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Beslutande
Närvarande i Tilassalen
Klas Bergström (M),
ordförande
Britta Lästh (KNU), 2:a vice
ordförande
Lennart Lundberg (KNU)
Hans Nyberg (SD)

Närvarande på distans (distansledamöter)
Britt-Louise Gunnar (S), 1:a vice ordförande
Jeanette Meland (M)
Thor Övrelid (M)
Olivia Bergström (M)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Peter Evansson (S)
Claes Litsner (S)
Gunnar Orméus (S)
Harriet Swanberg (S)
Boo Östberg (C)
Johan Eskhult (C)
Kerstin Eskhult (C)
Christer Johansson (V)
Pierre Janson (KNU)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Maria Ahlestål (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Björn-Owe Björk (KD), §§ 102–112
Synnöve Adell (KD), §§ 97–102
Gunnar Gidlund (KD)
Monica Lövgren (SD)
Anna Koskela-Lundén (L)
Lotta Wiström (L)
Jacob Risberg (MP), ersätter Kerstin Umegård (MP)
Mikaela Gönczi (MP), ersätter Rolf Samuelsson (MP)
Per Lindström (KD), ersätter Björn-Owe Björk (KD) §§ 97–
101 och Synnöve Adell (KD) §§ 103–112
Jakob Deremar (SD), ersätter Gunnar Larsson (-)
Johan Helenius (SD), ersätter Gunnar Parnell (-)

Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare
På distans som distansersättare
Matilda Hübinette (-), Niclas Uggla (M), Göran Nilsson (M), Ninel Jansson (S), Niklas
Björkegren (S), Anders Bergquist (S), Birgitta Ljungberg Jansson (C), James McKie (C),
Maria Fornemo (V), Fredrik Rosenbecker (V), Bengt-Åke Andersson (KNU), Peter Brymér
(KNU), Inger Ljungkvist (KNU), Per Lindström (KD), Layla Nasiar (KD), Mikael Olsson (L)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2020-10-21

3 (16)

§ 97
Justering
Kommunfullmäktiges beslut
Protokollet justeras den 3 november 2020 av ordföranden, Boo Östberg (C) och Lennart
Lundberg (KNU).
§ 98
Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationsdebatten kommer att äga rum fram till 19.30. Kvarstående interpellationer
behandlas efter beslutsärendena i mån av tid.
I övrigt godkänns dagordningen utan ändringar.
§ 99
Anmälda beslut och skrivelser
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunfullmäktige:
-

Beslut från IT-nämnden § 17, 18 och 19, 2020-09-18 med preliminär delårsrapport,
verksamhetsplan 2020-2023 samt rapport om Sourcingstrategi

-

Beslut från Lönenämnden § 13 och § 14, 2020-09-18 med preliminär delårsrapport 2020
och verksamhetsplan 2020

§ 100
Kommunalråden informerar
Peter Evansson (S), kommunalråd, informerar om kommunens ekonomi och den ökande
smittspridningen av Covid-19 och vilka åtgärder kommunens verksamheter vidtagit med
anledning av detta.
Lennart Lundberg (KNU), oppositionsråd, informerar om skolbesök samt kommunens
begäran om omförhandling av fyrspårsavtalet.
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KS-2020/144

Fråga från Lennart Lundberg (KNU) till kommunstyrelsens ordförande om
omförhandling av fyrspårsavtalet
Lennart Lundberg (KNU) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande. Peter
Evansson (S) besvarar frågan.
§ 102

KS-2020/109

Interpellationer
Interpellation från Pontus Lamberg (KD) till utbildningsnämndens ordförande – Sänkt
ersättning för fristående förskolor
Beng-Ivar Fransson (M) besvarar interpellationen. Interpellation och interpellationssvaret har
varit utskickade.
Interpellation från Pontus Lamberg (KD) till socialnämndens ordförande – Äldre och
anhöriga under Covid-19
Kerstin Eskhult (C) besvarar interpellationen. Interpellation och interpellationssvar har varit
utskickade.
Interpellation från Synnöve Adell (KD) till socialnämndens ordförande – LOV för
Knivstas äldrevård (särskilt boende)
Kerstin Eskhult (C) besvarar interpellationen. Interpellation och interpellationssvar har varit
utskickade.
Bordlagda interpellationer:
- Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till kommunstyrelsens ordförande – Meröppna
bibliotek
- Interpellation från Pontus Lamberg (KD) till samhällsutvecklingsnämndens ordförande –
Nybyggnation av Mejeriparken
- Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till utbildningsnämndens ordförande – Trygghet i
skolan
Sammanträdet ajourneras klockan 19.40–20.00. Efter ajourneringen genomförs en
teknikkontroll och ett upprop.
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KS-2020/652

Detaljplan Alsike Nord etapp 2a
Kommunfullmäktiges beslut
Ärendet återremitteras för att omarbeta parkeringsnorm och antalet p-platser i planområdet.
Reservationer
Björn-Owe Björk (KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Gidlund (KD) reserverar sig till
förmån för Pontus Lambergs återremissyrkande.
Yrkanden
Peter Evansson (S), Thor Övrelid (M), Gunnar Orméus (S), Boo Östberg (C) och Britt-Louise
Gunnar (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Harriet Svanberg (S), Christer Johansson (V), Claes Litsner (S) och Jacob Risberg (MP)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på yrkandena om återremiss.
Pontus Lamberg (KD) yrkar att ärendet återremitteras till dess att planen harmoniserats med
fullmäktiges beslut om omförhandling av fyrspårsavtalet. Stadsbyggnadsprinciperna och
arkitekturpolicyn måste tillsammans med en höjd p-norm arbetas in i förslaget.
Gunnar Gidlund, Björn-Owe Björk och Per Lindström, samtliga (KD), yrkar bifall till Pontus
Lambergs yrkande.
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar, med bifall från Lennart Lundberg, Maria Ahlestål, Britta
Lästh och Pierre Janson, samtliga (KNU), att förslaget återremitteras för att omarbeta
parkeringsnorm och antalet p-platser i planområdet (skriftligt yrkande, protokollsbilaga 1).
Johan Helenius (SD), Monica Lövgren (SD) och Hans Nygren (SD) yrkar bifall till Knivsta
Nu:s återremissyrkande.
Lotta Wiström (L) och Anna Koskela-Lundén (L) yrkar återremiss för att
stadsbyggnadsprinciperna ska arbetas in i Detaljplanen för Alsike Nord etapp 2a och b, att P
normen ses över, att planbestämmelserna gällande kvartersmark ses över och att
beteckningen b 5, "Fastighet får ej underbyggas med garage , PBL 4 kap. 16 § 1 s t 1 p"
lyfts bort.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla kan delta i beslutet.
Ordföranden konstaterar att det finns tre olika motiverade återremissyrkanden. För att se om
något återremissyrkande har stöd av minst en tredjedel av de beslutande i
kommunfullmäktige frågar ordföranden vilka ledamöter som stöder respektive
återremissyrkande var för sig, och finner att inget yrkande har stöd av en tredjedel av
kommunfullmäktige.
Omröstning begärs.
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Omröstning
Ordföranden fastställer följande propositionsordning: De ledamöter som stöder
Kristdemokraternas yrkande röstar 1. De ledamöter som stöder Knivsta Nu:s yrkande röstar
2. De ledamöter som stöder Liberalernas yrkande röstar 3. De ledamöter som avstår från att
stödja ett återremissyrkande röstar Avstår.
Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Gidlund (KD)
röstar 1.
Britta Lästh (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Pierre Janson (KNU), Mikael Rye-Danjelsen
(KNU), Maria Ahlestål (KNU), Jakob Deremar (SD), Monica Lövgren (SD), Johan Helenius
(SD), Hans Nyberg (SD), Anna Koskela-Lundén (L) och Lotta Wiström (L) röstar 2.
Inga ledamöter röstar 3.
Klas Bergström (M), Britt-Louise Gunnar (S), Jeanette Meland (M), Thor Övrelid (M), Olivia
Bergström (M), Bengt-Ivar Fransson (M), Peter Evansson (S), Claes Litsner (S), Gunnar
Orméus (S), Harriet Swanberg (S), Boo Östberg (C), Johan Eskhult (C), Kerstin Eskhult (C),
Jacob Risberg (MP), Mikaela Gönczi (MP) och Christer Johansson (V) avstår från att rösta.
Med 11 röster beslutar kommunfullmäktige att återremittera ärendet med Knivsta Nu:s
motivering.
Sammanfattning av ärendet
Planförslaget möjliggör för cirka 550 bostäder tillsammans med en större skola med fullstor
idrottshall. Bebyggelsen ska ha en gemensam arkitektur som skapar en helhet bland de olika
hustyperna i området. Den fysiska miljön ska utgå från den mänskliga skalan och utformas
utifrån den gåendes upplevelse.
Underlag för beslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 155, 2020-09-21
Tjänsteutlåtande 2020-08-26
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 69, 2020-08-31
Plankarta
Planbeskrivning
Gestaltningsprogram
Beslutet skickas till
Akten
Samhällsutvecklingsnämnden
Planenheten
Ajournering
Sammanträdet ajourneras under ärendet klockan 21.16–21.28. Efter ajourneringen
genomförs en teknikkontroll och ett upprop.
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KS-2020/653

Detaljplan Alsike Nord etapp 2b
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplan för Alsike Nord etapp 2b.
Reservationer
Björn-Owe Björk, Per Lindström och Gunnar Gidlund, samtliga (KD), reserverar sig till förmån
för Pontus Lambergs (KD) återremissyrkande.
Johan Helenius, Hans Nyberg, Jacob Deremar och Monica Lövgren, samtliga (SD),
reserverar sig mot beslutet.
Yrkanden
Peter Evansson (S), Boo Östberg (C), Thor Övrelid (M), Lennart Lundberg (KNU), Harriet
Swanberg (S), Anna Koskela Lundén (L), Jacob Risberg (MP), Lotta Wiström (L), Claes
Litsner (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christer Johansson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på
återremissyrkandet.
Pontus Lamberg (KD) yrkar, med bifall från Gunnar Gidlund (KD), att ärendet återremitteras
till dess att planen harmoniserats med fullmäktiges beslut om omförhandling av
fyrspårsavtalet. Stadsbyggnadsprinciperna och arkitekturpolicyn måste tillsammans med en
höjd p-norm arbetas in i förslaget.
Propositionsordning.
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden Pontus Lambergs yrkande om återremiss mot att ärendet ska
avgöras idag och finner att kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag.
Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Alsike Nord etapp 2b möjliggör för ny bebyggelse i form av skol- och idrottsanläggning samt
parkmark för dagvattenhantering och rekreation. En del av detaljplanen syftar också till att
möjliggöra för småskalig bebyggelse med 50-60 nya bostäder.
Underlag för beslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 156, 2020-09-21
Tjänsteutlåtande 2020-08-31
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden,§ 70, 2020-08-31
Plankarta
Planbeskrivning
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Beslutet skickas till
Akten
Planenheten
Sammanträdet ajourneras klockan 22.15–22.20. Efter ajourneringen genomförs en
teknikkontroll och ett upprop.
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KS-2020/613

Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning - sammanträdesdagar
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige ändrar § 8 i arbetsordningen så att den lyder:
Fullmäktige håller normalt ordinarie sammanträde varje månad utom i januari, juli, augusti
och december. För varje år bestämmer fullmäktige dag och tid för sammanträdena, och får
då besluta att sammanträden ska hållas annan månad om detta är lämpligare.
2. Den nya arbetsordningen träder i kraft från och med den 1 november 2020.
Yrkanden
Peter Evansson (S) yrkar, med bifall från Britt-Louise Gunnar (S), bifall till kommunstyrelsens
förslag med ändringen att arbetsordningen ska träda i kraft den 1 november.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag tillsammans med Peter Evanssons
ändringsyrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget och yrkandet.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktiges arbetsordning beslutas av fullmäktige. Den kompletterar
kommunallagen och reglerar hur kommunfullmäktige arbetar, vilket inkluderar när och var
fullmäktige sammanträder.
Underlag för beslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 154, 2020-09-21
Tjänsteutlåtande 2020-07-29
Beslutet skickas till
Akten
Efter ärendet frågar kommunfullmäktiges ordförande fullmäktige om valärendena kan
behandlas före de återstående beslutsärendena, samt om de återstående beslutsärendena
kan bordläggas om de inte hinner behandlas innan sammanträdet avslutas klockan 23.
Kommunfullmäktige har inget att invända.
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KS-2020/10

Entlediganden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar Rolf Samuelsson (MP) från uppdraget som ledamot i byggoch miljönämnden från och med 2020-10-22.
Kommunfullmäktige entledigar Tommy Ericson (SD) från uppdraget som ledamot i
samhällsutvecklingsnämnden från och med 2020-10-22.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden valberedningens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Underlag för beslut
Valberedningens ordförande Birgitta Ljungberg-Jansson (C) redogör för valberedningens
förslag.
Beslutet skickas till
Akten
FMS
Bygg- och miljönämnden
Samhällsutvecklingsnämnden
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KS-2020/10

Fyllnadsval av ledamot i bygg- och miljönämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Jonas Gönczi (MP) som ledamot i bygg-och miljönämnden från
och med 2020-10-22.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden valberedningens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Underlag för beslut
Valberedningens ordförande Birgitta Ljungberg-Jansson (C) redogör för valberedningens
förslag.
Beslutet skickas till
Akten
FMS
Bygg- och miljönämnden
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KS-2020/10

Fyllnadsval av ledamot i samhällsutvecklingsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Johan Helenius (SD) som ledamot i samhällsutvecklingsnämnden
från och med 2020-10-22.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden valberedningens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Underlag för beslut
Valberedningens ordförande Birgitta Ljungberg-Jansson (C) redogör för valberedningens
förslag.
Beslutet skickas till
Akten
FMS
Samhällsutvecklingsnämnden
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KS-2020/814

Anmälan av motion 2020:13 från Lennart Lundberg (KNU) - Planera för ytterligare en
kommunal badplats i Knivsta
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen är anmäld.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla kan delta i beslutet.
Därefter frågar ordföranden kommunfullmäktige om motionen kan anses vara anmäld och
finner att frågan besvaras med ja.
Beslutet skickas till
Akten
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KS-2019/771

Svar på motion 2019:06 från Monica Lövgren och Hans Nyberg (SD) – Utred
kameraövervakning och patrullerande vakter i Knivsta
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att arbetet pågår.
Yrkanden
Peter Evansson (S) och Britt-Louise Gunnar (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Monica Lövgren (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll 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
Monica Lövgren och Hans Nyberg har den 20 november 2019 lämnat en motion till
kommunfullmäktige där de föreslår att tillstånd inhämtas för installationer av
kameraövervakning av allmänna platser i Knivsta i brottsförebyggande syfte, och att en
utredning kring möjligheten att anlita patrullerande vaktbolag runt stationen och de centrala
delarna av Knivsta startas. Motionen anför att boende i Knivsta inte vågar röra sig på
allmänna platser till följd av rädsla att utsättas för brott. Motionsställarna lyfter problem med
narkotikaförsäljning, stölder, väpnade rån och bilbränder samt lyfter en rädsla för
sprängningar i framtiden. Motionen pekar också ut polisbrist som en förklaring till deras
ovanstående beskrivning.
Underlag för beslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 151, 2020-09-21
Tjänsteutlåtande 2020-08-24
Motionen
Beslutet skickas till
Akten
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KS-2019/829

Svar på motion 2019:09 från Pontus Lamberg (KD) - Ett tryggare Knivsta
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till att arbetet pågår.
Yrkanden
Peter Evansson (S), Christer Johansson (V), Britt-Louise Gunnar (S), Claes Litsner (S) och
Olivia Bergström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Björn-Owe Björk (KD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot Björn-Owe Björks
yrkande om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag.
Sammanfattning av ärendet
Pontus Lamberg (KD) har den 20 november 2019 lämnat en motion till kommunfullmäktige
där han föreslår att kommunen tillsammans med Polisen ska stärka det brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbetet i kommunen. Motionen föreslår att kommunen ska sätta upp
övervakningskameror på otrygga platser, röja gång- och cykelbanor, förbättra belysningen
samt att samarbetet med Polisen stärks genom att regelbundet bjuda in polisrepresentanter
till kommunstyrelsen för att redogöra kring säkerhetsläget i kommunen och genom att delge
varandra information i brottsförebyggande syfte.
Underlag för beslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 152, 2020-09-21
Tjänsteutlåtande 2020-08-24
Motionen
Beslutet skickas till
Akten
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KS-2020/492

Motion 2020:07 från Monica Lövgren (SD) - Inför digital signering av protokoll
Kommunfullmäktiges beslut
Fullmäktige bordlägger ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Monica Lövgren (SD) yrkar i en motion att digital signering av protokoll införs i Knivsta
kommun. Förvaltningen har under våren arbetat med uppdraget att ta fram förslag på hur en
helt digital process för signering av protokoll skulle kunna se ut. Under sommaren provas ett
system där signering sker via bank-id och när höstens sammanträden startar upp kommer
samma system att användas av alla nämnder, där besluten inte gäller sekretess.
Underlag för beslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 153, 2020-09-21
Tjänsteutlåtande 2020-08-04
Motionen
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsbilaga 1
Motivering till återremiss

Det är positivt att hushöjderna i planen för Alsike Nord 2 A har minskat under planprocessen.
Däremot anser vi behovet av parkeringsplatser inte tillräckligt har utretts. Därför yrkar vi på att
förslaget återremitteras för att omarbeta parkeringsnorm och antalet p-platser i planområdet.
Lennart Lundberg, Knivsta.Nu

