
 
 

 

Kommunfullmäktige  PROTOKOLL 1 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-28 §§ 76–86 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för 
överklagan  

2022-10-28 

Datum när anslaget 
sätts upp 

2022-10-07 Datum när anslaget tas 
ner 

2022-10-29 

 

 

Tid: Onsdagen den 28 september, kl 18.00–20.30 

Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Knivsta 

 

 

 

Protokollet justeras den 5 oktober 2022. För digitala underskrifter se sista sidan.  

 

Britt-Louise Gunnar (S), ordförande  

Christer Johansson (V), justerare 

Lennart Lundberg (KNU), justerare 

Siobhán Górny, mötessekreterare §§ 76-86 

  

 

  

Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 

 



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 2 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-28  
 
Beslutande 

Närvarande i Tilassalen  

Britt-Louise Gunnar, ordförande (S) 
Thor Övrelid, 1:e vice ordförande (M) 
Britta Lästh, 2:e vice ordförande (KNU) 
Niclas Uggla (M) 
Göran Nilsson (M) 
Olivia Bergström (M) 
Bengt-Ivar Fransson (M) 
Kristofer Olofsson (S)  
Claes Litsner (S) 
Harriet Swanberg (S) 
Gunnar Orméus (S), §§ 78–86 
Boo Östberg (C) 
Johan Eskhult (C) 
Kerstin Eskhult (C) 
Kerstin Umegård (MP) 
Germund Sjövall (MP), ersätter Jacob Risberg (MP) 
Christer Johansson (V) 
Lennart Lundberg (KNU) 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) 
Bengt-Åke Andersson (KNU), ersätter Maria Ahlestål (KNU) 
Peter Brymér (KNU), ersätter Pierre Janson (KNU) 
Pontus Lamberg (KD) 
Björn-Owe Björk (KD) 
Per Lindström (KD), ersätter Synnöve Adéll (KD) 
Gunnar Gidlund (KD) 
Johan Helenius (SD), ersätter Gunnar Larsson (-) 
Monica Lövgren (SD) 
Hans Nyberg (SD) 
Anna Koskela-Lundén (L) 
Lotta Wiström (L) 
 

 

Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare  

Camilla Arvidsson (M), Sten Arnekrans (M), Eva Okfors (M), Lena Liljeblad (S), Birgitta 
Ljungberg Jansson (C), Maria Fornemo (V), Fredrik Rosenbecker (V), Kristina Westas (KNU) 
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 3 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-28  
 
§ 76 

Justering 

Kommunfullmäktiges beslut 

Protokollet justeras den 5 oktober 2022 av ordföranden, Christer Johansson (V) och Lennart 
Lundberg (KNU). 

 

§ 77 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Dagordningen godkänns utan ändringar.   

 

§ 78 a) 

Så blir Sverige fossilfritt 

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige, informerar om bland annat 
Sveriges territoriella utsläppsansvar.  

 

Ordföranden ajournerar sammanträdet klockan 19.00–19.35.  

 

§ 78 b) 

Kommunalråden informerar 

Göran Nilsson (M), kommunalråd, informerar om kommunens ekonomi.  

Matilda Hübinette (KNU), oppositionsråd, informerar om valresultatet.  

  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 4 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-28  
 
§ 79 

Ledamöternas frågor 

Ärendet utgår eftersom inga frågor inkommit.   

 

§ 80 

Anmälan av motioner 

Inga motioner har anmälts till kommunfullmäktige.  

  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 5 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-28  
 
§ 81   Dnr KS-2022/10 

Entlediganden och fyllnadsval 

Val av stämmoombud till Energikontoret Mälardalen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Göran Nilsson (M) som stämmoombud för perioden 2022-09-29 till 
2022-12-31.  

Sammanfattning av ärendet 

Eftersom Energikontoret Mälardalen avser att ha en extra stämma under hösten måste 
kommunen fyllnadsvälja ett ombud för återstoden av året. Ombudet och kommunens redan 
valda styrelserepresentant kan inte vara samma person.  

Valberedningens ordförande Birgitta Ljungberg-Jansson (C) informerar om valberedningens 
förslag.   

  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 6 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-28  
 
§ 82   Dnr: KS-2022/422 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa, svar på återremiss 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

1. Kommunfullmäktige reviderar VA-taxan enligt följande:  

a) Anläggningstaxan 5.1.d) höjs med 30 500 kr till 91 100 kr.  

b) Brukningstaxan höjs med 5 %.  

c) Ingressen samt § 3, 5.4, 5.8, 5.9,11.2, 12.2 och 15 i VA-taxan ändras enligt Knivstavattens 
handling ”Förslag på ny VA-taxa”.  

2. Ändringarna i VA-taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2023 eller vid den 
senare tidpunkt som kommunfullmäktiges beslut vinner laga kraft. 

Reservation 

Samtliga ledamöter från Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutssats 1 a), till förmån för 
Per Lindströms yrkande.  

Yrkanden 

Per Lindström (KD) yrkar avslag på beslutssats 1 a) som rör anläggningstaxan.  

Göran Nilsson (M), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Christer Johansson (V) och Harriet 
Swanberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordföranden fastslår följande propositionsordning: Först kommer beslutssats 1 a) att ställas 
mot avslag. Därefter kommer de övriga beslutssatserna att ställas mot avslag tillsammans.  

Ordföranden ställer beslutssats 1 a) från kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och 
finner att kommunfullmäktige bifaller beslutssatsen. Därefter ställer ordföranden beslutssats 
1 b-c) samt 2 mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller även dessa.  

Sammanfattning av ärendet 

Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. Taxans kostnadsnivå är i behov av justering för att finansiera Knivstas anslutning 
till Käppala. Viss justering för Käppala har gjorts tidigare men inte fullt ut.  

Med dessa förslag på justeringar är Käppalaanslutningen, med den kostnadsnivå som i 
nuläget är känd, fullt finansierad. Även övrig VA-utbyggnad och VA-verksamhet är efter den 
föreslagna justeringen fullt finansierad. 

Underlag för beslut: 
Beslut från kommunfullmäktige, § 130, 2022-09-26 
Tjänsteutlåtande 2022-09-19 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 98 2022-09-26  
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2022-09-15 med 3 bilagor:  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 7 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-28  
 
Bilaga 1. Påverkan för olika typer av fastigheter 
Bilaga 2. Förslag till ny VA-taxa  
Bilaga 3. Protokoll från Knivstavattens styrelsemöte 2022-09-15 
Beslut från kommunfullmäktige 2022-08-31 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Roslagsvatten 
 
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 8 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-28  
 
§ 83   Dnr: KS-2022/38 

Förslag till program för anskaffning av fossilfria fordon 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar program för anskaffning av fossilfria fordon i Knivsta kommun, med 
ett tillägg på sid 3 under ”Laddstolpar för elbilar” : Efter sista meningen ska läggas till: ”och 
samverkar med näringslivet för att underlätta ytterligare etableringar av 
snabbladdningsstationer”, så att den nya lydelsen av stycket blir ”Infrastrukturen för 
laddstolpar är under utveckling. Kommunen bygger laddstruktur för kommunens egna fordon, 
och samverkar med näringslivet för att underlätta ytterligare etableringar av 
snabbladdningsstationer.” 

Yrkanden 

Göran Nilsson (M), Boo Östberg (C), Lotta Wiström (L) och Christer Johansson (V) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Pontus Lamberg (KD), med bifall från Mikael Rye-Danjelsen (KNU), yrkar i enlighet med 
Kristdemokraternas yrkande i kommunstyrelsen att på sidan 3 under ”Laddstolpar för elbilar” 
efter sista meningen ska läggas till: ”och samverkar med näringslivet för att underlätta 
ytterligare etableringar av snabbladdningsstationer”, så att den nya lydelsen av stycket blir 
”Infrastrukturen för laddstolpar är under utveckling. Kommunen bygger laddstruktur för 
kommunens egna fordon, och samverkar med näringslivet för att underlätta ytterligare 
etableringar av snabbladdningsstationer.” 

Claes Litsner (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och avslag på Pontus 
Lambergs yrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden slår fast att Pontus Lambergs yrkande kommer att behandlas som ett 
tilläggsyrkande.  

Först ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. Därefter ställer ordföranden Pontus Lambergs tillägg 
mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.  

Omröstning begärs. 

De ledamöter som vill bifalla yrkandet röstar JA. 

De ledamöter som vill avslå yrkandet röstar NEJ.  

Britta Lästh (KNU), Göran Nilsson (M), Kerstin Umegård (MP), Germund Sjövall (MP), 
Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe 
Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD), Monica Lövgren (SD), Johan Helenius (SD), Hans Nyberg 
(SD), Bengt-Åke Andersson (KNU), Peter Brymér (KNU) och Per Lindström (KD) röstar JA. 

Britt-Louise Gunnar (S), Thor Övrelid (M), Kristofer Olofsson (S), Niclas Uggla (M), Olivia 
Bergström (M), Bengt-Ivar Fransson (M), Claes Litsner (S), Gunnar Orméus (S), Harriet 
Swanberg (S), Christer Johansson (V), Anna Koskela-Lundén (L) och Lotta Wiström (L) 
röstar NEJ.  

 



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 9 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-28  
 
Boo Östberg (C), Johan Eskhult (C) och Kerstin Eskhult (C) avstår från att rösta.  

Med 15 JA-röster mot 12 NEJ-röster och 3 ledamöter som avstår från att rösta beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla tilläggsyrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 

Knivsta kommun strävar efter att nå Agenda 2030-målen i sitt hållbarhetsarbete. Därför har 
ett förslag till program för anskaffning av fossilfria fordon tagits fram. Programmet syftar till att 
tydliggöra vilka åtgärder som behöver vidtas för att ställa om till en fossilfri fordonsflotta och 
för att även i framtiden stärka kommunens utveckling. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 38, 2022-02-28 
Tjänsteutlåtande daterad 2022-01-28 
Program för anskaffning av fossilfria fordon 2022-01-19 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
 
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 10 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-28  
 
§ 84   Dnr: KS-2022/234 

Kommunal borgen Knivstabostäder AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för 
Knivstabostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 230 miljoner kronor 
jämte därpå löpande räntor och kostnader. 

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

Yrkanden 

Göran Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordning  

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

Sammanfattning av ärendet 

Knivstabostäder AB har gjort en hemställan att höja borgenstaket med 100 miljoner kronor till 
230 miljoner kronor. Bakgrunden är att Knivstabostäder AB bygger 46 nya lägenheter i Alsike 
(Pingla). Sedan februari 2022 har förutsättningarna att finansiera bygget via pantbrev 
försämrats liksom utmaningar i utbud och priser på byggmaterial.  

En kommunal borgen gör det möjligt att säkra finansieringen till rimliga villkor. Förslaget är 
att godkänna hemställan om höjt borgenstak. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 83, 2022-04-25 
Tjänsteutlåtande 2022-03-30 
Hemställan Knivstabostäder AB  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivstabostäder AB 

 

 
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 11 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-28  
 
§ 85   Dnr: KS-2021/609 

Svar på motion 2021:07 från Britta Lästh (KNU) - Namnsättning av cirkulationsplatser 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionens första beslutssats. 

2. Motionens andra beslutssats avslås. 

3. Fullmäktige uppdrar åt samhällsutvecklingsnämnden att genomföra namnsättningen med 
någon form av delaktighet från kommunens invånare.  

Yrkanden 

Göran Nilsson (M), Harriet Swanberg (S), och Christer Johansson (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Britta Lästh (KNU) och Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till motionen i sin helhet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer den första beslutssatsen i kommunstyrelsens förslag till beslut mot 
avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller beslutssatsen. 

Därefter ställer ordföranden den andra beslutssatsen, som innebär avslag på motionens 
andra beslutssats, mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår motionens andra 
beslutssats.  

Omröstning begärs.  

De ledamöter som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut, att avslå motionens andra 
beslutssats, röstar JA. 

De ledamöter som vill bifalla motionens andra beslutssats röstar NEJ. 

Britt-Louise Gunnar (S), Thor Övrelid (M), Göran Nilsson (M), Kristofer Olofsson (S), 
Germund Sjövall (MP), Niclas Uggla (M), Olivia Bergström (M), Bengt-Ivar Fransson (M), 
Claes Litsner (S), Gunnar Orméus (S), Harriet Swanberg (S), Boo Östberg (C), Johan 
Eskhult (C), Kerstin Eskhult (C), Kerstin Umegård (MP), Christer Johansson (V), Anna 
Koskela-Lundén (L) och Lotta Wiström (L) röstar JA. 

Britta Lästh (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Monica Lövgren 
(SD), Hans Nyberg (SD), Bengt-Åke Andersson (KNU), Peter Brymér (KNU) och Johan 
Helenius (SD) röstar NEJ.  

Per Lindström (KD), Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD) och Gunnar Gidlund (KD) 
avstår från att rösta.   

Med 18 JA-röster mot 8 NEJ-röster och 4 ledamöter som avstår från att rösta beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag.  

Slutligen ställer ordföranden den tredje beslutssatsen i kommunstyrelsens förslag till beslut 
mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller beslutssatsen.  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 12 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-28  
 
Sammanfattning av ärendet 

Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 22 september 2021. Den 
föreslår att kommunfullmäktige ska uppdra åt samhällsutvecklingsnämnden att fastställa vilka 
cirkulationsplatser som bör få namn samt att utlysa en rådgivande namntävling bland 
invånarna. Motionen behandlades av samhällsutvecklingsnämnden den 13 juni 2022.  

Underlag för beslut: 
Beslut från kommunstyrelsen, 120, 2022-08-29 
Tjänsteutlåtande 2022-06-21 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 79, 2022-06-13 
Yttrande från samhällsutvecklingsnämnden 2022-06-13 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2022-05-22 
Motionen 

Beslutet ska skickas till 

Akten 

 
  



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 13 (13)  

Sammanträdesdatum  

2022-09-28  
 
§ 86   Dnr: KS-2022/153 

Motion 2022:08 från Björn-Owe Björk (KD), Synnöve Adéll (KD), Gunnar Gidlund (KD) 
och Per Lindström (KD) - Sälj vindkraftverket  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Yrkanden 

Göran Nilsson (M), Björn-Owe Björk (KD) och Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Christer Johansson (V) och Kerstin Umegård (MP) yrkar att motionen ska avslås. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut, att anse motionen besvarad, mot att 
avslå motionen och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 16 februari 2022. Förslaget i 
motionen är att sälja kommunens vindkraftverk. Köpet av vindkraftverket var ett politiskt 
beslut 2009 som ett initiativ till den gröna omställningen. Energiförsörjning är en del av 
kommunernas anknytningskompetens, men inte kommunens huvudsakliga 
kompetensområde. 

Underlag för beslut: 
Beslut från kommunstyrelsen, § 121, 2022-08-29 
Tjänsteutlåtande 2022-05-30 
Motionen 2022:08 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 

Ajournering under ärendet 

Ordföranden ajournerar sammanträdet en kort stund under ärendet.  


