
 
 

 
Kommunfullmäktige  PROTOKOLL 1 (22)  

Sammanträdesdatum  
2022-03-23 §§ 19–35 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-04-27 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-04-06 Datum när anslaget tas ner 2022-04-28 

 

Tid: Onsdagen den 23 mars 2021, kl. 18.00–22.45 
Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Knivsta 
 
 
 
Protokollet justeras den 4 april 2022. För digitala underskrifter se sista sidan.  
 
Britt-Louise Gunnar (S), ordförande  
Göran Nilsson (M), justerare 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 
Siobhán Górny, mötessekreterare §§ 19–35 
  

Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutande 

Närvarande i Tilassalen Närvarande på distans (distansledamot) 
Britt-Louise Gunnar (S) 
Thor Övrelid (M) 
Britta Lästh (KNU) 
Klas Bergström (M) 
Göran Nilsson (M), ersätter Jeanette Meland (M) 
Olivia Bergström (M) 
Bengt-Ivar Fransson (M) 
Kristofer Olofsson (S), ersätter Ninel Jansson  (S) 
Harriet Swanberg (S) 
Gunnar Orméus (S) 
Boo Östberg (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) 
Per Lindström (KD), ersätter Pontus Lamberg (KD) 
§§ 22–35 
Björn-Owe Björk (KD) 
Synnöve Adell (KD) 
Monica Lövgren (SD) 
Gunnar Parnell (-) 
Hans Nyberg (SD) 
Anna Koskela-Lundén (L) 
Lotta Wiström (L) 
 

Claes Litsner (S) 
Birgitta Ljungberg Jansson (C), ersätter 
Johan Eskhult (C) 
Gunnar Gidlund (KD) 
Gunnar Larsson (-) 
 

Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare  
Niclas Uggla (M), §§ 22–35 (distansersättare), Mikaela Gönczi (MP), Germund Sjövall (MP), 
Maria Fornemo (V). Peter Brymér (KNU), Johan Helenius (SD) 
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Kommunfullmäktige inledde sammanträdet med en tyst minut för krigens offer och 
manifesterade sitt stöd till Ukraina med fanor. 
 

§ 19 

Justering 
Kommunfullmäktiges beslut 
Protokollet justeras den 4 april 2022 av ordföranden, Göran Nilsson (M) och Lennart 
Lundberg (KNU).  
 

§ 20 

Godkännande av dagordning 
Kommunfullmäktiges beslut 
Dagordningen godkänns utan ändringar.  
 

§ 21 a 
Anmälda beslut och skrivelser 
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunfullmäktige:  

− Socialnämndens beslut § 8, 2022-02-10, Verksamhetsberättelse och årsbokslut för 
socialnämnden 2021 

− Revisionsrapport december 2021 - Granskning av investeringsprocessen 
 

§ 21 b 
Kommunalråden informerar 
Klas Bergström (M) informerar om kommunens förberedelser och beredskap med anledning 
av Ukrainakriget.  
Lennart Lundberg (KNU) informerar om problemen med tågtrafiken under vintern. 
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§ 22    Dnr KS-2022/97 

Ledamöternas frågor 

Fråga från Lennart Lundberg (KNU) till kommunstyrelsens ordförande om 
förbättringar för tågpendlare 
Klas Bergström (M) besvarar frågan.  

Fråga från Lennart Lundberg (KNU) till kommunstyrelsens ordförande om naturvårds- 
och friluftsrådet 
Klas Bergström (M) besvarar frågan.  
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§ 23   Dnr KS-2022/98 

Interpellationer 
Interpellation från Lennart Lundberg (KNU) till bygg- och miljönämndens ordförande 
om följsamhet mot antagna detaljplaner 
Claes Litsner (S) besvarar interpellationen.  
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§ 24   Dnr: KS-2022/232 

Anmälan av motioner 
Kommunfullmäktiges beslut 
Följande motion är anmäld:  
- Motion 2022:09 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) - Mobilfri skola.  
Underlag för beslut 
Motionen 
Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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§ 25   Dnr: KS-2022/10 

Övriga valärenden – Entlediganden och fyllnadsval 
Entlediganden 
Kommunfullmäktige entledigar  
- Erik Kronqvist (L) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från och med 2022-

03-24. 
- Karolina Viklund (MP) från uppdraget som ersättare i Fyrisåns vattenförbund. 
- Klas Bergström (M) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige från och med 

2022-05-03.  
- Klas Bergström (M) från uppdraget som ordförande i kommunstyrelsen från och med 

2022-05-03. 
- Klas Bergström (M) från uppdraget som ordförande i Knivstavatten AB från och med 

nästa bolagsstämma. 
- Klas Bergström (M) från uppdraget som ledamot i Roslagsvatten AB från och med nästa 

bolagsstämma. 
- Klas Bergström (M) från uppdraget som ledamot i Direktionen Brandkåren Attunda från 

och med 2022-05-03. 
- Klas Bergström (M) från uppdraget som ordförande i Kommunhus AB från och med nästa 

bolagsstämma. 
- Klas Bergström (M) från uppdraget som ledamot i IT-nämnden från och med 2022-05-03. 
- Klas Bergström (M) från uppdraget som ledamot i lönenämnden från och med 2022-05-

03.  
- Klas Bergström (M) från uppdraget som rådsledamot i  Mälardalsrådet från och med 

2022-05-03. 
Fyllnadsval av ersättare i Fyrisåns vattenförbund  
Kommunfullmäktige väljer Helena van Loosdrecht (MP) som ersättare i Fyrisåns 
vattenförbund från och med 2022-03-22.  
Fyllnadsval av ersättare i bygg-och miljönämnden 
Kommunfullmäktige väljer Johannes Thernström (M) som ersättare i bygg-och miljönämnden 
från och med 2022-03-24. 
Fyllnadsval av ordförande i kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige väljer Göran Nilsson (M) som ordförande i kommunstyrelsen från och 
med 2022-05-03. 
Fyllnadsval av ordförande i Knivstavatten AB 
Kommunfullmäktige väljer Göran Nilsson (M) som ordförande i Knivstavatten AB från och 
med nästa bolagsstämma intill slutet av den årsstämma som följer efter val till fullmäktige.  
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Fyllnadsval av ledamot i Roslagsvatten AB 
Kommunfullmäktige väljer Göran Nilsson (M) som ledamot i Roslagsvatten AB från och nästa 
bolagsstämma intill slutet av den årsstämma som följer efter val till fullmäktige. 
Fyllnadsval av ledamot i Direktionen Brandkåren Attunda 
Kommunfullmäktige väljer Göran Nilsson (M) som ledamot i Direktionen Brandkåren Attunda 
från och med 2022-05-03. 
Fyllnadsval av ordförande i Kommunhus AB 
Kommunfullmäktige väljer Göran Nilsson (M) som ordförande i Kommunhus AB från och 
med nästa bolagsstämma intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 
Fyllnadsval av ledamot i IT-nämnden 
Kommunfullmäktige väljer Göran Nilsson (M) som ledamot i IT-nämnden från och med 2022-
05-03. 
Fyllnadsval av ledamot i lönenämnden 
Kommunfullmäktige väljer Göran Nilsson (M) som ledamot i lönenämnden från och med 
2022-05-03. 
Fyllnadsval av rådsledamot i Mälardalsrådet 
Kommunfullmäktige väljer Göran Nilsson (M) som rådsledamot i Mälardalsrådet från och 
med 2022-05-03. 
Anmälan 
Göran Nilsson (M) är kommunalråd från och med 2022-05-03.  
Moderaterna anmäler Göran Nilsson (M) som ny gruppledare från och med 2022-05-03. 

Sammanfattning av ärendet 
Birgitta Ljungberg Jansson (C), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens 
förslag.  

Beslutet skickas till 
Akten 
Länsstyrelsen 
Tierps kommun 
Mälardalsrådet 
Fyrisåns vattenförbund 
Roslagsvatten AB 
Knivstavatten AB 
Brandkåren Attunda 
Kommunhus AB 
Bygg- och miljönämnden 
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§ 26   Dnr: KS-2021/839 

Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike stationssamhälle - Svar 
på återremiss 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike 

stationssamhälle.  
2. Kommunfullmäktige konstaterar att en förutsättning för ett helt eller delvis genomförande 

av strategin är att staten fortsatt står fast vid sin del av det så kallade fyrspårsavtalet 
vilket innebär att: 
a) Finansiering av hela genomförandet av utbyggnaden av Ostkustbanan till fyra spår 
mellan Uppsala och länsgränsen Uppsala/Stockholm inkluderas i nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. 
b) Fullständig finansiering av ett stationsläge i Alsike inkluderas i nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033. 
c) Byggstart för objekten är desamma som i gällande nationell plan för 
transportinfrastrukturen, dvs med planerad byggstart i perioden 2024-2029. 
d) En ny trafikplats för anslutning till E4:an inkluderas i nationell plan för 
transportinfrastrukturen 2022-2033, i enlighet med fyrspårsavtalet. 

3. I det fall staten inte fortsatt fastställer de överenskomna tidsramarna i den nationella 
planen för infrastruktur enligt p.2, uppdrar kommunfullmäktige åt 
samhällsutvecklingsnämnden att revidera och anpassa stadsutvecklingsstrategin till 
ändrade förutsättningar avseende utbyggnadstakt, antal bostäder, mobilitet och 
utbyggnadsperiod. 

Reservation  
Britta Lästh (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Bengt-Åke 
Andersson (KNU) och Pierre Janson (KNU), reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, 
protokollsbilaga 1).  
Monika Lövgren (SD) och Hans Nyberg (SD) reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, 
protokollsbilaga 2).  
Per Lindström (KD), Björn-Owe Björk (KD), Synnöve Adell (KD) och Gunnar Gidlund (KD), 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Kristdemokraternas förslag.  
Lotta Wiström (L), Anna Koskela Lundén (L), Gunnar Parnell (-) och Gunnar Larsson (-) 
reserverar sig mot beslutet.  
Yrkanden 
Klas Bergström (M), Göran Nilsson (M), Claes Litsner (S), Boo Östberg (C), Christer 
Johansson (V), Harriet Swanberg (S), Kerstin Umegård (MP), Gunnar Orméus (S) och Jacob 
Risberg (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet tills det 
finns statlig finansiering och ett starkare politiskt mandat samt att förslaget ska omarbetas i 
syfte att ändra förslaget utifrån erfarenheterna från Covid-pandemin, bl.a. möta behov av 
större boendeytor för hemarbete och hemskolarbete, ändra förslaget för ökad hållbarhet, 
minska antalet bostäder, minska tätheten och möta efterfrågan av parkeringar.   
Björn-Owe Björk (KD) och Gunnar Gidlund (KD) yrkar på Kristdemokraternas förslag till 
stadsutvecklingsstrategi, Trädgårdsstaden Knivsta.  
Monica Lövgren (SD) och Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till Mikael Rye-Danjelsens 
återremissyrkande. 
Anna Koskela Lundén (L) yrkar att kommunfullmäktige ska återremittera ärendet i väntan på 
att en ny översiktsplan tas fram, att arbetet med en stadsutvecklingsstrategi tar avstamp från 
en ny översiktsplan, att ett besked gällande finansiering av fyra spår fattats och att förslaget 
röstas igenom med en bredare majoritet.  
Synnöve Adéll (KD) och Per Lindström (KD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och 
bifall till Kristdemokraternas förslag till stadsutvecklingsstrategi, Trädgårdsstaden Knivsta.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.  
Ordföranden konstaterar sedan att frågan om eventuell återremiss ska ställas under 
proposition först, och att ärendet inte kan återremitteras av en minoritet. Eftersom det finns 
två yrkanden om återremiss med olika motiveringar ska fullmäktige först ta ställning till vilket 
yrkande som ska ställas mot att avgöra ärendet idag. 
Ordföranden ställer Mikael Rye-Danjelsens yrkande om återremiss mot Anna Koskela 
Lundéns yrkande om återremiss och finner att kommunfullmäktige utser Mikael Rye-
Danjelsens yrkande som huvudförslag i denna del.  
Därefter ställer ordföranden yrkandet om återremiss mot att avgöra ärendet idag och finner 
att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag. 
Omröstning begärs.  

Omröstning 
De ledamöter som vill avgöra ärendet idag röstar JA. 
De ledamöter som vill återremittera ärendet röstar NEJ.  
Britt-Louise Gunnar (S), Thor Övrelid (M), Klas Bergström (M), Göran Nilsson (M), Olivia 
Bergström (M), Bengt-Ivar Fransson (M), Kristofer Olofsson (S), Claes Litsner (S), Harriet 
Swanberg (S), Gunnar Orméus (S), Boo Östberg (C), Birgitta Ljungberg-Jansson (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), Per Lindström (KD), Björn-Owe Björk (KD), 
Synnöve Adell (KD), Gunnar Gidlund (KD), Gunnar Larsson (-), Monica Lövgren (SD), 
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Gunnar Parnell (-), Hans Nyberg (SD), Anna Koskela-Lundén (L) och Lotta Wiström (L) 
röstar NEJ. 
Med 16 JA-röster mot 15 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att avgöra ärendet idag. 

Propositionsordning, fortsättning 
Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot Kristdemokraternas förslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  
Omröstning begärs.  
Omröstning  
De ledamöter som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
De ledamöter som bifaller Kristdemokraternas förslag röstar NEJ. 
Britt-Louise Gunnar (S), Thor Övrelid (M), Klas Bergström (M), Göran Nilsson (M), Olivia 
Bergström (M), Bengt-Ivar Fransson (M), Kristofer Olofsson (S), Claes Litsner (S), Harriet 
Swanberg (S), Gunnar Orméus (S), Boo Östberg (C), Birgitta Ljungberg-Jansson (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), Per Lindström (KD), Björn-Owe Björk (KD), 
Synnöve Adell (KD), Gunnar Gidlund (KD), Gunnar Larsson (-), Monica Lövgren (SD), 
Gunnar Parnell (-), Hans Nyberg (SD), Anna Koskela-Lundén (L) och Lotta Wiström (L) 
röstar NEJ. 
Med 16 JA-röster mot 15 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens 
förslag.  
Propositionsordning, fortsättning 
Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Stadsutvecklingsstrategi 2035 har tidigare behandlats i samhällsutvecklingsnämnden och 
kommunstyrelsen. På kommunfullmäktiges sammanträde 2022-02-16 
minoritetsåterremitterades ärendet i syfte att avstanna all planering för bostadsbyggande i 
samband med fyrspårsavtalet. 
Strategin tas upp för beslut igen med motiveringen att det följer det av kommunen tecknade 
fyrspårsavtalet. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 37, 2022-02-28 
Ordförandeförslag 2022-02-18 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 20, 2022-02-28 
Ordförandeförslag från samhällsutvecklingsnämnden 2022-02-18 (SUN-2021/442) 
Beslut från kommunfullmäktige, § 1, 2022-02-16 
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Beslut från kommunstyrelsen, § 9, 2022-01-24 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 125, 2021-12-13 
Stadsutvecklingsstrategi 2035, version 2021-12-14 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2021-11-12 
Dialogredogörelse 2021-11-26 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
 
 

Efter ärendet ajournerar ordföranden sammanträdet klockan 20.45-21.05.  
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§ 27   Dnr: KS-2022/94 

Revidering av arvodesreglemente för kommunala förtroendeuppdrag ERS 2022 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar ersättningsreglementet för förtroendevalda och 

partigruppledare (ERS 2022).  
2. Bestämmelserna träder i kraft den 1 januari 2023. 
3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i bolagsordningarna för kommunens helägda bolag 

inarbeta §§ 56-61, ”Rekommenderade ersättningar till ledamöter och suppleanter i 
helägda kommunala aktiebolag” från ersättningsreglementet (ERS 2022).  

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

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden beredningens förslag mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
Särskild yttranderätt 
Niclas Uggla (M) bereds yttranderätt och informerar om beredningens förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige tillsatte den 17 mars 2021 en beredning med uppdraget att revidera 
arvodesreglementet för kommunala förtroendeuppdrag. Beredningen har tagit fram ett 
förslag till nytt arvodesreglemente inför kommande mandatperiod. Förvaltningen har i en PM 
gjort en ekonomisk konsekvensanalys samt en barnkonsekvensanalys av beredningens 
förslag.  

Underlag för beslut 
Kompletterande motivering från ersättningsberedningen, 2022-03-07 
Beslut från kommunstyrelsen, § 47, 2022-02-28 
PM 2022-02-24 
Beredningens förslag till beslut, missiv 2022-02-23 
Förslag på ersättningsreglemente 2022-02-24 
Beslutet skickas till 
Akten 
Kanslichef 
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§ 28   Dnr: KS-2021/834 

Hemställan att ingå borgen upp till ett högsta lånebelopp för Kommunfastigheter i 
Knivsta AB 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för 

Kommunfastigheter i Knivsta AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 1 450 
miljoner kronor jämte därpå löpande räntor och kostnader.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun såsom för egen skuld ingår borgen för 
Kommunfastigheter i Knivsta AB:s till låneförpliktelser tillhörande räntor och kostnader för 
räntederivat. 

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

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfastigheter i Knivsta AB har sedan tidigare beviljats en borgen om 1300 miljoner 
kronor. Den 1 juli 2022 kommer Kommunfastigheter i Knivsta AB förvärva bolaget Gredelinen 
KB (kommunhusfastigheten) om en summa om cirka 150 miljoner kronor. Det är fördelaktigt 
för Kommunfastigheter i Knivsta AB att låna med en kommunal borgen. För kommunala 
verksamhetsfastigheter har det varit kutym att bevilja borgen. Det nya borgenstaket föreslås 
uppgå till 1450 miljoner kronor.  

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 42, 2022-02-28 
Tjänsteutlåtanden 2021-12-23 
Hemställan om höjning av borgenstak till KomFast 2021-12-01 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Ekonomichef 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 15 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 29   Dnr: KS-2022/117 

Mål och budget 2022 – ändringsbudget 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige godkänner ändringsbudget för mål och budget 2022 med anledning av 
kraftigt förbättrad skatteprognos. 

Reservationer 
Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD), Synnöve Adéll och Per Lindström (KD) anmäler 
reservation (skriftlig reservation, protokollsbilaga 3 ).  
Lotta Wiström (L), Anna Koskela Lundén (L), Gunnar Parnell (-), Gunnar Larsson (-) och 
Monica Lövgren (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden 
Klas Bergström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Björn-Owe Björk (KD) yrkar att överskottet ska fördelas enligt följande: a) 18 miljoner till 
stärkt skola och förskola (UN), b) 3,5 miljoner till temalekpark i centrala Knivsta (SUN) och c) 
20 miljoner sänkt exploateringsnetto (KS), samt att kvarvarande medel halveras i 
nedanstående poster och omfördelas till utbildningsnämnden enligt följande: a) 2,5 miljoner 
exploateringskontor (KS), b) 1,3 miljoner utvecklingsprogram Knivsta 2035 (KS) och c) 1 
miljon innovationskontoret (KS).  
Anna Koskela Lundén (L) yrkar att överskottet om 41,5 miljoner fördelas enligt följande: 
Sänkt exploateringsnetto med 14 miljoner, stärka utbildningsnämndens verksamhet med 
19,2 miljoner, stärka elevhälsan med 2,8 miljoner, stärka Socialnämndens verksamhet med 
2,5 miljoner, stärka Totalförsvar och samhällsskydd med 800tkr, stärka Folkhälsa hållbar 
utveckling med 100tkr, stärka budget och skuldrådgivning med 100tkr och stärka 
Biblioteksverksamheten med 2 miljoner.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.  
Kommunstyrelsens förslag till beslut är huvudförslag. För att ta fram ett motförslag till 
huvudförslaget ställer ordföranden Björn-Owe Björks ändringsyrkande mot Anna Koskela 
Lundéns ändringsyrkande och finner att Björn-Owe Björks yrkande utses till motförslag.  
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot Björn-Owe Björks 
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  
Omröstning begärs. 

Omröstning 
De ledamöter som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA. 



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 16 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

De ledamöter som bifaller Björn-Owe Björks yrkande röstar NEJ.  
Britt-Louise Gunnar (S), Thor Övrelid (M), Klas Bergström (M), Göran Nilsson (M), Olivia 
Bergström (M), Bengt-Ivar Fransson (M), Kristofer Olofsson (S), Claes Litsner (S), Harriet 
Swanberg (S), Gunnar Orméus (S), Boo Östberg (C), Birgitta Ljungberg-Jansson (C), Kerstin 
Eskhult (C), Kerstin Umegård (MP), Jacob Risberg (MP) och Christer Johansson (V) röstar 
JA. 
Björn-Owe Björk (KD), Per Lindström (KD), Synnöve Adell (KD), Gunnar Gidlund (KD), 
Gunnar Larsson (-), Gunnar Parnell (-), Anna Koskela-Lundén (L) och Lotta Wiström (L) 
röstar NEJ. 
Britta Lästh (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Bengt-Åke 
Andersson (KNU), Pierre Janson (KNU), Monica Lövgren (SD) och Hans Nyberg (SD) avstår 
från att rösta. 
Med 16 JA-röster, 8 NEJ-röster och 7 ledamöter som avstår från att rösta bifaller 
kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av en starkare svensk ekonomi och en högre inflyttning till Knivsta kommun 
har skatteintäkterna förbättrats avsevärt jämfört med när mål och budget 2022 beslutades i 
september. Ändringsbudgeten innehåller bland annat tillägg för förebyggande arbete 
gällande trygghet, förstärkt budget för utredningar avseende övergripande infrastruktur och 
översiktsplanearbete samt stärkt stöd till kärnverksamheten. Totalt uppgår tilläggen till 5,6 
miljoner kronor. Skatteprognosen är enligt SKR senaste bedömning den 17 februari 2022 
och ger cirka 41 miljoner i utökat budgetutrymme. Överskottsmålet stärks till 34,3 miljoner 
kronor eller 2,7 procent som andel av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. 

Underlag för beslut: 
Beslut från kommunstyrelsen, § 44, 2022-02-28 
Ordförandeförslag 2022-02-14 
Mål och budget 2022 – ändringsbilaga 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
 
  



Kommunfullmäktige PROTOKOLL 17 (22) 
Sammanträdesdatum 
2022-03-23 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 30   Dnr: KS-2022/70 

Reviderad grafisk profil för Knivsta kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige fastställer profilfärger och typsnitt i en reviderad grafisk profil för

Knivsta kommun, i enlighet med förslag daterat 31 januari 2022.
2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att framöver besluta om förändring av

profilfärger och typsnitt i kommunens grafiska profil, samt ger kommunstyrelsen i uppdrag
att föra in ansvarsområdet i nästa revidering av reglementet för kommunstyrelsen och
nämnderna.

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

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun behöver ta ett omtag kring den visuella identiteten. I förslaget till ny grafisk 
profil lämnas kommunens logotyp orörd, medan profilfärger och typsnitt moderniseras för att 
fungera bättre i dagens digitala kommunikationslandskap. Färger och typsnitt kan också 
framöver behöva förändras, för att utvecklas i takt med tiden. Förvaltningen föreslår att det 
ansvarsområdet delegeras till kommunstyrelsen, medan beslut som rör kommunvapen och 
kommunens logotyp ligger kvar hos kommunfullmäktige.  

Underlag för beslut: 
Beslut från kommunstyrelsen, § 33, 2022-02-28 
Tjänsteutlåtande 2022-01-31 
Förslag till reviderad grafisk profil, daterat 2022-01-31 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunikationschef 



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 18 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 31   Dnr: KS-2020/157 

Motion 2020:04 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund 
(KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) – Ökad tillgänglighet Knivsta 
kretsloppspark  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Reservationer 
Björn-Owe Björk (KD), Per Lindström (KD), Synnöve Adéll (KD) och Gunnar Gidlund (KD) 
reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden 
Klas Bergström (M), Claes Litsner (S) och Jacob Risberg (MP) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD) och Synnöve Adéll (KD) yrkar bifall till motionen.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag att avslå motionen mot Björn-Owe 
Björks m. f. yrkande om att bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 12 februari 2020. Motionärerna föreslår att 
Knivsta kommun inför ett ”Grönt kort” som ger privatpersoner tillgång till kretsloppsparken 
utanför ordinarie öppettider. Motionen har beretts av samhällsutvecklingsnämnden, som 
föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen.  
Ärendet bordlades på fullmäktiges sammanträde 2022-02-16. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 11, 2022-01-24 
Tjänsteutlåtande 2021-12-10 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 113, 2021-11-08 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2021-10-05 
Motionen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 19 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 32   Dnr: KS-2021/460 

Svar på motion 2021:03 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) – Inför 
valfrihet i äldreomsorgen  

Kommunfullmäktiges beslut 
Fullmäktige avslår motion 2021:03 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) – 
Inför valfrihet i äldreomsorgen.  

Yrkanden 
Klas Bergström (M), Kerstin Eskhult (C), Christer Johansson (V), Claes Litsner (S) och 
Harriet Swanberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.   
Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) yrkar bifall till motionen och avslag på 
kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot Lotta Wiströms och Anna Koskela 
Lundéns yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
I Motion 2021:03 – inför valfrihet i äldreomsorgen från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela 
Lundén (L) föreslås att kommunen inför ett valfrihetssystem inom äldreomsorgen enligt lagen 
om valfrihetssystem (LOV). Socialnämnden har yttrat sig över motionen och föreslår avslag.  
Ärendet bordlades på fullmäktiges sammanträde 2022-02-16. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 12, 2022-01-24 
Tjänsteutlåtande 2021-12-06 
Beslut från socialnämnden § 82, 2021-10-07 
Socialnämndens tjänsteutlåtande daterat 2021-10-07 
Motionen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialchef 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 20 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 33   Dnr: KS-2021/462 

Svar på motion 2021:05 från Lennart Lundberg (KNU) – inrätta ett ungdomsfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motion 2021:05 från Lennart Lundberg (KNU) besvarad med 
hänvisning till tjänsteutlåtandet daterat 2021-12-23.  

Yrkanden 
Klas Bergström (M), Lennart Lundberg (KNU) och Christer Johansson (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Lennart Lundberg (KNU) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ska ge 
utbildningsnämnden i uppdrag att utreda införandet av ett ungdomsfullmäktige. 
Utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och meddelat att de den 7 december 2021 redan 
beslutat att skapa ett utbildningsfullmäktige.  
Ärendet bordlades på fullmäktiges sammanträde 2022-02-16. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 13, 2022-01-24 
Tjänsteutlåtande daterat 2021-12-23 
Beslut från utbildningsnämnden § 92 2021-12-07 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande daterat 2021-11-16   
Yttrande från utbildningsnämnden daterat 2021-12-07 
Motionen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Motionsställaren 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 21 (22)  
Sammanträdesdatum  
2022-03-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 34   Dnr: KS-2021/463 

Motion 2021:06 från Lennart Lundberg (KNU) och Peter Brymér (KNU) – Anlägg banor 
för discgolf 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.   

Sammanfattning av ärendet 
Många invånare i Knivsta och Alsike har de senaste åren lämnat in förslag om att anlägga en 
discgolfbana i Knivsta. I och med denna efterfrågan har kultur- och fritidskontoret, 
tillsammans med park- och naturenheten, över en relativt lång tidsperiod sökt efter en 
lämplig placering. En discgolfbana planeras nu i området vid reningsverket i Knivsta. Planen 
är att inviga banan under våren 2022.  

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 31, 2022-02-28 
Tjänsteutlåtande 2021-06-09 
Motionen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  



Kommunfullmäktige PROTOKOLL 22 (22) 
Sammanträdesdatum 
2022-03-23 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

§ 35 Dnr: KS-2021/630 

Motion 2021:08 från Monica Lövgren (SD) – Redovisa kostnaderna för kommunala 
verksamheter  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2021. 
Förslaget är att förvaltningen arbetar fram en strukturerad rapport över kostnader för lagstyrd 
och icke lagstyrd verksamhet för respektive nämnd.  
Ärendet bordlades på fullmäktiges sammanträde 2022-02-16. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 14, 2022-01-24 
Tjänsteutlåtande 2021-11-12 
Motionen 2021:08 

Beslutet ska skickas till 
Akten 



Reservation mot beslutet att anta Stadsutvecklingsstrategi 
2035 för västra Knivsta och Alsike stationssamhälle, 
(SUS2035) 

Knivsta.Nu är starkt kritiskt till att SUS2035, precis som fyrspårsavtalet, drivs igenom med 
knapp politisk majoritet 5 månader före ett allmänt val. Det ger ett svagt stöd för att 
strategin kommer att hålla som grund för samhällsplaneringen kommande mandatperioder. 

Det finns idag inget förslag till beslut om statlig finansiering. Det är oklart om staten kommer 
att hålla sin del av fyrspårsavtalet både vad gäller finansiering och utfästa tider. Därmed 
finns inte heller brådska för kommunen att anta strategin. 

SUS2035 bygger på en expansion som planerades utifrån ekonomin för byggandet av 
bostadsrätter. Idag finns inte den ekonomin kvar. Istället styrs byggandet utifrån de aktuella 
bostadssubventionerna för små hyreslägenheter. Den marknaden börjar bli mättad. I 
avvaktan på att staten tar fram en ny bostadspolitik bör Knivsta kommun vänta med beslut 
om strategin.  

Medborgardialogen visar att förankringen för strategin är låg. I dialogredogörelsen tonas de 
många invändningarna mot bl.a. bristande hållbarhet ner medan de färre positiva förstärks. 
Erfarenheterna av pandemin visar att strategierna behöver ändras. SUS2035 erbjuder få 
fördelar för de som bor i kommunen idag. Motivet att försörja kommunkassan med 
exploateringsvinster är en dålig drivkraft för samhällsutvecklingen. 

Stadsutvecklingsstrategin kommer om den genomförs att i grunden förändra Knivstas 
trivsamma småstadskaraktär till något helt annat. För vem bygger vi detta? 

Knivsta.Nu vill att samhällsbyggandet ska drivas av människors behov av trygga och hållbara 
bostäder. Vi vill att Knivsta och Alsike tätorter utvecklas med målet att ge trivsamma 
boendemiljöer. Där man ska kunna växa upp som barn men även bo på ålderns höst. Där 
olika boendeformer samsas med handel och andra verksamheter. Där man kan driva företag, 
pendla till jobb och utbildning men även ha en rik fritid. Där närheten till skolor, 
kommunikation och natur är tillgodosedd.  

Protokollsbilaga 1



 20220323

Reservation Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike 
stationssamhälle. SUS2035 

Sverigedemokraterna är starkt emot Stadsutvecklingstrategi 2035, som 
majoriteten vill driva igenom. 
Vi vill avvakta med beslut om stadsutvecklingsstrategin tills det finns en bredare 
politisk grund för en strategi efter valet 2022. 
Förutsättningen för ett beslut om en utveckling av Knivsta är beroende av statens 
beslut om ytterligare två spår mellan Uppsala och Stockholm. 

Den expansion majoriteten drivit i flera år har inneburit att Knivsta helt förlorat sin 
själ. Med den här utvecklingen förvandlas nu Knivsta till en förstad till Uppsala. 

Vi Sverigedemokrater vill utveckla Knivsta enligt den karaktär som fanns tidigare i 
förslaget om Trädgårdsstaden.  Vi vill bygga villor, radhus och flerfamiljshus med 
högst 3-4 våningar och inte för tätt. Förutsättningen för att kunna genomföra en 
bra planering av Knivstas utveckling är att det finns en stadsarkitekt med egen 
självständig organisation. De planer som arbetas fram ska givetvis underställas 
kommunfullmäktige för beslut i enlighet med invånarnas önskemål. 

Monika Lövgren Gruppledare SD Knivsta 
Hans Nyberg SD Knivsta 

Protokollsbilaga 2



2022-03-28 

Reservation 

Kommunstyrelsen 

Mål och Budget 2022 – ändringsbudget 

Ärendet handlar om att fördela drygt 40 miljoner i oväntat överskott. Vi ville göra andra 
prioriteringar (skola, förskola) än styret. Vårt yrkande avslogs. Styret ville bland annat fördela 
pengarna till teknisk planering, övergripande infrastrukturutredningar och tillitsreform inom 
hemtjänsten. Vårt förslag skulle å andra sidan innebära ett ordentligt tillskott till skola och 
förskola efter de senaste årens neddragningar: 

• 18 miljoner till stärkt skola och förskola (UN)
• 3,5 miljoner till temalekpark i centrala Knivsta (SUN)
• 20 miljoner sänkt exploateringsnetto (KS)

Vi föreslog också att kvarvarande medel halveras i nedanstående poster och omfördelas till 
utbildningsnämnden: 

• 2,5 miljoner exploateringskontor (KS)
• 1,3 miljoner utvecklingsprogram Knivsta 2035 (KS)
• 1 miljon innovationskontoret (KS)

Protokollsbilaga 3
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