
 
 

 

Kommunfullmäktige  PROTOKOLL 1 (4)  

Sammanträdesdatum  

2022-02-16 § 1, omedelbart 
justerat beslut 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2022-03-11 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-02-18 Datum när anslaget tas ner 2022-03-12 

 

 

Beslutet justeras omedelbart. Protokollet signeras digitalt den 17 februari 2022. För digitala 
underskrifter se sista sidan.  

 

Britt-Louise Gunnar (S), ordförande  

Christer Johansson (V), justerare 

Lennart Lundberg (KNU), justerare 

Siobhán Górny, mötessekreterare § 1 

 

  

Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 

 
Tid: Onsdag den 16 februari 2022, kl.  

 

Plats: Tilassalen, Knivsta kommunhus 

 



 
 

 

 Kommunfullmäktige  
 

PROTOKOLL 2 (4)  

Sammanträdesdatum  

2022-02-16  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutande 

Närvarande i Tilassalen Närvarande på distans 
(distansledamot) 

Britt-Louise Gunnar (S), ordförande 
Thor Övrelid (M), 1:e vice ordförande 
Klas Bergström (M) 
Olivia Bergström (M) 
Bengt-Ivar Fransson (M) 
Harriet Swanberg (S) 
Gunnar Orméus (S) 
Boo Östberg (C) 
Johan Eskhult (C) 
Kerstin Eskhult (C) 
Kerstin Umegård (MP) 
Jacob Risberg (MP) 
Christer Johansson (V) 
Lennart Lundberg (KNU) 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) 
Pierre Janson (KNU) 
Björn-Owe Björk (KD) 
Synnöve Adell (KD) 
Gunnar Gidlund (KD) 
Monica Lövgren (SD) 
Anna Koskela-Lundén (L) 
Lotta Wiström (L) 
Bengt-Åke Andersson (KNU), ersätter Britta Lästh (KNU) 
Niclas Uggla (M), ersätter Jeanette Meland (M) 
Lena Liljeblad (S), ersätter Claes Litsner (S) 
Peter Brymér (KNU), ersätter Maria Ahlestål (KNU) 
Per Lindström (KD), ersätter Pontus Lamberg (KD) 
 

Ninel Jansson (S) 
Gunnar Larsson (-) 
Jakob Deremar (SD), ersätter 
Gunnar Parnell (-) 
Johan Helenius (SD), ersätter 
Hans Nyberg (SD) 
 

Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare  
Matilda Hübinette (-), Göran Nilsson (M), Kristofer Olofsson (S), Germund Sjövall (MP), 
Maria Fornemo (V), Fredrik Rosenbecker (V) och Erik Kronqvist (L) 

Närvarande ersättare på distans (distansersättare) 

Birgitta Ljungberg Jansson (C) 
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PROTOKOLL 3 (4)  

Sammanträdesdatum  

2022-02-16  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 1   Dnr: KS-2021/839 

Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike stationssamhälle 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige minoritetsåterremitterar ärendet i syfte att avstanna all planering för 
bostadsbyggande i samband med fyrspårsavtalet. 

2. Beslutet justeras omedelbart.  

Yrkanden 

Klas Bergström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut, samt att ärendet blir omedelbart 
justerat.  

Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar, med bifall från Lennart Lundberg (KNU) och Monica 
Lövgren (SD), att kommunfullmäktige återremitterar ärendet i syfte att avstanna all planering 
för bostadsbyggande i samband med fyrspårsavtalet. 

Harriet Swanberg (S), Boo Östberg (C), Christer Johansson (V) och Kerstin Umegård (MP) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Björn-Owe Björk (KD) yrkar i första hand bifall till Mikael Rye-Danjelsens återremissyrkande, 
och i andra hand bifall till Kristdemokraternas förslag till stadsutvecklingsstrategi, 
”Trädgårdsstaden Knivsta”.  

Propositionsordning 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om fullmäktige kan pröva om återremissyrkandet har 
det stöd som krävs för en minoritetsåterremiss. Om återstående talare avstår från sin 
yttranderätt kan i så fall debatten avslutas och fullmäktige kan gå till beslut.  

Kommunfullmäktige instämmer i detta förslag och återstående talare avstår från sin 
yttranderätt. Efter en avstämning av vilka som avser att bifalla återremissyrkandet går 
ordföranden vidare till propositionsordningen.  

Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.  

Därefter ställer ordföranden Mikael Rye-Danjelsens yrkande om återremiss mot att avgöra 
ärendet idag, och finner att kommunfullmäktige återremitterar ärendet med 
minoritetsåterremiss.  

Slutligen ställs Klas Bergströms yrkande om omedelbar justering mot avslag och 
kommunfullmäktige bifaller yrkandet.   

Sammanfattning av ärendet 

Stadsutvecklingsstrategi 2035 för västra Knivsta och Alsike stationssamhälle sätter en 
grundstruktur och en grundläggande ambition för hur kommunen ska utveckla två hållbara 
stadsdelar i kollektivtrafiknära läge i samband med att Ostkustbanan byggs ut med två nya 
järnvägsspår och en ny järnvägsstation i Alsike. 

Stadsutvecklingsstrategin har år 2035 som horisontår, men blickar fram mot år 2057. 
Strategin ska vara ett stöd för den fortsatta planeringen av de två stadsdelarna samt delvis 
utgöra ett underlag till framtagandet av en ny översiktsplan. 
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PROTOKOLL 4 (4)  

Sammanträdesdatum  

2022-02-16  
 

 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Underlag för beslut 

Beslut från kommunstyrelsen, § 9, 2022-01-24 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 125, 2021-12-13 
Stadsutvecklingsstrategi 2035, version 2021-12-13 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2021-11-12 
Dialogredogörelse 2021-11-26 

Beslutet skickas till 

Akten 
Kommunstyrelsen 
 
 


