åke Andersson (KNU) och 6 röster för Ann Gidlund (KD) beslutar
kommunfullmäktige att välja Bengt-Åke Andersson till 2:e vice ordförande i valnämnden.

Utdragsbestyrkande
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§ 146
Val av ledamot och ersättare till den gemensamma lönenämnden för tiden från 1
januari 2019 till och med 31 december 2022
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till lönenämnden välja
Peter Evansson (S), ledamot för tiden från den 1 januari 2019 till och med den 31 december
2020
Klas Bergström (M), ledamot för tiden från den 1 januari 2021 till och med den 31 december
2022
Pierre Jansson (KNU), ersättare för tiden från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.
Yrkanden och förslag

Ronny Hellström (SO), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet.
Propositionsordning

Ordföranden ställer valberedningens förslag kan väljas och finner att kommunfullmäktige
väljer samtliga.

Utdragsbestyrkande
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§ 147
Val av ledamot och ersättare till den gemensamma överförmyndarnämnden för tiden
från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att till överförmyndarnämnden välja
Birgitta Ljungberg Jansson (C), ledamot
Anna Koskela Lunden {L), ersättare
Yrkanden och förslag

Ronny Hellström (SO), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet. Det finns endast förslag på ordinarie ledamot.
Lotta Wiström (L) nominerar Anna Koskela Lunden (L) till ersättare.
Propositionsordning

Ordföranden frågar de föreslagna personerna kan väljas och finner att kommunfullmäktige
väljer dessa.

Utdragsbestyrkande
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§ 148
Val av ledamot och ersättare till den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning för
tiden från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till den gemensamma nämnden för kunskapsstyrning välja
Kerstin Eskhult (C), ledamot
Lotta Wiström (L), ersättare.
Yrkanden och förslag
Ronny Hellström (SO), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet. Det finns endast förslag på ordinarie ledamot.
Gunnar Parnell (SO) nominerar Monica Löfgren (SO) som ersättare.
Björn-Owe Björk (KO) nominerar Synnöve Adell (KO) som ersättare.
Anna Koskela Lunden (L) nominerar Lotta Wiström (L) som ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om valberedningens förslag på ledamot kan väljas,
och finner att kommunfullmäktige väljer Kerstin Eskhult (C).
Därefter ställer ordföranden de tre nominerade ersättarna mot avslag var för sig och finner
att kommunfullmäktige väljer Lotta Wiström (L). Omröstning begärs och är sluten, eftersom
ärendet avser val.
Omröstning
Jeanette Meland (M) biträder kommunsekreteraren.
Antalet avgivna röster är 10. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i två
grupper och räknas.
Med 6 röster för Lotta Wiström (L) och 4 röster för Monica Löfgren (SO) beslutar
kommunfullmäktige att välja Lotta Wiström till ersättare i nämnden.
Ajournering
Ordföranden ajournerar sammanträdet en kort stund under ärendet.

Utdragsbestyrkande
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§ 149
Val av ledamot och ersättare till den gemensamma IT-nämnden för tiden från 1 januari
2019 till och med 31 december 2022
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till den gemensamma IT-nämnden välja
Peter Evansson (S), ledamot för tiden från den 1 januari 2019 till och med den 31 december
2020
Klas Bergström (M), ledamot för tiden från den 1 januari 2021 till och med den 31 december
2022
Pontus Lamberg (KO), ersättare för tiden från 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.
Yrkanden och förslag
Ronny Hellström (SO), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet.
Björn-Owe Björk (KO) nominerar Pontus Lamberg (KO) som ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först valberedningens förslag på ledamöter mot avslag och finner att
kommunfullmäktige väljer Peter Evansson (S) till ledamot för perioden från den 1 januari
2019 till och med den 31 december 2020 samt Klas Bergström (M) till ledamot för perioden
från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022.
Det finns två förslag på ersättare, valberedningens förslag samt Kristdemokraternas
nominering av Pontus Lamberg (KO). Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och
finner att kommunfullmäktige väljer Pierre Jansson (KNU) till ersättare. Omröstning begärs
och är sluten, eftersom ärendet avser val.
Omröstning
Jeanette Meland (M) biträder kommunsekreteraren.
Antalet avgivna röster är 11. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i två
grupper och räknas.
Med 6 röster för Pontus Lamberg (KO) och 5 röster för Pierre Jansson (KNU) beslutar
kommunfullmäktige att välja Pontus Lamberg till ersättare i nämnden.

Utdragsbestyrkande
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§ 150
Val till Knivstabostäder AB:s bolagsstyrelse
KS-2018/10
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Yrkanden

Peter Evansson (S) yrkar att ärendet bordläggs, samt yrkar även att valen av bolagsstyrelser
till Kommunfastigheter i Knivsta AB, Alsike Fastighets AB samt Knivstavatten AB ska
bordläggas.
Propositionsordning

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Peter Evanssons yrkande om bordläggning av
ärendet och bordläggning av valen av bolagsstyrelser till Kommunfastigheter i Knivsta AB,
Alsike Fastighets AB samt Knivstavatten AB kan bifallas och finner att kommunfullmäktige
bordlägger ärendena.

Utdragsbestyrkande
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§ 151
Val till Kommunfastigheter i Knivsta AB:s bolagsstyrelse
KS-2018/10
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige behandlade ett yrkande om bordläggning i samband med ett tidigare
ärende (se§ 150).

§ 152
Val till Alsike Fastighets AB:s bolagsstyrelse
KS-2018/10
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige behandlade ett yrkande om bordläggning i samband med ett tidigare
ärende (se§ 150).

§ 153
Val av Knivstavatten AB:s bolagstyrelse
KS-2018/10
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige behandlade ett yrkande om bordläggning i samband med ett tidigare
ärende (se§ 150).

Utdragsbestyrkande
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§ 154
Val av lekmannarevisorer för Knivstabostäder AB, Kommunfastigheter AB och Alsike
Fastighets AB
KS-2018/10
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Yrkanden och förslag

Ronny Hellström (SD), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet. Förslaget är att bordlägga ärendet tillsammans med
övriga ärenden där lekmannarevisorer ska utses, för att ge den nyvalda revisionen möjlighet
att fördela uppdragen mellan sig. De ärenden som valberedningen föreslår ska bordläggas
utöver innevarande ärende är val av övriga lekmannarevisorer för granskning av bolag och
förbund.
Propositionsordning

Ordföranden ställer valberedningens förslag om bordläggning av samtliga val av
lekmannarevisorer för granskning av bolag och förbund mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bordlägger samtliga dessa val.

Utdragsbestyrkande
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§ 155
Val av lekmannarevisorer till Roslagsvatten AB och Knivstavatten AB
KS-2018/10
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige behandlade ett yrkande om bordläggning i samband med ett tidigare
ärende (se§ 154).

§ 156
Val av lekmannarevisor för granskning av Kommunalförbundet Brandkåren Attunda
KS-2018/10
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige behandlade ett yrkande om bordläggning i samband med ett tidigare
ärende (se§ 154).

Utdragsbestyrkande
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§ 157
Val av ägarombud till årsstämmor i Kommunfastigheter AB och Knivstabostäder AB
KS-2018/10
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avföra ärendet från dagordningen.
Yrkanden och förslag
Ronny Hellström (SO), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet.
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar att ärendet avförs från dagordningen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer Mikael Rye-Danjelsens (KNU) yrkande mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller yrkandet.

Utdragsbestyrkande
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§ 158
Val av ledamot och ersättare till Roslagsvatten AB:s bolagsstyrelse
KS-2018/10
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja
Peter Evansson (S), ledamot för tiden från första ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
första ordinarie bolagsstämma 2021
Klas Bergström (M), ledamot för tiden efter första ordinarie bolagsstämma 2021 till och med
första ordinarie bolagsstämma efter valet 2022
Staffan Ljung (KNU), ersättare för tiden från första ordinarie bolagsstämma 2019 till och med
första ordinarie bolagsstämma efter valet 2022.
Yrkanden och förslag

Ronny Hellström (SO), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet.
Pontus Lamberg (KO) nominerar Per Lindström (KO) som ersättare.
Lennart Lundberg (KNU) yrkar att Staffan Ljung (KNU) ska väljas som ersättare, i enlighet
med valberedningens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer först valberedningens förslag på ledamöter mot avslag och finner att
kommunfullmäktige väljer Peter Evansson (S) till ledamot från första ordinarie bolagsstämma
2019 till och med första ordinarie bolagsstämma 2021 samt Klas Bergström (M) till ledamot
för tiden efter första ordinarie bolagsstämma 2021 till och med första ordinarie bolagsstämma
efter valet 2022.
Det finns två förslag på ersättare, valberedningens förslag samt Kristdemokraternas
nominering av Per Lindström (KO). Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och
finner att kommunfullmäktige väljer Staffan Ljung (KNU) till ersättare. Omröstning begärs och
är sluten, eftersom ärendet avser val.
Omröstning

Jeanette Meland (M) biträder kommunsekreteraren.
Antalet avgivna röster är 15. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i två
grupper och räknas.
Med 9 röster för Staffan Ljung (KNU) och 6 röster för Pontus Lam berg (KO) beslutar
kommunfullmäktige att välja Staffan Ljung som ersättare i bolagsstyrelsen.

Utdragsbestyrkande
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§ 159
Val av ledamot och ersättare till förbundsdirektionen i Kommunalförbundet
Brandkåren Attunda
KS-2018/10
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja
Peter Evansson (S), ledamot för tiden från den 1 januari 2019 till och med den 31 december
2020
Klas Bergström (M), ledamot för tiden från den 1 januari 2021 till och med den 31 december
2022
Lennart Lundberg (KNU), ersättare för tiden från 1 januari 2019 till och med 31 december
2022.
Yrkanden och förslag

Ronny Hellström (SD), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet.
Björn-Owe Björk (KD) nominerar Pontus Lamberg (KD) som ersättare.
Propositionsordning

Ordföranden ställer först valberedningens förslag på ledamöter mot avslag och finner att
kommunfullmäktige väljer Peter Evansson (S) till ledamot för perioden från den 1 januari
2019 till och med den 31 december 2020 samt Klas Bergström (M) till ledamot för perioden
från den 1 januari 2021 till och med den 31 december 2022.
Det finns två förslag på ersättare, valberedningens förslag samt Kristdemokraternas
nominering av Pontus Lamberg (KD). Ordföranden ställer de två förslagen mot varandra och
finner att kommunfullmäktige väljer Lennart Lundberg (KNU) till ersättare. Omröstning begärs
och är sluten, eftersom ärendet avser val.
Omröstning

Jeanette Meland (M) biträder kommunsekreteraren.
Antalet avgivna röster är 15. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i två
grupper och räknas.
Med 9 röster för Lennart Lundberg (KNU) och 6 röster för Pontus Lam berg (KO) beslutar
kommunfullmäktige att välja Lennart Lundberg som ersättare i förbundsdirektionen.

Utdragsbestyrkande
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§ 160
Val av 2 ledamöter och 2 ersättare till Kommunalförbundet Norrvattens
förbundsfullmäktige
KS-2018/10
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att välja
Harriet Swanberg (S),
Jeanette Meland (M)),
Gunnar Gidlund (KD),
Mikael Rye-Danjelsen

ledamot
ersättare
ledamot
(KNU), ersättare.

Yrkanden och förslag

Ronny Hellström (SD), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet. Förslaget innehåller endast ett förslag på en ledamot,
Harriet Swanberg (S).
Pontus Lamberg (KD) nominerar Gunnar Gidlund (KD) till i första hand ledamot, och i andra
hand ersättare.
Peter Evansson (S) nominerar Jeanette Meland (M) till ersättare.
Lennart Lundberg (KNU) nominerar Mikael Rye-Danjelsen (KNU) till i första hand ledamot,
och i andra hand ersättare.
Propositionsordning, del 1

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Harriet Swanberg (S) kan väljas till ledamot och
finner att kommunfullmäktige besvarar frågan med ja. Därefter frågar ordföranden om
Jeanette Meland (M) kan väljas till ersättare och finner att kommunfullmäktige besvarar
frågan med ja.
Sedan återstår val av en ordinarie ledamot. Ordföranden ställer de två nominerade
personerna mot varandra och finner att kommunfullmäktige väljer Mikael Rye-Danjelsen
(KNU). Omröstning begärs och är sluten, eftersom ärendet avser val.
Omröstning

Jeanette Meland (M) biträder kommunsekreteraren.
Antalet avgivna röster är 13. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i två
grupper och räknas.
Med 8 röster för Gunnar Gidlund (KD) och 5 röster för Mikael Rye-Danjelsen (KNU) beslutar
kommunfullmäktige att välja Gunnar Gidlund som ledamot i Norrvattens förbundsfullmäktige.
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Propositionsordning, del 2

Ordföranden frågar därefter fullmäktige om Mikael Rye-Danjelsen (KNU) kan väljas som
ersättare, även för det fall han skulle vara personlig ersättare för Gunnar Gidlund (KD), och
finner att kommunfullmäktige besvarar båda frågorna med ja.
Ajournering

Ordföranden ajournerar sammanträdet en kort stund under ärendet.
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§ 161
Val av en ledamot och en ersättare till styrelsen för Samordningsförbundet Uppsala
län från 1 april 2019 till 31 mars 2023
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja
Britt-Louise Gunnar (S), ledamot
Mehran Mohsenpour (KNU), ersättare
Yrkanden och förslag
Ronny Hellström (SD), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet.
Pontus Lamberg (KD) nominerar Lotta Wiström (L) till ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer valberedningens förslag på ledamot mot avslag och finner att
kommunfullmäktige väljer Britt-Louise Gunnar (S).
Därefter ställer ordföranden valberedningens förslag på ersättare, Mehran Mohsenpour
(KNU) mot Kristdemokraternas nominerade Lotta Wiström (L) och finner att
kommunfullmäktige väljer Mehran Mohsenpour som ersättare. Omröstning begärs och är
sluten, eftersom ärendet avser val.
Omröstning
Jeanette Meland (M) biträder kommunsekreteraren.
Antalet avgivna röster är 13. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i två
grupper och räknas.
Med 7 röster för Mehran Mohsenpour (KNU) och 6 röster för Lotta Wiström (L) beslutar
kommunfullmäktige att välja Mehran Mohsenpour som ersättare till styrelsen för
Samordningsförbundet Uppsala län.
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§ 162
Val av ledamot i Leader Upplandsbygd för perioden från 1 januari 2019 till och med 31
december 2020
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja
Per Edstam (C), ledamot.

Yrkanden och förslag
Ronny Hellström (SO), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet.
Björn-Owe Björk (KO) nominerar Ann Gidlund (KO).

Propositionsordning
Ordföranden ställer de valberedningens förslag mot Kristdemokraternas nominering och
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med valberedningens förslag och väljer Per
Edstam (C).
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§ 163
Val av rådsledamöter till Mälardalsrådet 2019-2023
KS-2018/10

Peter Evansson (S), ledamot för tiden från den 1 januari 2019 till och med den 31 december
2020
Klas Bergström (M), ersättare för tiden från den 1 januari 2019 till och med den 31 december
2020
Klas Bergström (M), ledamot för återstående tid
Peter Evansson (S), ersättare för återstående tid
Lennart Lundberg (KNU), ledamot
Björn-Owe Björk (KO), ersättare.
Yrkanden och förslag

Ronny Hellström (SO), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet.
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) nominerar Lennart Lundberg (KNU) som ledamot i första hand,
och i andra hand som ersättare.
Pontus Lamberg (KO) nominerar Björn-Owe Björk (KO) som ledamot i första hand, och i
andra hand som ersättare.
Propositionsordning

Ordföranden ställer först valberedningens förslag om att utse Peter Evansson (S) som
ledamot och Klas Bergström (M) som ersättare för perioden från den 1 januari 2019 till och
med den 31 december 2020 samt Klas Bergström (M) som ledamot och Peter Evansson (S)
som ersättare för återstående tid mot avslag och finner att kommunfullmäktige utser båda till
uppdragen.
Därefter ställer ordföranden Lennart Lundberg (KNU) mot Björn-Owe Björk (KO) i valet till
den andra ledamotsposten mot varandra och finner att kommunfullmäktige väljer Björn-Owe
Björk (KO). Omröstning begärs och är sluten, eftersom ärendet avser val.
Omröstning

Jeanette Meland (M) biträder kommunsekreteraren.
Antalet avgivna röster är 15. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna delas upp i två
grupper och räknas.
Med 8 röster för Lennart Lundberg (KNU) och 7 röster för Björn-Owe Björk (KO) beslutar
kommunfullmäktige att välja Lennart Lundberg som ledamot. Ordföranden frågar fullmäktige
om Björn-Owe Björk (KO) i och med detta kan väljas som ersättare, och finner att
kommunfullmäktige bifaller detta.
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§ 164
Val av ombud till Mälardalens vattenvårdsförbunds årsstämma
KS-2018/10
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja Boo Östberg (C) som ledamot till Mälardalens
vattenvårdsförbunds årsstämma.

Yrkanden och förslag
Ronny Hellström (SO), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet.

Propositionsordning
Ordföranden ställer valberedningens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige
väljer Boo Östberg (C).
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§ 165
Kommunalråd, oppositionsråd samt övriga kommunalråd
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Yrkanden och förslag

Ronny Hellström (SD), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet.
Björn-Owe Björk (KD) nominerar Pontus Lamberg (KD) och Gunnar Parnell (SD) till
oppositionsråd.
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar att kommunalråden ska konstateras efter de genomförda
valen, inte väljas.
Peter Evansson (S) föreslår att Boo Östberg (C) anmäls som kommunalråd, eftersom som
tjänstgör i en omfattning om minst 40 %.
Ordföranden föreslår att ärendet bordläggs.
Propositionsordning

Ordföranden ställer det egna förslaget om bordläggning mot att ärendet ska avgöras idag
och finner att kommunfullmäktige bordlägger ärendet.
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§ 166
Ordning för ersättares inträde i styrelse och nämnder från 1 januari 2019 till och med
31 december 2022
KS-2018/10
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att vid ordinarie ledamots förfall i kommunstyrelsen eller övriga
nämnder inträder ersättare enligt följande anmälda ersättarordning:
För C - C, M, S, MP, V, L, KD, KNU, SD
För KD - KD, L, C, M, S, MP
För KNU- KNU, L, MP, KD, V, S
För L- L, KD, C, M, MP, S
För M - M, C, S, MP, V, L, KD, KNU, SD
För MP - MP, V, S, C, M, KNU, L, KD, SD
För S - S, MP, V, C, M, KNU, L, KD, SD
För SD - SD, KNU, KD, M, L, C, MP, V
För V - V, MP, S, C, M, KNU, L, KD, SD
Yrkanden och förslag

Partierna anmäler sina önskade ersättarordningar muntligt.
Sammanfattning av ärendet

Huvudregeln i kommunallagen är att ersättare tjänstgör i den ordning de blivit invalda. Om
partierna vill ha en annan ordning ska kommunfullmäktige besluta detta särskilt, vilket görs
efter förslag från partierna. Nämnden får inte ha vakanta platser under ett sammanträde, så
om partiet inte föreslår en ersättarordning bestående av samtliga partier kommer ersättare
att inträda i invald ordning om de önskade ersättarna är borta. Närmare bestämmelser om
ersättares tjänstgöring finns i reglementet för nämnderna samt kommunallagen.
Ajournering

Ordföranden ajournerar sammanträdet en kort stund under ärendet.
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§ 168
Val till energikontoret Mälardalen
KS-2018/10
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja
Boo Östberg (C) till ersättare.

Yrkanden och förslag
Ronny Hellström (SD), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet.
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§ 169
Nomineringar till styrelsen för Fyrisåns vattenförbund
KS-2018/10
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att välja
Boo Östberg (C) till ledamot, samt
Mikaela Gönczi (MP) till ersättare.
Yrkanden och förslag
Ronny Hellström (SO), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag
som även är utdelat på sammanträdet.
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§ 170
Mål och budget 2019 med planeringsramar 2020-2022 samt skattesats 2019
KS-2018/690
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa Kommunfullmäktiges inriktning för kommunen och Kommunfullmäktiges mål och
uppdrag till Kommunstyrelse och övriga nämnder,
att fastställa det av Kommunstyrelsen upprättade förslaget till driftbudget och
investeringsbudget för år 2019,
att fastställa den av Kommunstyrelsen upprättade resultatplanen för åren 2020-2022 samt
investeringsplanen för 2020-2022,
att fastställa de av Kommunstyrelsen upprättade budgetramarna för år 2019 för respektive
nämnd och de preliminära budgetramarna för respektive nämnd för åren 2020-2022,
att fastställa finansförvaltningens budget,
att fastställa utdebitering av kommunal inkomstskatt till 21 :61 kronor per skattekrona för år
2019,
att fastställa internräntan till 1,50 procent 2019,
att fastställa gällande taxor för 2019, samt även att nämnderna har möjlighet att justera taxor
och avgifter upp till 5 procent årligen (avfall, parkeringsavgifter, kulturskola, hemtjänst med
mera},
att fastställa uppräkningstalet för interna priser till högst 2 procent för 2019,
att fastställa ekonomistyrningsprinciper och regler för bokslutsreglering enligt
budgethandlingen,
att fastställa ägardirektiv för Kommunfastigheter i Knivsta AB, enligt budgethandlingen bilaga
5,
att fastställa ägardirektiv för Alsike Fastighets AB, enligt budgethandlingen bilaga 6,
att fastställa ägardirektiv för Knivstabostäder AB, enligt budgethandlingen bilaga 7,
att fastställa kommunfullmäktiges program för utförare enligt budgethandlingen bilaga 8,
att fastställa åtgärdsplan för reglering av balanskravsresultat 2017 enligt bilaga 9,
att uppdra åt nämnderna att besluta att motta ekonomisk uppföljning med början per mars
och med sista månad per oktober samt att anmäla densamma till kommunstyrelsen, se
uppföljningsplan för 2019 enligt budgethandlingen bilaga 10,
att fastställa att budgeterade medel för ny idrottshall och isbana inte kan disponeras till
annan verksamhet än drift av anläggning, utan nytt kommunfullmäktigebeslut,
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att uppdra åt nämnder och styrelse att fastställa sina verksamhetsplaner (inklusive
internbudget) för år 2019 så att dessa kan redovisas i kommunfullmäktige senaste i mars
2019,
att uppdra åt nämnderna att under löpande budgetår besluta om åtgärder som behöver
vidtas för att nå ekonomi i balans, samt fortlöpande redovisa detta till kommunstyrelsen tills
ekonomi i balans råder,
att fastställa den övre gränsen för kommunstyrelsen för nyupptagande av lån till 100 000 000
kronor under 2019,
att fastställa borgensavgiften till 0,30 procent för kommunala bolag förutom Knivstabostäder
AB från 2019,
att fastställa borgensavgiften till 0,30 procent för Knivstabostäder AB från 2019, samt
att barnkonsekvenser beaktas och redovisas i varje politiskt beslut.

Yrkanden och förslag
Klas Bergström (M), Peter Evansson (S), Boa Östberg (C), Christer Johansson (V,) Kerstin
Umegård (MP), (yrkade BIF?) Britt-Louise Gunnar (S), Kerstin Eskhult (C) och Jeanette
Meland (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.
Pontus Lamberg (KD), Anna Koskela Lunden (L) och Björn-Owe Björk (KD) yrkar bifall till
förslaget från KD och L.
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) och Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till förslaget från KNU.

Propositionsordning
Ordföranden konstaterar att det finns tre budgetförslag, och att kommunstyrelsens förslag är
huvudförslag. De tre förslagen ställs mot avslag var för sig och ordföranden finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs.

Propositionsordning om motförslag
För att få ett motförslag till huvudförslaget ställer ordföranden budgetförslaget från KO och L
mot budgetförslaget från KNU, och finner att kommunfullmäktige utser KNU:s förslag till
motförslag. Omröstning begärs.

Omröstning om motförslag
Ordföranden fastslår följande propositionsordning:
De ledamöter som vill utse KNU:s förslag till motförslag röstar JA.
De ledamöter som vill utse KD:s och L:s förslag till motförslag röstar NEJ.
Britta Lästh (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Maria Ahlestål
(KNU) och Pierre Janson (KNU) röstar JA.
Synnöve Adell (KO), Anna Koskela-Lunden (L), Lotta Wiström (L), Pontus Lamberg (KO),
Björn-Owe Björk (KD) och Gunnar Gidlund (KO) röstar NEJ.
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Klas Bergström (M}, Britt-Louise Gunnar (S), Peter Evansson (S}, Gunnar Larsson (SD},
Monica Lövgren (SO}, Hans Nyberg (SO}, Gunnar Ormeus (S}, Gunnar Parnell (SO}, Rolf
Samuelsson (MP), Kerstin Umegård (MP}, Harriet Swanberg (S}, Jeanette Meland (M),
Bengt-Ivar Fransson (M}, Olivia Bergström (M), Johan Eskhult (C}, Boa Östberg (C}, Kerstin
Eskhult (C), Thor övrelid (M}, Claes Litsner (S), och Christer Johansson 01) avstår från att
rösta.
Med 6 NEJ-röster och 5 JA-röster, samt 20 ledamöter som avstår från att rösta, beslutar
kommunfullmäktige att utse budgetförslaget från KO och L till motförslag i
huvudomröstningen.

Propositionsordning i huvudomröstning
Ordföranden ställer huvudförslaget och motförslaget emot varandra och finner att
kommunfullmäktige bifaller huvudförslaget. Omröstning begärs.

Huvudomröstning
Ordföranden fastslår följande propositionsordning:
De ledamöter som vill bifalla fempartimajoritetens förslag till budget, som även är
kommunstyrelsens förslag, röstar JA.
De ledamöter som vill bifalla KD:s och L:s budgetförslag röster NEJ.
Klas Bergström (M}, Britt-Louise Gunnar (S), Peter Evansson (S}, Gunnar Ormeus (S}, Rolf
Samuelsson (MP), Kerstin Umegård (MP), Harriet Swanberg (S), Jeanette Meland (M},
Bengt-Ivar Fransson (M), Olivia Bergström (M), Johan Eskhult (C}, Boa Östberg (C), Kerstin
Eskhult (C), Thor övrelid (M}, Claes Litsner (S}, Christer Johansson (V) och Gunnar Larsson
(SO) röstar JA.
Synnöve Adell (KO}, Anna Koskela-Lunden (L}, Lotta Wiström (L), Pontus Lamberg (KD},
Björn-Owe Björk (KO}, Gunnar Gidlund (KO}, Lennart Lundberg (KNU), Mikael RyeDanjelsen (KNU}, Maria Ahlestål (KNU), och Pierre Janson (KNU) röstar NEJ.
Britta Lästh (KNU), Gunnar Parnell (SO}, Hans Nyberg (SO), Monica Lövgren (SO), avstår
från att rösta.
Med 17 JA-röster mot 10 NEJ-röster, samt 4 ledamöter som avstår från att rösta, bifaller
kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag till budget.

Underlag i ärendet
Beslut från kommunstyrelsen,§ 200, 2018-11-12, tjänsteskrivelse 2018-10-31 och
budgetförslag från fempartimajoriteten har varit utsända. Budgetförslag från KO och L samt
budgetförslag från KNU har delats ut på sammanträdet.

Ajournering
Ordföranden ajournerar sammanträdet under ärendet ca 10 minuter.
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§ 171
Bildande av naturreservat Gredelby hagar och Trunsta träsk
KS-2018/538
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att Knivsta kommun med stöd av 7 kap. 4 § miljöbalken förklarar det område som utmärkts i
beslutshandlingens beslutskarta som naturreservat,
att naturreservatets namn ska vara Gredelby hagar och Trunsta träsk,
att Knivsta kommun med stöd av 7 kap. 5 § miljöbalken meddelar inskränkningar i rätten att
använda mark- och vattenområden som behövs för att uppnå syftet med reservatet som
framgår av beslutshandlingens reservatföreskrifter, del A,
att Knivsta kommun med stöd av 7 kap. 6 § miljöbalken förpliktigar ägare och innehavare av
särskild rätt till fastighet att tåla intrång som behövs för att tillgodose syftet med reservatet,
som framgår av beslutshandlingens reservatföreskrifter, del B,
att Knivsta kommun med stöd av 7 kap. 30 § miljöbalken meddelar ordningsföreskrifter om
vad allmänheten har att iaktta inom reservatsområdet, som framgår av beslutshandlingens
reservatföreskrifter, del C,
att Knivsta kommun med stöd av 3 § i förordningen (1998: 1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m. fastställer skötselplanen för naturreservatet Gredelby hagar och Trunsta
träsk,
att beslutet riktar sig till var och en, fastighetsägare och innehavare av särskild rätt, vars
rättigheter att använda mark- och vattenområden berörs inom reservatområdet.
Yrkanden

Klas Bergström (M), Peter Evansson (S), Kerstin Umegård (MP), Christer Johansson (V) och
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet

Beslutshandling inklusive bilagor för naturreservat Gredelby hagar och Trunsta träsk har
tagits fram med hjälp av befintliga och nya inventeringar av arter. Området har under de
senaste tio åren hävdats, inventerats, restaurerats och utvecklats varför det finns gott om
kunskap och material som har legat till grund för detta beslut. Förslaget till beslut har
samverkats med länsstyrelsen i Uppsala län, Upplandsstiftelsen och lokala
intresseorganisationer. Områdets geografiska utbredning har samverkats med Trafikverket
och tar hänsyn till en utbyggnad av ostkustbanan.
Underlag i ärendet

Beslut från kommunstyrelsen,§ 172, 2018-10-15, tjänsteskrivelse 2018-09-18,
Beslutshandling, förslag på skötselplan Gredelby hagar 2018-05-30, beslut från
Utdragsbestyrkande

l

, I

Justerares signatur

,-- ,!) I

,y·y\

(51(7
./u

l

J';Jl
/!

\j o-/l,L-J
/
.
t

/\ I

.

//

/f

---------------- - - - - - - -

IZiiivsta _________
kommu-n

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2018-11-21

samhällsutvecklingsnämnden, § 98, 2018-08-27 samt samhällsutvecklingsnämndens
tjänsteskrivelse 2018-05-28 har varit utsända.

Utdragsbestyrkande

Justerares signatur

47

Knivstall
kommun

Kommunful Imäktige

PROTOKOLL
2018-11-21

48

§ 172
Redovisning 2018 av motioner och medborgarförslag som inte har beretts inom ett år
KS-2018/573
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att redovisningen i tjänsteskrivelse 2018-09-19 är anmäld.
Yrkanden

Klas Bergström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen, kap 5 § 33, bör motioner och medborgarförslag beredas så att
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska ärendet redovisas för
kommunfullmäktige, som då kan välja att avskriva ärendet från vidare handläggning.
Underlag i ärendet

Beslut från kommunstyrelsen,§ 173, 2018-10-15 och tjänsteskrivelse 2018-09-19 har varit
utsända.
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§ 173
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
KS-2018/595
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa timtaxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken till 1 370 kr, med årlig
uppräkning enligt prisindex för kommunala verksamheter (PKV)
att anta taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken enligt bygg- och miljönämndens
förslag.
Reservation

Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot
beslutet.
Yrkanden

Klas Bergström (M), Boo Östberg (C), Rolf Samuelsson (MP) ochThor övrelid (M) yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Pontus Lamberg (KD) och Björn-Owe Björk (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Pontus Lambergs och BjörnOwe Björks avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut. Omröstning begärs.
Omröstning

De ledamöter som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA.
De ledamöter som vill avslå kommunstyrelsens förslag röstar NEJ.
Klas Bergström (M), Britt-Louise Gunnar (S), Britta Lästh (KNU), Peter Evansson (S),
Gunnar Ormeus (S), Rolf Samuelsson (MP), Kerstin Umegård (MP), Harriet Swanberg (S),
Jeanette Meland (M), Bengt-Ivar Fransson (M), Olivia Bergström (M), Johan Eskhult (C), Boo
Östberg (C), Kerstin Eskhult (C), Thor övrelid (M), Claes Litsner (S), Christer Johansson (V)
Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Maria Ahlestål (KNU), och Pierre
Janson (KNU) röstar JA.
Synnöve Adell (KD), Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD),
Anna Koskela-Lunden (L), Lotta Wiström (L), Gunnar Parnell (SD), Hans Nyberg (SD),
Monica Lövgren (SD) och Gunnar Larsson (SD) röstar NEJ.
Med 21 JA-röster mot 10 NEJ-röster bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag.
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Sammanfattning av ärendet

Kommunens nuvarande timtaxa för tillsyn enligt miljöbalken täcker inte kommunens
kostnader i den mån som lagstiftningen tillåter. Omfattande ändringar har skett i lagstiftning
sedan den nu gällande taxan togs fram och den är därmed föråldrad. I förslaget har de
verkliga kostnader som Knivsta kommun har, och som får inkluderas i beräkningen av
timtaxan, tagits med i SKL:s Excelverktyg för framräkning av kommunala taxor. Syftet med
SKL:s nya modell för taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken är att den ska vara
enklare att förstå för verksamheter och för myndigheter och bidra till större jämförbarhet och
rättssäkerhet mellan olika myndigheter. För mindre verksamheter finns en större följsamhet
mot kommunens egna behov av prioriteringar.
Underlag i ärendet

Beslut från kommunstyrelsen, § 180, 2018-10-15, beslut från bygg- och miljönämnden,
§ 143, 2018-09-25, Bygg- och miljönämndens tjänsteskrivelse, 2018-09-18, Förslag på taxa,
taxebilaga 1-3 samt information om beräkningsunderlag, handläggningskostnad per timme,
har varit utsända.
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§ 174
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel
KS-2018/596
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa timtaxa till 1 475 kr för normal livsmedelskontroll
att fastställa timtaxa till 1 380 kr för extra offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter
att timtaxorna ska räknas upp årligen enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
att anta taxa för livsmedelskontroll enligt bygg- och miljönämndens förslag.
Reservationer

Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna reserverar sig mot
beslutet.
Yrkanden

Klas Bergström (M) och Boo Östberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Pontus Lamberg (KD) och Björn-Owe Björk (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Pontus Lambergs och BjörnOwe Björks avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut. Omröstning begärs.
Omröstning

De ledamöter som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA.
De ledamöter som vill avslå kommunstyrelsens förslag röstar NEJ.
Klas Bergström (M), Britt-Louise Gunnar (S), Britta Lästh (KNU), Peter Evansson (S),
Gunnar Ormeus (S}, Rolf Samuelsson (MP}, Kerstin Umegård (MP), Harriet Swanberg (S},
Jeanette Meland (M}, Bengt-Ivar Fransson (M}, Olivia Bergström (M}, Johan Eskhult (C), Boo
Östberg (C}, Kerstin Eskhult (C), Thor övrelid (M}, Claes Litsner (S), Christer Johansson (V)
Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Maria Ahlestål (KNU}, och Pierre
Janson (KNU) röstar JA.
Synnöve Adell (KD), Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD),
Anna Koskela-Lunden (L), Lotta Wiström (L), Gunnar Parnell (SD), Hans Nyberg (SD),
Monica Lövgren (SD) och Gunnar Larsson (SD) röstar NEJ.
Med 21 JA-röster mot 10 NEJ-röster bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag.
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Sammanfattning av ärendet
Kommunens nuvarande timtaxa för livsmedelskontroll täcker inte kommunens kostnader i
den mån som lagstiftningen tillåter. Förändringar har skett i lagstiftning sedan den nu
gällande taxan togs och den är därmed föråldrad. I förslaget har de verkliga kostnader som
Knivsta kommun har, och som får inkluderas i beräkningen av timtaxan, tagits med i SKL:s
Excelverktyg för framräkning av kommunala taxor.
Underlag i ärendet
Beslut från kommunstyrelsen, § 181, 2018-10-15, beslut från bygg- och miljönämnden,
§ 144, 2018-09-25, bygg- och miljönämndens tjänsteskrivelse, 2018-09-18 samt förslag på
taxa har varit utsända.
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§ 175
Införande av taxa för fällning av bostadsnära kommunala träd
KS-2018/451
Beslut

Kommunfullmäktige besluta
att införa en timtaxa baserad på självkostnad för fällning av bostadsnära träd med start 201812-01
att fastställa timtaxan 750 kr per timme,
att avgiften årligen räknas upp med PKV som Sveriges kommuner och landsting publicerar i
oktober månad från och med 2019.
Yrkanden

Klas Bergström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Britta Lästh (KNU) ändringsyrkar att taxan ska införas från och med 2018-12-01.
Propositionsordning

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot förslaget med Britta Läsths
ändring mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till
beslut. Omröstning begärs.
Omröstning

De ledamöter som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar JA.
De ledamöter som vill bifalla förslaget med Britta Läsths ändringsyrkande röstar NEJ.
Klas Bergström (M), Britt-Louise Gunnar (S), Peter Evansson (S), Gunnar Ormeus (S), Rolf
Samuelsson (MP), Harriet Swanberg (S), Jeanette Meland (M), Olivia Bergström (M), Johan
Eskhult (C), Boo Östberg (C), Kerstin Eskhult (C), Thor Övrelid (M), Claes Litsner (S) och
Christer Johansson (V) röstar JA
Britta Lästh (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Maria Ahlestål
(KNU), Pierre Janson (KNU) Anna Koskela-Lunden (L), Lotta Wiström (L), Synnöve Adell
(KO), Pontus Lamberg (KO), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD), Gunnar Parnell
(SO), Hans Nyberg (SO), Monica Lövgren (SO) och Gunnar Larsson (SO) röstar NEJ
Bengt-Ivar Fransson (M) och Kerstin Umegård (MP) avstår från att rösta.
Med 15 NEJ-röster mot 14 JA-röster, och 2 ledamöter som avstår från att rösta, beslutar
kommunfullmäktige att bifalla förslaget med Britta Läsths (KNU) ändringsyrkande.
Sammanfattning av ärendet

I kommunens strategi för skog och naturmark finns en processbeskrivning för hur kommunen
agerar när en enskild vill att kommunen fäller träd på kommunal mark nära den egna tomten.
Utdragsbestyrkande
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Kommunen kan efter att ha tagit emot en ansökan antingen bevilja eller avslå ett sådant
önskemål. I strategin finns angivet att kommunen ska ta ut en avgift för de kostnader det
innebär, men någon faktisk taxa har inte funnits angiven förrän nu. Avgift kommer att
debiteras den enskilde efter att fällning genomförts. Avgift kommer inte att debiteras den
enskilde om det är ett dött eller skadat träd som utgör en risk för liv eller egendom.
Underlag i ärendet
· Beslut från kommunstyrelsen, § 182, 2018-10-15, beslut från samhällsutvecklingsnämnden,
§ 101, 2018-08-27 samt samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-30 har varit
utsända.
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§ 176
Utökat verksamhetsområde för vatten mm Sågen
KS-2018/540
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att utöka verksamhetsområde (VO) för vatten, spillvatten och dagvatten med fastigheterna
inom detaljplaneområdet Sågen.
Yrkanden

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

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän
vatten och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten,
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för
samtliga vattentjänster.
För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp och Roslagsvattens rätt
att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver Knivsta kommun utöka sitt
verksamhetsområde med fastigheterna inom detaljplaneområdet Sågen.
Underlag i ärendet

Beslut från kommunstyrelsen,§ 183, 2018-10-15, beslut från samhällsutvecklingsnämnden,
§ 112 2018-08-27, samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-24, hemställan
från Roslagsvatten 2018-05-14, styrelsemötesprotokoll Roslagsvatten 2018-03-08 och
Roslagsvattens tjänsteutlåtande 2018-02-01 har varit utsända.
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§ 177
Utökat verksamhetsområde för vatten mm i Alsike nord
KS-2018/539
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att utöka verksamhetsområde, VO för vatten, spillvatten och dagvatten i Alsike nord enligt
bilagorna 1, 2 och 3 till Roslagsvattens tjänsteutlåtande.
Yrkanden

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

Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att allmän
vatten och avloppsförsörjning ska finnas. Kommunfullmäktige beslutar om inrättande av
verksamhetsområde och Roslagsvatten sköter vatten- och avloppsförsörjning inom
verksamhetsområdet. Det finns ett verksamhetsområde för respektive vattentjänst; vatten,
spillvatten, dagvatten-gata och dagvatten-fastighet. Detta ärende rör verksamhetsområde för
samtliga vattentjänster. För att fastställa fastigheternas rätt till kommunalt vatten och avlopp
och Roslagsvattens rätt att ta ut de avgifter som finansierar utbyggnation och drift behöver
Knivsta kommun utöka sitt verksamhetsområde med fastigheterna inom detaljplaneområdet
Alsike Nord etapp 1 och idrotts- och aktivitetshus i Alsike.
Underlag i ärendet

Beslut från kommunstyrelsen,§ 184, 2018-10-15, beslut från samhällsutvecklingsnämnden,
§ 111 2018-08-27, samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-16, hemställan
från Roslagsvatten 2018-05-14, styrelsemötesprotokoll Roslagsvatten 2018-03-08 samt
Roslagsvattens tjänsteutlåtande med bilagor: 1) Karta verksamhetsområde vatten 2018-0222 2) Karta verksamhetsområde spillvatten 2018-02-22 3) Karta verksamhetsområde
dagvatten fastighet och gata 2018-02-22 har varit utsända.
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§ 178
Redovisning av partistöd 2017
KS-2018/155
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna partiernas redovisning av partistödet för 2017och att för budgetår 2019 utbetala
partistöd under mars månad 2019 till samtliga partier i enlighet med beslutat belopp per
mandat.
Yrkanden

Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Sammanfattning av ärendet

Partistöd regleras från 2014 i kommunallagen som bland kräver att partier ska inkomma med
redovisning av användandet av stödet. Kommunfullmäktige beslutar årligen om utbetalning
av partistöd och har möjlighet att hålla inne stöd eller minska vid avvikelser mot
partistödsreglementet. Samtliga partier som erhållit partistöd för verksamhetsår 2017 har
inkommit med en ekonomisk redovisning. Under året har ingen stol varit tom i
kommunfullmäktige som skulle kunna leda till minskat partistöd.
Underlag i ärendet

Beslut från kommunstyrelsen,§ 185, 2018-10-15, tjänsteskrivelse 2018-09-10 samt
Redovisningar från Moderaterna, Liberalerna, Centern, Kristdemokraterna,
Socialdemokraterna, Knivsta Nu, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna har
varit utsända.
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§ 179

Anmälan av motioner

Inga motioner finns att anmäla.

§ 180
Svar på motion 2017:09 från Anders Grönvall (S) - Miljöanpassade konstgräsplaner
KS-2017/676
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Underlag i ärendet
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-24. Beslut från
kommunstyrelsen,§ 155, 2018-09-17, tjänsteskrivelse samt motionen har varit utsända.

§ 181
Medborgarförslag 2017:04 - Bygg en gångväg från busstationen Örsandsvägen
KS-2017 /489
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Underlag i ärendet
Beslut från kommunstyrelsen, § 178, 2018-10-15, beslut från samhällsutvecklingsnämnden,
§ 105, 2018-08-27, samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-01-29, beslut från
kommunfullmäktige, § 136, 2017-09-27 samt medborgarförslaget 2017-07-08 har varit
utsända.
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§ 182
Medborgarförslag 2017:08 - Bygg en båtramp till Mälaren
KS-2017/729
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Underlag i ärendet

Beslut från kommunstyrelsen,§ 179, 2018-10-15, beslut från samhällsutvecklingsnämnden,
§ 102 2018-08-27, samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-28, beslut från
kommunfullmäktige, § 176 2017-11-29 och medborgarförslaget 2017-11-03 har varit
utsända.

§ 183
Motion 2016:11 från Anders Grönvall (S) om moderna cykelbanor
KS-2016/641
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Underlag i ärendet

Beslut från kommunstyrelsen,§ 175, 2018-10-15, beslut från samhällsutvecklingsnämnden,
§ 107 2018-08-27, samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-09 och motionen
2016-09-22 har varit utsända.

§ 184
Motion 2017:01 från Kenneth Gunnar (KNU)- Bygg en hängande gångbro över
Valloxen
KS-2017 /187
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Underlag i ärendet

Beslut från kommunstyrelsen,§ 176, 2018-10-15, beslut från samhällsutvecklingsnämnden,
§ 106 2018-08-27, samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-03-15 och motionen
2017-03-02 har varit utsända.
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§ 185

Motion 2017:02 från Kenneth Gunnar (KNU)- Inrätta ett naturvårdsråd
KS-2017/189
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Underlag i ärendet
Beslut från kommunstyrelsen, § 177, 2018-10-15, beslut från samhällsutvecklingsnämnden,
§ 104 2018-08-27, samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-28 och motionen
2017-03-02 har varit utsända.

§ 186
Svar på motion 2017:07 från Maria Fornemo (V) och Malin Tollbom (V) - Mer kultur till
unga i Knivsta
KS-2017/416
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.

Underlag i ärendet
Beslut från kommunstyrelsen, 174, 2018-09-17, tjänsteskrivelse och motionen har varit
utsända.
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