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Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige
Tid:

Onsdagen den 24 november 2021, kl. 19.00

Plats:

Tilassalen, Kommunhuset, Knivsta

Beslutet är omedelbart justerat. Underteckning sker digitalt den 25 november 2021. För
digitala underskrifter se sista sidan.
Britt-Louise Gunnar (S), ordförande
Harriet Swanberg (S), justerare
Lennart Lundberg (KNU), justerare
Siobhán Górny, mötessekreterare § 120

ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.
Förvaringsplats
för protokoll

Knivsta kommunhus,
Centralvägen 18,
Knivsta

Sista datum för
laglighetsprövning

2021-12-17

Datum när
anslaget sätts
upp

2021-11-26

Datum när anslaget tas
ner

2021-12-18
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Beslutande
Närvarande i Tilassalen
Britt-Louise Gunnar (S), ordförande
Thor Övrelid (M), 1:e vice ordförande
Britta Lästh (KNU), 2:a vice ordförande
Klas Bergström (M)
Jeanette Meland (M)
Olivia Bergström (M)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Claes Litsner (S)
Harriet Swanberg (S)
Gunnar Orméus (S)
Boo Östberg (C)
Johan Eskhult (C)
Birgitta Ljungberg Jansson (C), ersätter Kerstin Eskhult (C)
Germund Sjövall (MP), ersätter Kerstin Umegård (MP)
Jacob Risberg (MP)
Christer Johansson (V)
Lennart Lundberg (KNU)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Maria Ahlestål (KNU)
Pierre Janson (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Björn-Owe Björk (KD)
Per Lindström (KD), ersätter Synnöve Adell (KD)
Gunnar Gidlund (KD)
Gunnar Larsson (-)
Monica Lövgren (SD)
Johan Helenius (SD), ersätter Gunnar Parnell (-)
Hans Nyberg (SD)
Anna Koskela-Lundén (L)
Lotta Wiström (L)

Närvarande på distans
(distansledamot)
Ninel Jansson (S)

Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare
Matilda Hübinette (-), Niclas Uggla (M), Göran Nilsson (M), Maria Fornemo (V)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 120
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Dnr: KS-2021/10

Val av styrelse till Knivsta kommunhus AB
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att styrelsen för Kommunhus AB ska bestå av 5 ledamöter
och 0 ersättare/suppleanter.
2. Kommunfullmäktige väljer från och med nästa bolagsstämma intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige följande 5 ledamöter,
ordförande och vice ordförande och 0 ersättare/suppleanter enligt nedan:
Klas Bergström (M), ordförande
Boo Östberg (C), vice ordförande
Harriet Swanberg (S), ledamot
Pierre Jansson (KNU), ledamot
Mimmi Westerlund (KD), ledamot
3. Beslutet är omedelbart justerat.
Reservationer
Samtliga ledamöter för (KD) samt Gunnar Larsson (-) reserverar sig mot den första
beslutssatsen.
Samtliga ledamöter för (KNU) (SD) och (L) reserverar sig skriftligt mot den första
beslutssatsen (se protokollsbilagor).
Yrkanden
Lennart Lundberg (KNU), Lotta Wiström (L), Johan Helenius (SD), Monica Lövgren (SD),
Pontus Lamberg (KD) och Britta Lästh (KNU) yrkar att styrelsen ska bestå av sju ledamöter
och två ersättare, i enlighet med Liberalernas förslag från valberedningen.
Propositionsordning
Ordföranden förklarar att hon först kommer att ställa den första beslutssatsen i
valberedningens förslag under proposition, samt fastslår att för beslut i denna del krävs enkel
majoritet, eftersom frågan tidigare varit återremitterad med minoritetsåterremiss. Därefter
kommer den andra beslutssatsen i valberedningens förslag ställas under proposition.
Fullmäktige godkänner propositionsordningen.
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden valberedningens förslag till beslut mot Liberalernas förslag och
finner att kommunfullmäktige bifaller valberedningens förslag.
Omröstning begärs.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Omröstning
De ledamöter som bifaller valberedningens förslag röstar JA.
De ledamöter som bifaller Liberalernas förslag röstar NEJ.’
Thor Övrelid (M), Klas Bergström (M), Jeanette Meland (M), Olivia Bergström (M), Bengt-Ivar
Fransson (M), Ninel Jansson (S), Claes Litsner (S), Harriet Swanberg (S), Gunnar Orméus
(S), Boo Östberg (C), Johan Eskhult (C), Birgitta Ljungberg Jansson (C), Germund Sjövall
(MP), Jacob Risberg (MP), Christer Johansson (V) och Britt-Louise Gunnar (S) röstar JA.
Britta Lästh (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Maria Ahlestål
(KNU), Pierre Janson (KNU), Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Per Lindström
(KD), Gunnar Gidlund (KD), Gunnar Larsson (-), Monica Lövgren (SD), Johan Helenius (SD),
Hans Nyberg (SD), Anna Koskela-Lundén (L) och Lotta Wiström (L) röstar NEJ.
Med 16 JA-röster mot 15 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
valberedningens förslag.
Propositionsordning, del 2
Ordföranden ställer valberedningens förslag på ledamöter i styrelsen mot avslag och finner
att kommunfullmäktige bifaller förslaget, samt frågar om Klas Bergström (M) kan väljas till
ordförande och Boo Östberg (C) till vice ordförande, vilket också bifalles.
Slutligen frågar ordföranden om beslutet kan anses omedelbart justerat, vilket
kommunfullmäktige bifaller.
Sammanfattning
Valberedningens ordförande Birgitta Ljungberg Jansson (C) redogör för valberedningens
förslag till beslut. Valberedningens majoritetsförslag är att styrelsen ska bestå av fem
ledamöter och inga ersättare. En minoritet i valberedningen yrkade att styrelsen ska bestå av
sju ledamöter och två ersättare.
Enligt bolagsordningen för Knivsta Kommunhus AB ska styrelsen bestå av lägst 3 och högst
7 ledamöter och lägst 0 och högst 3 suppleanter. Bland ledamöterna ska också ordförande
och vice ordförande utses. Frågan om antalet ledamöter i styrelsen behandlades på
kommunfullmäktige den 22 september, § 112, och återremitterades genom en
minoritetsåterremiss.
Underlag i ärendet
Valberedningens förslag med bilaga, beslut från kommunfullmäktige, § 112, 2021-09-22
Beslutet skickas till
Akten
Bolaget
Bolagsverket

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Reservation KF 2021-11-24 -Valärende § 46
Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande i Knivsta Kommunhus AB

Vi reserverar oss mot beslutet att det endast skall var 5 ledamöter i styrelsen. Bolagsordningen
tillåter 3–7 ledamöter samt 0–3 suppleanter.
Vi föreslog 7 ledamöter samt 2 suppleanter eftersom det är viktigt med en bred representation och
transparens i den nya styrelsen. Det är viktigt för demokratin att alla partier kan ha insyn och
representeras i styrelsen.
Lennart Lundberg, gruppledare i kommunfullmäktige
Maria Ahlestål, ledamot
Pierre Janson, ledamot
Britta Lästh, 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige
Mikael Rye-Danjelsen, ledamot

Reservation KF-Valärende § 46 Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande i Knivsta
Kommunhus AB

Vi reserverar oss mot beslutet att det endast skall var 5 ledamöter i styrelsen.
Bolagsordning tillåter 3-7 ledmöter samt 0-3 suppleanter.
Vi föreslog 7 ledamöter samt 2 suppleanter då det är viktigt med en bred representation samt
transparens i den nya styrelsen. Det är viktigt för demokration att alla partier kan ha insyn och
representeras i styrelsen.

2011-11-24

Sverigedemokraterna Knivsta
Monika Lövgren ledamot KF
Hans Nyberg ledamot KF
Johan Helenius ledamot KF

Reservation KF-Valärende § 46 Val av ledamöter, ordförande och vice ordförande i Knivsta
Kommunhus AB

Vi reserverar oss mot beslutet att det endast skall var 5 ledamöter i styrelsen.
Bolagsordning tillåter 3-7 ledmöter samt 0-3 suppleanter.
Vi föreslog 7 ledamöter samt 2 suppleanter då det är viktigt med en bred representation samt
transparens i den nya styrelsen. Det är viktigt för demokration att alla partier kan ha insyn och
representeras i styrelsen.

2011-11-24

Liberalerna i Knivsta
Lotta Wiström Ledamot i KF (L)
Anna Koskela Lundén Ledamot i KF (L)

