
 
 

 
Kommunfullmäktige  PROTOKOLL 1 (30)  

Sammanträdesdatum  
2022-11-24 §§ 122–145 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2023-12-29 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2022-12-08 Datum när anslaget tas ner 2023-12-30 

 

 

Tid: Torsdagen den 24 november, kl 15.00–22.25 
Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Knivsta 
 
 
 
Protokollet justeras den 6 december 2022. För digitala underskrifter se sista sidan.  
 
Victor Krusell (KNU), ordförande  
Monika Lövgren (SD), justerare 
Anna Holmqvist Boulonois (M), justerare 
Sigrid Ervall, mötessekreterare §§ 122–145 
 
  

Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 
 



 
 

 
 Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 2 (30)  
Sammanträdesdatum  
2022-11-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutande 

Närvarande i Tilassalen  
Victor Krusell (KNU), ordförande( 
Lisbeth Rye-Danjelsen (KNU), 1:a vice ordförande 
Maria Fornemo (V), 2:a vice ordförande 
Matilda Hübinette (KNU) 
Ivan Krezic (KNU) 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) 
Mattias Norrby (KNU), ersätter Lennart Lundberg (KNU) 
Pierre Janson (KNU) 
Peter Brymér (KNU) 
Kjell-Arne Nilsson (KNU), ersätter Daniel Boström (KNU) §§ 122–128 
Daniel Boström (KNU) §§ 129–145 
Mimmi Westerlund (KD) 
Thomas Malmer (KD) 
Oscar Hahne (KD) 
Monika Lövgren (SD) 
Johan Helenius (SD) 
Ronald Westman (SD) 
Peter Wester (SD) 
Harriet Swanberg (S) 
Gunnar Orméus (S) 
Britt-Louise Gunnar (S) 
Martin Sjödin (S) 
Lena Liljeblad (S) 
Thor Övrelid (M) 
Anna Holmqvist Boulonois (M) 
Bengt-Ivar Fransson (M) 
Susanne Jakobsson (M) 
Johan Eskhult (C) 
Boo Östberg (C) 
Christer Johansson (V) 
Peter Bergkvist (MP) 
Lotta Wiström (L) 
 

 

Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare  
Kristina Trusse (KNU) (§§ 138–145), Kjell-Arne Nilsson (KNU) §§ 129–145, Marianne 
Vikström (KNU), Synnöve Adéll (KD), Björn-Owe Björk (KD) §§ 138–145, Anders Eriksson 
(SD), Hans Nyberg (SD), Claes Litsner (S), Maria Klang (S), Ylva Svenberg (M), Kerstin 
Eskhult (C), Lars Johansson (C), Anna Svensson (V), Said Hodžić (V), Anna Koskela-
Lundén (L) 
  



 
 

 
 Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 3 (30)  
Sammanträdesdatum  
2022-11-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 122 

Justering 

Kommunfullmäktiges beslut  
Protokollet justeras den 6 december 2022 av ordföranden, Monika Lövgren (SD) och Anna 
Holmqvist Boulonois (M). 

 

§ 123 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Dagordningen godkänns med ändringen att punkt 9 utgår.  
 
  



 
 

 
 Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 4 (30)  
Sammanträdesdatum  
2022-11-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 124 

Anmälnings- och informationsärenden 
Följande beslut är särskilt anmälda till kommunfullmäktige: 

• Socialnämndens beslut § 63, 2022-10-06, Redovisning av ej verkställda gynnande 
beslut 

• Socialnämndens beslut § 66, 2022-10-06, Verksamhetsberättelse och delårsbokslut 
• Utbildningsnämndens beslut § 77 2022-10-11, Verksamhetsberättelse och 

delårsbokslut för Utbildningsnämnden per 31 augusti 2022 
• Kommunstyrelsens beslut § 152, 2022-10-24, Verksamhetsberättelse och 

delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 
 

§ 125 

Ledamöternas frågor 
Ärendet utgår.  
  



 
 

 
 Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 5 (30)  
Sammanträdesdatum  
2022-11-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 126   Dnr: KS-2022/674 

Revisorernas kommentarer till kommunens delårsbokslut 2022  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar emot kommentarerna till delårsbokslutet 2022.  
Propositionsordning 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om kommentarerna till delårsbokslutet kan tas emot, 
och finner att så är fallet.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktiges revisorer har granskat kommunens delårsbokslut och lämnat 
kommentarer och en granskningsrapport.  

Underlag för beslut 
Beslutsmall 2022-11-07 
Utlåtande delårsbokslut 2022-10-31 samt rapport "Granskning av delårsrapport 2022" 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 
  



 
 

 
 Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 6 (30)  
Sammanträdesdatum  
2022-11-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 127   Dnr: KS-2022/14 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2022  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut för Knivsta kommun per 2022-08-31 och 
årsprognos. 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer utskickat förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller 
utskickat förslag.   

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska en kommun upprätta en delårsrapport årligen. Årets delårsrapport 
visar ett överskott för Knivsta kommun på 124,7 miljoner kronor (föregående års period 55,5 
miljoner kronor). 
Verksamhetsuppföljningen består av en uppföljning av kommunfullmäktiges mål och 
uppdrag. Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder gäller under hela 
mandatperioden. Genomförande av uppdragen löper enligt plan och flertalet kommer vara 
slutförda under mandatperioden. 

Underlag för beslut: 
Beslut från kommunstyrelsen, § 153, 2022-12-02 
Tjänsteutlåtande 2022-09-26 
Rapport Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2022 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Revisorer 
Ekonomichef 
 
  



 
 

 
 Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 7 (30)  
Sammanträdesdatum  
2022-11-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 128   Dnr: KS-2022/10 
   KS-2022/622, /627, /628, /630, /631, /632 
Övriga valärenden, entlediganden och fyllnadsval  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige entledigar Olivia Bergström från utbildningsnämnden. Entledigandet 

gäller från och med 24 november 2022. 
2. Kommunfullmäktige noterar att Johannes Thernström flyttat och inkommit med 

flyttanmälan, och begär omräkning hos länsstyrelsen.  
3. Övriga uppdrag lämnas vakanta.  
4. Kommunfullmäktige bordlägger valet av lekmannarevisorer.  
Yrkanden och förslag 
Mimmi Westerlund (KD), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag 
som är att Olivia Bergström entledigas från utbildningsnämnden från och med 24 november 
2022, att kommunfullmäktige ska notera att Johannes Thernström flyttat och begära 
omräkning hos länsstyrelsen, samt att övriga uppdrag lämnas vakanta.  
Propositionsordning 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Olivia Bergström (M) kan entledigas, och finner 
att så är fallet.  
Ordförande frågar därefter om kommunfullmäktige kan notera Johannes Thernströms 
flyttanmälan och behovet att begära omräkning hos länsstyrelsen, och finner att så är fallet. 
Sedan frågar ordföranden om besluten om övriga uppdrag kan lämnas vakanta och finner att 
så är fallet. Slutligen frågar ordföranden om valet av lekmannarevisorer kan bordläggas och 
finner att även så är fallet.  

Underlag för beslut 
Valberedningens förslag 

Beslutet skickas till 
Akten 
FMS 
Länsstyrelsen 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet en kort stund under ärendet.  
  



 
 

 
 Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 8 (30)  
Sammanträdesdatum  
2022-11-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 129   Dnr: KS-2022/675 

Nominering av förtroendevalda till Norrvattens förbundsstyrelse 2023-2026  

Kommunfullmäktiges beslut 
Knivsta kommun nominerar Matilda Hübinette (KNU) till Norrvattens förbundsstyrelse.  

Yrkanden och förslag 
Mimmi Westerlund (KD), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag. 
Valberedningen nominerar Matilda Hübinette (KNU).  

Propositionsordning 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Matilda Hübinette (KNU) kan nomineras till 
Norrvattens förbundsstyrelse, och finner henne nominerad.  

Sammanfattning av ärendet 
Norrvattens förbundsstyrelse består av 10 ledamöter och 10 ersättare. Dessa nomineras av 
medlemskommunerna enligt en proportionalitetsprincip, som anger hur många och vilka 
poster som kommunerna kan nominera till. Namnen på de nominerade skickas till förbundets 
valberedning som sedan formellt lägger ett förslag till förbundets fullmäktige som förrättar 
valet. Knivsta kommun ska nominera en ersättare.  
Det finns inga formkrav på hur kommunen nominerar till förbundsstyrelsen. Det finns inget 
hinder mot att en person som sitter i fullmäktige nomineras till styrelsen. Nomineringen ska 
skickas till Norrvatten senast den 30 november.  

Underlag för beslut 
Beslutsmall 2022-11-08 
Valberedningens förslag  
Skrivelse från Norrvatten om nomineringar 2022-11-01 
Förtydligande skrivelse från Norrvatten 2022-11-02 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Norrvatten  

Ajournering  
Ordföranden ajournerar sammanträdet en kort stund under ärendet.  
 
  



 
 

 
 Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 9 (30)  
Sammanträdesdatum  
2022-11-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 130   Dnr: KS-2022/614 

Val av samhällsutvecklingsnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut  
1. Samhällsutvecklingsnämnden består av 7 ledamöter och 3 ersättare. 

2. Kommunfullmäktige väljer följande personer till nämnden för tiden från den 1 januari 2023 
till och med den 31 december 2026:  

Ledamöter: 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) 
Thomas Malmer (KD) 
Peter Brymér (KNU) 
Johan Helenius (SD) 
Anna Holmqvist Boulonois (M) 
Peter Bergkvist (MP) 
Claes Litsner (S) 
Ersättare: 
Patrik Gineman (KNU) 
Ivan Krezic (KNU) 
Lars Johansson (C) 
3. Till nämndens presidium väljs: 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), ordförande 
Thomas Malmer (KD), 1:e vice ordförande 
Anna Holmqvist Boulonois (M), 2:e vice ordförande 

Reservationer  
Samtliga ledamöter från Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, 
Liberalerna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet i den del det rör nämndens storlek.  

Yrkanden och förslag, del 1 
Innan ordet släpps fritt fastslår ordföranden följande propositionsordning: Först kommer 
kommunfullmäktige ta ställning till antalet ledamöter och ersättare i 
samhällsutvecklingsnämnden. Därefter kommer ledamöterna att väljas, och därefter 
ersättarna. Slutligen kommer presidiet att väljas, en post i taget. 
Matilda Hübinette (KNU) yrkar att samhällsutvecklingsnämnden ska bestå av 7 ledamöter 
och 3 ersättare.  
Thor Övrelid (M), Lotta Wiström (L), Harriet Swanberg (S), Peter Bergkvist (MP) och Christer 
Johansson (V) yrkar att samhällsutvecklingsnämnden ska bestå av 9 ledamöter och 5 
ersättare.  



 
 

 
 Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 10 (30)  
Sammanträdesdatum  
2022-11-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Propositionsordning, del 1 
Ordföranden ställer Matilda Hübinettes och Thor Övrelids m.fl. yrkande om storleken på 
nämnden mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller Matilda Hübinettes yrkande. 
Omröstning begärs. 
De ledamöter som vill bifalla Matilda Hübinettes yrkande om 7 ledamöter och 3 ersättare 
röstar JA.  
De ledamöter som vill bifalla Thor Övrelids yrkande om 9 ledamöter och 5 ersättare röstar 
NEJ.  
Victor Krusell (KNU), Lisbeth Rye-Danjelsen (KNU), Matilda Hübinette (KNU), Ivan Krezic 
(KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Mattias Norrby (KNU), Pierre Janson (KNU), Peter 
Brymér (KNU), Daniel Boström (KNU), Mimmi Westerlund (KD), Thomas Malmer (KD), Oscar 
Hahne (KD), Monika Lövgren (SD), Johan Helenius (SD), Ronald Westman (SD) och Peter 
Wester (SD) röstar JA.  
Maria Fornemo (V), Harriet Swanberg (S), Gunnar Orméus (S), Britt-Louise Gunnar (S), 
Martin Sjödin (S), Lena Liljeblad (S), Thor Övrelid (M), Anna Holmqvist Boulonois (M), Bengt-
Ivar Fransson (M), Susanne Jakobsson (M), Johan Eskhult (C), Boo Östberg (C), Christer 
Johansson (V), Peter Bergkvist (MP) och Lotta Wiström (L) röstar NEJ.  
Med 16 JA-röster mot 15 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att 
samhällsutvecklingsnämnden ska bestå av 7 ledamöter och 3 ersättare.  

Yrkanden och förslag, del 2  
Victor Krusell (KNU) läser upp valberedningens förslag på ledamöter och ersättare samt 
presidium.  

Propositionsordning, del 2  
Ordföranden frågar om de föreslagna ledamöterna kan väljas, och finner att 
kommunfullmäktige väljer samtliga. Sedan frågar ordföranden om de föreslagna ersättarna 
kan väljas, och finner att kommunfullmäktige väljer samtliga. Slutligen frågar ordföranden om 
samhällsutvecklingsnämndens ordförande, 1:a vice ordförande och 2:e vice ordförande kan 
väljas, var för sig, i enlighet med förslaget, och finner att dessa är valda. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige väljer de personer som ska ingå i kommunstyrelsen och nämnderna och 
bestämmer deras arbetssätt i ett reglemente. Knivsta kommuns reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnderna reglerar inte antalet ledamöter och ersättare.  
Under mandatperioden 2019-2022 har samhällsutvecklingsnämnden bestått av 9 ledamöter 
och 5 ersättare. De år val av fullmäktige har hållits i hela landet får nyvalda fullmäktige 
besluta att ändra mandattiden för en nämnd eller att ändra antalet ledamöter eller ersättare i 
en nämnd utan föregående beredning. 
Ärendet bordlades på kommunfullmäktige den 27 oktober 2022.  
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PROTOKOLL 11 (30)  
Sammanträdesdatum  
2022-11-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Underlag för beslut 
Beslutsmall  
Valberedningens förslag 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 
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PROTOKOLL 12 (30)  
Sammanträdesdatum  
2022-11-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 131   Dnr: KS-2022/625 

Val av ombud till årsmötet i Östra Sveriges luftvårdsförbund för perioden 1 januari 
2023 till 1 januari 2027  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige väljer Gabriel Virgo Perback (KD) till ombud till årsmötet i Östra 

Sveriges luftvårdsförbund.  
2. Kommunfullmäktige väljer Martin Sjödin (S) till ersättare till årsmötet i Östra Sveriges 

luftvårdsförbund.  

Yrkanden och förslag 
Victor Krusell (KNU) läser upp valberedningens nominering. Gabriel Virgo Perback (KNU) 
nomineras till ombud och Martin Sjödin (S) nomineras till ersättare. 

Propositionsordning  
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Gabriel Virgo Perback (KD) kan väljas till ombud 
till årsmötet i Östra Sveriges luftvårdsförbund, och finner honom vald.  
Ordföranden frågar därefter kommunfullmäktige om Martin Sjödin (S) kan väljas till ersättare 
till årsmötet i Östra Sveriges luftvårdsförbund, och finner honom vald.  

Sammanfattning av ärendet 
Östra Sveriges Luftvårdsförbund är en ideell förening. På årsmötet har kommuner som är 
medlemmar i luftvårdsförbundet enligt stadgarna en röst per påbörjat 14 500 invånare av det 
år då val till kommunfullmäktige senast ägt rum. Mandatperioden räknas från 1 januari året 
efter allmänna val till 1 januari året närmast efter nästa allmänna val. För ombud till årsmötet 
ska en ersättare också väljas. Det finns inga formkrav på hur ombud ska utses.  

Underlag för beslut: 
Beslutsmallen 
Valberedningens förslag 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 
Östra Sveriges luftvårdsförbund 
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PROTOKOLL 13 (30)  
Sammanträdesdatum  
2022-11-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 132   Dnr: KS-2022/626 

Val av stämmoombud och styrelserepresentant i Energikontoret Mälardalen  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att välja Daniel Boström (KNU) till stämmoombud i 

Energikontoret Mälardalen.  
2. Kommunfullmäktige beslutar att välja Thomas Malmer (KD) till styrelsesuppleant i 

Energikontoret Mälardalen. 

Yrkanden och förslag 
Kommunfullmäktiges ordförande redogör för valberedningens förslag. Valberedningen 
nominerar Daniel Boström (KNU) till stämmoombud och Thomas Malmer (KD) till 
styrelsesuppleant.  

Propositionsordning  
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Daniel Boström kan väljas till stämmoombud i 
Energikontoret Mälardalen, och finner honom vald. Ordföranden frågar därefter 
kommunfullmäktige om Thomas Malmer kan väljas till styrelsesuppleant i Energikontoret 
Mälardalen, och finner honom vald.  

Sammanfattning av ärendet 
De regionala energikontoren samordnas nationellt via Energikontoren Sverige och europeiskt 
via Fedarene, och deras syfte är att öka takten i arbetet med att minska klimatpåverkan. Till 
Energikontoret Mälardalen ska kommunfullmäktige utse ett ombud till stämmorna och en 
styrelserepresentant. Stämman väljer sedan de utsedda styrelserepresentanterna till olika 
uppdrag. Ombudet och styrelserepresentanten kan inte vara samma person. Det är praktiskt 
att utse dem för en hel mandatperiod, men kommunen får välja period.  

Underlag för beslut: 
Beslutsmallen 
Valberedningens förslag 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 
Energikontoret  
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Sammanträdesdatum  
2022-11-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 133   Dnr: KS-2022/629 

Val av Alsike Fastighets AB:s bolagsstyrelse samt lekmannarevisor 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige bordlägger ärendet.   
Yrkanden 
Mimmi Westerlund (KD), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens förslag. 
Valberedningen föreslår att ärendet bordläggs.  
Propositionsordning 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ärendet kan bordläggas, och finner att så är 
fallet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt bolagsordningen ska bolagets styrelse, inklusive ordförande och vice ordförande, 
utses av Knivsta kommunfullmäktige. Styrelsen ska bestå av 1-5 ledamöter och högst 5 
ersättare. Kommunfullmäktige ska också utse en lekmannarevisor och en suppleant för 
samma mandatperiod som styrelsen. Enligt kommunallagen ska lekmannarevisorn vara 
någon av de revisorer som fullmäktige valt för att granska verksamheten enligt 
kommunallagen12 kapitlet 4 §.  
Alsike Fastighets AB är under avveckling, men en styrelse behöver formellt väljas tills 
avvecklingsprocessen är klar.  

Underlag för beslut 
Beslutsmall 
Valberedningens förslag 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 
Alsike Fastighets AB 
 
  



 
 

 
 Kommunfullmäktige  

 
PROTOKOLL 15 (30)  
Sammanträdesdatum  
2022-11-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 134   Dnr: KS-2022/635 

Val av ombud och ersättare till Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma 2023-2026  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att välja Daniel Boström (KNU) till ordinarie i Mälarens 

vattenvårdsförbunds årsstämma.  
2. Kommunfullmäktige beslutar att välja Göran Nilsson (M) till ersättare i Mälarens 

vattenvårdsförbunds årsstämma.  

Yrkanden och förslag 
Kommunfullmäktiges ordförande redogör för valberedningens förslag. Valberedningen 
nominerar Daniel Boström (KNU) till ordinarie i Mälarens vattenvårdsförbunds årsstämma.  
Mimmi Westerlund (KD), valberedningens ordförande, kompletterar förslaget och nominerar 
Göran Nilsson (M) till ersättare i densamma.  

Propositionsordning 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Daniel Boström kan väljas till ordinarie i Mälarens 
vattenvårdsförbunds årsstämma, och finner honom vald. Ordföranden frågar därefter 
kommunfullmäktige om Göran Nilsson kan väljas till ersättare i Mälarens 
vattenvårdsförbunds årsstämma, och finner honom vald. 

Sammanfattning av ärendet 
Vattenvårdsförbundet arbetar för en bredare samverkan och representation i 
vattenvårdsarbetet kring Mälaren. Knivsta kommun väljer ett ordinarie ombud och en 
ersättare till förbundets årsstämma, som sedan utser en styrelse. Förbundet har inga 
formkrav på hur kommunen utser ombud. Det är praktiskt att utse ombud för en hel 
mandatperiod.  

Underlag för beslut: 
Beslutsmall  
Valberedningens förslag 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 
Mälarens vattenvårdsförbund  
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§ 135   Dnr: KS-2022/636 

Val av ombud till Fyrisåns vattenförbunds årsstämmor 2023-2026  

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige beslutar att välja Gunnar Gidlund (KD) till ordinarie ombud i Fyrisåns 

vattenförbunds årsstämma.  
2. Kommunfullmäktige beslutar att välja Martin Sjödin (S) till ersättare i Fyrisåns 

vattenförbunds årsstämma.  

Yrkanden och förslag 
Kommunfullmäktiges ordförande redogör för valberedningens förslag. Valberedningen 
nominerar Gunnar Gidlund (KD) till ordinarie ombud, samt Martin Sjödin (S) till ersättare i 
Fyrisåns vattenförbunds årsstämma.  

Propositionsordning 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Gunnar Gidlund kan väljas till ordinarie i Fyrisåns 
vattenförbunds årsstämma, och finner honom vald. Ordföranden frågar därefter 
kommunfullmäktige om Martin Sjödin kan väljas till ersättare i Fyrisåns vattenförbunds 
årsstämma, och finner honom vald.  

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun är medlem i vattenförbundet och ska enligt förbundets stadgar utse ett 
ombud och en ersättare till förbundets årsstämma. Det finns inga formkrav på hur ombudet 
utses. Det är praktiskt att utse ombud för hela mandatperioden. Ombudet ska inte sitta i 
förbundets styrelse, eftersom ombudet på stämman röstar om ansvarsfrihet för styrelsen.   
Förbundets valberedning kommer senare inför årsstämman be kommunen nominera 
personer till förbundsstyrelsen.  

Underlag för beslut: 
Beslutsmall  
Valberedningens förslag  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS  
Fyrisåns vattenförbund 
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§ 136   Dnr: KS-2022/637 

Val av ombud till Upplandsstiftelsens årsstämmor 2023-2026  

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige väljer Matilda Hübinette (KNU) som ombud i Upplandsstiftelsens 
årsstämma.  

Yrkanden och förslag 
Kommunfullmäktiges ordförande redogör för valberedningens förslag. Valberedningen 
nominerar Matilda Hübinette (KNU).  

Propositionsordning 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Matilda Hübinette (KNU) kan väljas som ombud 
till Upplandsstiftelsens årsstämma, och finner henne vald.  

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun är medlem i den ideella föreningen Upplandsstiftelsen och ska enligt 
föreningens stadgar representeras på årsstämman genom ett ombud. Det finns inga 
formkrav på hur ombudet utses. Det är praktiskt att utse ombud för hela mandatperioden.  
Region Uppsalas valberedning är valberedning även för föreningen och bereder sedan valet 
till föreningens styrelse.  

Underlag för beslut: 
Beslutsmall 
Valberedningens förslag  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 
Upplandsstiftelsen 

Ajournering  
Ordföranden ajournerar sammanträdet en längre stund efter ärendet. 
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§ 137   Dnr: KS-2022/578 

Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-2026 samt skattesats 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar budgetförslaget från Knivsta.Nu och Kristdemokraterna.  

Reservationer 
Samtliga ledamöter från Moderaterna, Socialdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och 
Liberalerna reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektive yrkanden.  
Christer Johansson och Maria Fornemo (båda V) reserverar sig mot beslutet 
(protokollsbilaga 1).  

Yrkanden och förslag 
Matilda Hübinette (KNU) yrkar bifall till KNU, KD och SD:s budget, med stöd av Monika 
Lövgren (SD), Thomas Malmer (KD) och Mikael Rye-Danjelsen (KNU). 
Harriet Swanberg (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budget, med stöd av Britt-Louise 
Gunnar (S) och Gunnar Orméus (S).  
Thor Övrelid (M) yrkar bifall till den tekniska budgeten, med stöd av Boo Östberg (C), Peter 
Bergkvist (MP) och Lotta Wiström (L). 
Peter Bergkvist (MP) yrkar tillägg till den tekniska budgeten i enlighet med Miljöpartiets 
förslag till budget, om den skulle vinna.  
Christer Johansson (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budget, med stöd av Maria Fornemo 
(V). 
Christer Johansson (V) yrkar tillägg till den vinnande budgeten (skriftligt yrkande, 
protokollsbilaga 1).  

Propositionsordning 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Knivsta.Nu:s och Kristdemokraternas budget ska 
antas, han frågar därefter om Socialdemokraternas ska antas, därefter om förvaltningens 
tekniska budget ska antas och till sist frågar han om Vänsterpartiets budget ska antas. Han 
finner att Knivsta.Nu:s och Kristdemokraternas budget är antagen.  
Omröstning begärs. 
Ordföranden finner att Knivsta.Nu:s och Kristdemokraternas budget är huvudförslag och att 
motförslag behöver fastställas.  
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Socialdemokraternas budget kan antas som 
motförslag, därefter om förvaltningens tekniska budget kan antas som motförslag, och till sist 
om Vänsterpartiets förslag till budget kan antas som motförslag. Ordförande finner att 
kommunfullmäktige antagit förvaltningens tekniska budget som motförslag. 
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Ordföranden frågar kommunfullmäktige om Knivsta.Nu:s och Kristdemokraternas budget kan 
antas, därefter om förvaltningens tekniska budget kan antas. Ordföranden finner att 
Knivsta.Nu:s och Kristdemokraternas budget antas.  
Ordföranden ställer därefter Christer Johanssons (V) tilläggsyrkande mot avslag och finner 
att kommunfullmäktige avslår yrkandet. Omröstning begärs. 

Omröstning 
De ledamöter som röstar JA röstar för att budgeten ska antas som utskickat, det vill säga 
med avslag för Christer Johanssons tilläggsyrkande. De ledamöter som röstar NEJ röstar för 
att budgeten antas med Christer Johansson tilläggsyrkande.  
Victor Krusell (KNU), Lisbeth Rye-Danjelsen (KNU), Matilda Hübinette (KNU), Ivan Krezic 
(KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Mattias Norrby (KNU), Pierre Janson (KNU), Peter 
Brymér (KNU), Daniel Boström (KNU), Mimmi Westerlund (KD), Thomas Malmer (KD), Oscar 
Hahne (KD), Monika Lövgren (SD), Johan Helenius (SD), Ronald Westman (SD) och Peter 
Wester (SD) röstar JA. 
Maria Fornemo (V), Harriet Swanberg (S), Gunnar Orméus (S), Britt-Louise Gunnar (S), 
Martin Sjödin (S), Lena Liljeblad (S) och Christer Johansson (V) röstar NEJ.  
Thor Övrelid (M), Anna Holmqvist Boulonois (M), Bengt-Ivar Fransson (M), Susanne 
Jakobsson (M), Johan Eskhult (C), Boo Östberg (C), Peter Bergkvist (MP) och Lotta Wiström 
(L) avstår från att rösta.  
Ordföranden finner att med 16 röster för JA, 7 röster för NEJ och 8 personer som avstår ska 
budgeten antas som utskickat. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår 
(budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och fastställas 
av fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela 
landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. 
Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget 
för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma 
tidpunkt. Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november 
månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den 
kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.  
Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, 
ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen, och senast utgången av december månad 
fastställa budgeten. Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. 
Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts 
tidigare.  

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 162, 2022-11-07 
Beslut från kommunstyrelsen, § 154, 2022-10-24 
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Budgetförslag från KNU och KD 
Budgetförslag från Vänsterpartiet 
Tjänsteutlåtande 2022-10-11 
Bilaga: Mål och budget 2023 samt plan för 2024-2026 - teknisk budget 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Revisorerna 
Ekonomikontoret 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Knivstabostäder AB 
Knivsta kommunhus AB 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar mötet en kortare stund två gånger under ärendet.  
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§ 138   Dnr: KS-2022/695 

Revisorernas budget 2023  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunrevisionens budget sätts till 1 292 100 kr för år 
2023. 
Propositionsordning 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om beslut kan tas i enlighet med utskickat förslag, 
och finner att så är fallet.  

Sammanfattning av ärendet 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige stadgar att presidiet ska bereda revisionens budget. 

Underlag för beslut: 
PM 2022-11-08 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomikontoret 
Revisionen 
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§ 139   Dnr: KS-2022/517 

Hemställan om korrigering av verksamhetsområden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområden för vatten, spillvatten och dagvatten-
fastighet enligt kartunderlagen benämnda som bilagor 1-7, att gälla från och med att beslutet 
vinner laga kraft. 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om beslut kan tas i enlighet med utskickat förslag, 
och finner att så är fallet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett verksamhetsområde är det geografiska område där kommunen har beslutat att 
kommunal vatten- och avloppsförsörjning ska finnas. Fastighetsägare har inom 
verksamhetsområdet rätt till beslutade vattentjänster, men även en skyldighet att betala 
anläggnings- och brukningsavgift för vattentjänsterna. Knivsta har idag verksamhetsområden 
för vattentjänsterna vatten, spillvatten, dagvatten från fastighet och dagvatten från gata.  
Verksamhetsområden inrättas normalt i samband med utbyggnation av vatten och avlopp, 
men ibland kan detta missas eller avsiktligt skjutas fram i tiden. Det innebär att det finns 
fastigheter som är anslutna men som inte har tagits in i verksamhetsområdet. Roslagsvatten 
har genomfört en inventering av vilka fastigheter som inte ingår i verksamhetsområdena 
vatten, spillvatten och dagvatten-fastighet men som bör ingå. Verksamhetsområde 
dagvatten-gata ska också korrigeras men hanteras i separat ärende. 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa verksamhetsområden enligt bilagorna 1-7 för att 
säkerställa berörda fastighetsägares rätt till allmänt vatten och avlopp, liksom VA-
huvudmannens rätt att utöva sin verksamhet enligt vattentjänstlagen inom samma område. 

Underlag för beslut: 
Tjänsteutlåtande 2022-08-29  
Översiktskarta, korrigering av verksamhetsområden 2022-09-14 
Beslut SUN § 78, 2022-06-13, Korrigering verksamhetsområden 
Tjänsteutlåtande till SUN 2022-05-13 
Missiv från Knivstavatten 2022-04-20 
Justerat protokoll från Knivstavattens styrelsemöte 2022-03-15 
Kartunderlag till tjänsteutlåtande 2022-05-13 samt 2022-08-29: 
”Bilaga 1, Verksamhetsområde vatten, Östra Knivsta” 
”Bilaga 2, Verksamhetsområde spillvatten, Östra Knivsta” 
”Bilaga 3, Verksamhetsområde dagvatten, Östra Knivsta” 
”Bilaga 4, Verksamhetsområde vatten, Södra Knivsta” 
”Bilaga 5, Verksamhetsområde spillvatten, Södra Knivsta” 
”Bilaga 6a, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta” 
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”Bilaga 6b, Verksamhetsområde dagvatten, Centrala Knivsta, berörda fastigheter” 
”Bilaga 7, Verksamhetsområde spillvatten, Vassunda” 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivstavattens styrelse 
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§ 140   Dnr: KS-2022/441 

Utvärdering av redovisat partistöd 2021 och utbetalning av partistöd 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige godkänner partiernas redovisning av partistödet för 2021. 

2. Samtliga partier beviljas helt partistöd för budgetår 2023 i enlighet med 

partistödsreglementet (belopp per mandat). 

Propositionsordning 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om partiernas redovisning av partistödet 2021 kan 
godkännas, och finner att så är fallet. 
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om samtliga partier beviljas helt partistöd för 
budgetåret 2023 i enlighet med partistödsreglementet, och finner att så är fallet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska partier som erhåller partistöd inkomma med redovisning av 
användandet av stödet. Utebliven redovisning kan innebära att partistöd uteblir eller 
minskning vid avvikelser mot partistödsreglementet för efterföljande år. Samtliga partier har 
inkommit med en godtagbar ekonomisk redovisning av partistödet 2021, och därför föreslås 
att alla partier erhåller fullt mandatstöd även för budgetår 2023.  

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 157, 2022-10-24 
Tjänsteutlåtande 2022-08-17 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
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§ 141   Dnr: KS-2022/514 

Kommanditbolagsavtal Gredelinen  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner kommanditbolagsavtalet för Gredelinen KB. 

Propositionsordning: 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot avslag, och finner att kommunstyrelsens 
förslag till beslut vinner bifall. 

Sammanfattning av ärendet 
Den 30 juni förvärvade kommunkoncernen kommanditbolaget Gredelinen. Ett 
kommanditbolag ägs av två eller flera bolagsmän. Bolagsmännen består av minst en 
komplementär och en kommanditdelägare. För att ett kommanditbolag ska kunna ledas och 
styras upprättas ett kommanditbolagsavtal mellan bolagsmännen som utgår från den 
bolagsordning som kommunfullmäktige fastställde 27 april 2022.  
Innebörden av avtalet är att Kommunfastigheter i Knivsta AB styrelse och förvaltning 
ansvarar för Gredelinen KB. Avtalet reglerar även ändamålet med bolaget och ägarandelar 
samt ansvar för bolagets förpliktelser. Avtalet är framtaget av Agenda advokatbyrå och 
avtalets giltighet är villkorat av kommunfullmäktiges godkännande. 

Underlag för beslut: 
Beslut från kommunstyrelsen, § 139, 2022-09-26 
Tjänsteutlåtande 2022-08-17 
Kommanditbolagsavtal 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivsta kommunhus AB 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Ekonomichef 
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§ 142  Dnr: KS-2022/232 

Motion 2022:09 från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) – Mobilfri skola  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Propositionsordning: 
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag, och finner att så är fallet. 

Sammanfattning av ärendet 
I motionen föreslår Liberalerna att kommunfullmäktige ska besluta att införa mobilfria skolor i 
Knivsta från och med hösten 2022. Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 23 mars 
2022, och har beretts av utbildningsnämnden den 7 juni 2022. Utbildningsnämnden föreslår 
att kommunfullmäktige ska anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet.  

Underlag för beslut: 
Beslut från kommunstyrelsen, § 155, 2022-10-24 
Tjänsteutlåtande 2022-09-21 
Beslut från utbildningsnämnden, § 52, 2022-06-07 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2022-05-17 
Motionen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 143   Dnr: KS-2021/750 

Svar på motion från Lotta Wiström (L) och Anna Koskela-Lundén (L) - Utveckla Mora 
Äng till ett besöksmål  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet 2022-09-
01. 
Reservation  
Lotta Wiström (L) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden och förslag 
Lotta Wiström (L) yrkar återremiss av ärendet.  
Harriet Swanberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordförande frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras 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.  
Victor Krusell (KNU), Lisbeth Rye-Danjelsen (KNU), Maria Fornemo (V), Matilda Hübinette 
(KNU), Ivan Krezic (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Mattias Norrby (KNU), Pierre 
Janson (KNU), Peter Brymér (KNU), Daniel Boström (KNU), Mimmi Westerlund (KD), 
Thomas Malmer (KD), Oscar Hahne (KD), Monika Lövgren (SD), Johan Helenius (SD), 
Ronald Westman (SD), Peter Wester (SD), Harriet Swanberg (S), Gunnar Orméus (S), Britt-
Louise Gunnar (S), Martin Sjödin (S), Lena Liljeblad (S), Christer Johansson (V) och Peter 
Bergkvist (MP) röstar JA.  
Thor Övrelid (M), Anna Holmqvist Boulonois (M), Bengt-Ivar Fransson (M), Susanne 
Jakobsson (M) och Lotta Wiström (L) röstar NEJ.  
Johan Eskhult (C) och Boo Östberg (C) avstår från att rösta.  
Ordföranden finner att med 24 röster för JA, 5 för NEJ  och med 2 som avstår ska frågan 
avgöras idag.  
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot avslag, och finner att 
kommunstyrelsens förslag till beslut vinner bifall.  

Sammanfattning av ärendet 
Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) har föreslagit att Knivsta kommun ska driva 
arbetet med att utveckla Mora Äng och Mora Sten som besöksmål.  
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Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 137, 2022-09-26 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-01 
Motion 2021:10 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 144   Dnr: KS-2022/560 

Redovisning 2022 av motioner som inte har beretts inom ett år  

Kommunfullmäktiges beslut 
Redovisningen i tjänsteutlåtandet 2022-09-28 är anmäld. 

Propositionsordning 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anse redovisningen som anmäld, och finner 
att så är fallet. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen, 5 kap 33 §, bör motioner och medborgarförslag beredas så att 
fullmäktige kan fatta beslut inom ett år från det att motionen eller medborgarförslaget 
väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom ett år ska ärendet redovisas för 
kommunfullmäktige, som då kan välja att avskriva ärendet från vidare handläggning. 

Underlag för beslut: 
Beslut från kommunstyrelsen, § 156, 2022-10-24 
Tjänsteutlåtande 2022-09-26 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 145   Dnr KS-2022/750 
Anmälan av motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar emot motion 2022:14 från Thor Övrelid (M), Boo Östberg (C), Lotta 
Wiström (L) och Peter Bergkvist (MP) – Föräldradrivet kafé i Adolfsbergshallen.  



Vänsterpartiet reserverar oss mot beslutet att anta Mål och budget 2023 …. 

Istället hänvisar vi till Vänsterpartiets förslag till mål och budget 2023. 

 

Dessutom yrkar vi följande redigeringar: 

Koldioxidbudget 

- Vänsterpartiet yrkar att en årlig uppföljning av Knivstas koldioxidutsläpp i 

enlighet med kommunens koldioxidbudget och åtagandet enligt Parisavtalet 

genomförs. 

Heltid som norm 

- Vänsterpartiet yrkar att det olagliga uppdraget till KS angående Heltid som 

norm tas bort. I enlighet med nya LAS som antagits under 2022 ska heltid vara 

norm. 

Utdelning från bolagen 

- Vänsterpartiet yrkar att för att lägga in totalt 21 miljoner i utdelning från 

bolagen behöver försäkran om att medlen finns så att bolagen inte kommer 

behöva låna pegar till utdelningen. 

Ägardirektiv 

- Vänsterpartiet yrkar att den text som beskriver bolagens byggande på ett 

klimatneutralt sätt återförs enligt följande, under rubriken ”Budgetdirektiv 2023” 

Kommunfastigheter och Knivstabostäder ska verka och planera för positiv 

miljöpåverkan, enligt de tre punkter som finns i Förvaltningens, S:s och V:s 

förslag till budget. 

Investeringsbudget 

- Vänsterpartiet yrkar att den investering för idrott på Kölängen som finns i S:s 

och V:s förslag till Mål och budget finns kvar i investeringsplanen. 

 

Christer Johansson (V) Maria Fornemo (V) 

gruppledare  2:e vice ordf. KF 

Vänsterpartiet Knivsta 

Spakbacken 29, 741 94 Knivsta 

knivsta.vansterpartiet.se 

 

Ett Knivsta med framtidstro 

2022.11.24 

 

Reservation mot beslut i budgetdebatten 24 nov 2022. 
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