
 
 

 
  PROTOKOLL 1 (21)  

Sammanträdesdatum  
2020-09-23  

 

 
ANSLAG/BEVIS 

 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag. 
Organ:   Kommunfullmäktige  
Sammanträdesdag:  2020-09-23 
Protokollet justerades:  2020-10-07 
Datum då anslaget sattes upp: 2020-10-09 
Sista dag för överklagande:  2020-10-30 
Datum då anslaget tas ner:  2020-10-31 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta 
 
 
 

Protokoll från Knivsta kommunfullmäktige 
§§ 78–96 

Tid: Onsdagen den 23 september 2020, kl. 16.00–23.40 
Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Knivsta 
 
 
 
Protokollet justeras digitalt. För digitala underskrifter se sista sidan.  
 
Klas Bergström (M), ordförande 
Christer Johansson (V), justerare 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 
Eva Paulsrud, mötessekreterare §§ 78-96 
 
  



 
 

 
  Kommunfullmäktige 

 
PROTOKOLL 2 (21)  
Sammanträdesdatum  
2020-09-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutande 
 
Närvarande i Tilassalen Närvarande på distans (distansledamöter) 
Klas Bergström (M), ordförande 
Britta Lästh (KNU), 2:a vice ordförande  
Björn-Owe Björk (KD) 
Gunnar Larsson (-) 
Gunnar Parnell (-), §§ 78-82 till kl 
20.45 (deltog ej i beslutet) 
 

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) 
Kerstin Eskhult (C) 
Kerstin Umegård (MP) 
Rolf Samuelsson (MP), §§ 78-87 
Christer Johansson (V) 
Lennart Lundberg (KNU) 
Pierre Janson (KNU) 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) 
Pontus Lamberg (KD) 
Synnöve Adell (KD) 
Gunnar Gidlund (KD) 
Monica Lövgren (SD), §§ 83-86 
Hans Nyberg (SD), §§ 78-84, 87-96 
Anna Koskela-Lundén (L) 
Lotta Wiström (L) 
Birgitta Ljungberg Jansson (C), ersätter Johan 
Eskhult (C) 
Bengt-Åke Andersson (KNU), ersätter Maria 
Ahlestål (KNU) 
Johan Helenius (SD), ersätter Monica Lövgren 
(SD) §§ 78-82 och Gunnar Parnell (-) §§ 83-96 
Jacob Risberg (MP), ersätter Rolf Samuelsson §§ 
88-96  
 

Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare  
I Tilassalen  
Owe Engström (KNU), §§ 82–96 
På distans som distansersättare 
Matilda Hubinette (-), Göran Nilsson (M), Ninel Jansson (S), Niklas Björkegren (S), Anders 
Bergquist (S), Birgitta Ljungberg Jansson (C), James McKie (C), §§ 82-96, Jacob Risberg 
(MP), §§ 78-87, Mikaela Gönczi (MP), Maria Fornemo (V), Fredrik Rosenbecker (V), Per 
Lindström (KD), Layla Nasiar (KD), Erik Kronqvist (L), och Mikael Olsson (L).  



 
 

 
  Kommunfullmäktige 

 
PROTOKOLL 3 (21)  
Sammanträdesdatum  
2020-09-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 78 

Justering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Protokollet justeras den 7 oktober 2020 av ordföranden, Christer Johansson (V) och Lennart 
Lundberg (KNU).  

 

§ 79 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Punkt 5, Frågor från ledamöterna, utgår eftersom inga frågor inkommit.  
Interpellationer debatteras fram till den schemalagda pausen klockan 17.30. Debatten 
återupptas i slutet av sammanträdet i mån av tid, och bordläggs om tid saknas.  
I övrigt godkänns dagordningen utan ändringar.  
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Sammanträdesdatum  
2020-09-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 80 

Anmälda beslut och skrivelser  
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunfullmäktige:   
 

- Antaget reglemente för den gemensamma lönenämnden, gällande från och med den 
1 juli 2020 

- Beslut från socialnämnden, § 54, 2020-04-16, Knivstaförslag om anhörigstödjare 
- Beslut från socialnämnden, § 72, 2020-05-28, Redovisning av ej verkställda 

gynnande beslut kvartal 1 2020 
- Beslut från socialnämnden 2020-08-20 (ordförandebeslut), Revidering av 

nämndbudget för socialnämnden 
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 80, 2020-08-31, Revidering av 

nämndbudget 
- Beslut från utbildningsnämnden, § 53, 2020-08-11, Revidering av nämndbudget 
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 298, 2020-08-25, Revidering av nämndbudget 

 
 
§ 81 

Kommunalråden informerar  
 
Peter Evansson (S), kommunalråd, informerar. Sedan sista kommunfullmäktige har den 
ekonomiska prognosen förbättrats.   
Lennart Lundberg (KNU), oppositionsråd, informerar om besök på bland annat skolor i 
kommunen samt CIK.  
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Sammanträdesdatum  
2020-09-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 82    KS-2020/109 

Interpellationer 
 
Interpellation från Lennart Lundberg (KNU) till kommunstyrelsens ordförande om 
kostnaderna för fyrspårsavtalet 
Peter Evansson (S) besvarar interpellationen. Interpellationen och svaret har varit utsända.  
Interpellation från Lennart Lundberg (KNU) till kommunstyrelsens ordförande om 
tomma kontorslokaler i CIK 
Peter Evansson (S) besvarar interpellationen. Interpellationen och svaret har varit utsända.  
Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till utbildningsnämndens ordförande – Ökade 
barngrupper i förskolan 
Bengt-Ivar Fransson (M) besvarar interpellationen. Interpellationen och svaret har varit 
utsända.  
Bordlagda interpellationer:  

- Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till kommunstyrelsens ordförande – 
Meröppna bibliotek 

- Interpellation från Pontus Lamberg (KD) till utbildningsnämndens ordförande – Sänkt 
ersättning för fristående förskolor 

- Interpellation från Pontus Lamberg (KD) till socialnämndens ordförande – Äldre och 
anhöriga under Covid-19 

- Interpellation från Pontus Lamberg (KD) till samhällsutvecklingsnämndens ordförande 
– Nybyggnation av Mejeriparken 

- Interpellation från Synnöve Adell (KD) till socialnämndens ordförande – LOV för 
Knivstas äldrevård, särskilt boende 

 
 
Ajournering 
 
Ordföranden ajournerar sammanträdet klockan 17.45–18.30. Efter ajourneringen genomförs 
en teknikfunktionskontroll och närvarokontroll.   
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Sammanträdesdatum  
2020-09-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 82   Dnr: KS-2020/574 

Mål och budget 2021 med planeringsramar 2022-2024 samt skattesats 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Mål och budget 2021 med planeringsramar 2022-2024 daterad 17 september 2020 fastställs 
med följande innehåll: 
• Kommunövergripande mål med tillhörande fokusområden och direktiv. 
• Resultat- och balansräkning, med ett budgeterat resultat 2021 på 11,3 miljoner 
kronor. 
• Driftbudget och investeringsplan för kommunstyrelsen och nämnderna. 
• Kommunstyrelsen får i uppdrag att omsätta befintliga lån när de förfaller, samt 
nyupplåna vid behov upp till 100 miljoner kronor under 2021. 
• Borgensavgiften är år 2021 0,30 procent för kommunala bolag. 
• Skattesatsen för 2021 är 21,51 procent. 
• Plan för reglering av negativt balanskravsresultat 2018.  

Reservationer  
Samtliga ledamöter från Kristdemokraterna reserverar sig till förmån för sitt 
återremissyrkande.  
Samtliga ledamöter från Liberalerna och Knivsta Nu reserverar sig till förmån för sina egna 
budgetförslag.  
Gunnar Larsson (-) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden, första delen av budgetdebatten 
Peter Evansson (S), Boo Östberg (C), Christer Johansson (V), och Kerstin Umegård (MP), 
yrkar bifall till fempartimajoritetens förslag till budget, som även är kommunstyrelsens förslag. 
Lennart Lundberg (KNU), yrkar bifall till Knivsta NU.s budgetförslag 2020-09-21.  
Pontus Lamberg (KD) yrkar återremiss för att arbeta in att-satserna från Kristdemokraternas 
budgetförslag i budgeten. 
Lotta Wiström (L) yrkar bifall till Liberalernas reviderade budgetförslag daterat 2020-09-22. 

Propositionsordning del 1 (debatt om återremiss) 
Ordföranden bryter budgetdebatten efter gruppledarnas anföranden och föreslår att 
kommunfullmäktige ska ta ställning till frågan om återremiss omedelbart efter en debatt om 
återremissen, för att inte i onödan hålla en budgetdebatt för det fall ärendet ska 
återremitteras. Om fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag fortsätter 
budgetdebatten.  
Ordföranden kontrollerar att alla beslutande syns i bild, och frågar sedan kommunfullmäktige 
om den här propositionsordningen kan godkännas, och finner att kommunfullmäktige 
besvarar frågan med ja. Därefter lämnar ordföranden ordet fritt. 
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2020-09-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Yrkanden under återremissdebatt  
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) och Christer Johansson (V) yrkar avslag på Pontus Lambergs 
återremissyrkande.  

Propositionsordning del 2 (återremiss)  
Ordföranden kontrollerar att alla beslutande syns i bild. Därefter ställer ordföranden frågan 
om ärendet ska avgöras idag mot Pontus Lambergs yrkande på återremiss och finner att 
kommunfullmäktige vill avgöra ärendet idag.  

Yrkanden, fortsättning på budgetdebatten 
Claes Litsner (S), Bengt-Ivar Fransson (M), Thor Övrelid (M), Kerstin Eskhult (C), Britt-Louise 
Gunnar (S), och Olivia Bergström (M) yrkar bifall till fempartimajoritetens förslag till budget, 
som även är kommunstyrelsens förslag. 
Anna Koskela Lundén (L) yrkar bifall till Liberalernas reviderade budgetförslag daterat 2020-
09-22.  
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) och Pierre Janson (KNU) yrkar bifall till Knivsta Nu:s 
budgetförslag 2020-09-21. 
Johan Helenius (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag 2020-09-20. 

Propositionsordning del 3 (budget) 
Ordföranden konstaterar att det finns fyra budgetförslag och meddelar att dessa kommer att 
ställas mot varandra. Därefter genomför ordföranden en teknikfunktionskontroll för att se till 
att alla beslutande kan delta i beslutet. Samtidigt kontrolleras röstlängden. Slutligen ställer 
ordföranden förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet  
Under september månad har både en ny skatteprognos och nya statsbidrag för satsningar 
på välfärden inneburit nya ekonomiska förutsättningar för Knivsta kommun. Det 
budgetförslag som kommunstyrelsen behandlade på sammanträdet i augusti har därför 
reviderats.  

Underlag i ärendet  
Beslut från kommunstyrelsen 2020-09-21, § 150 
Tjänsteutlåtande 2020-09-17 
Majoritetens budgetförslag 2020-09-17 - Revideringar efter välfärdspengar 
Beslut från kommunstyrelsen, § 123, 2020-08-24 
Rättelseblad 2020-09-09 med bilaga, felaktig sida 
Majoritetens budgetförslag, korrigerat 2020-09-09 
Tjänsteutlåtande 2020-08-13 
Budgetförslag 2020-09-10 och 2020-09-21 från Knivsta Nu 
Budgetförslag 2020-08-23 från Kristdemokraterna 
Budgetförslag 2020-08-21 och 2020-09-20 från Sverigedemokraterna  
Budgetförslag 2020-08-16 med revideringar 2020-09-22 från Liberalerna 
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Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Bygg och miljönämnden 
Revisorerna 
Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet efter ärendet klockan 21.10–21.25.Efter 
ajourneringen görs ett upprop och röstlängden justeras.  
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§ 83   Dnr: KS-2020/574 
Revisorernas budget 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att kommunrevisionens budget sätts till 890 000 kr för år 2021. 

Yrkanden 
Christer Johansson (V) och Britt-Louise Gunnar (S) yrkar bifall till presidiets förslag.  

Propositionsordning 
Ordföranden ställer presidiets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller presidiets förslag.  

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

Underlag för beslut 
Presidiets förslag 2020-09-14  

Beslutet skickas till 
Akten 
Ekonomikontoret 
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§ 84   Dnr: KS-2019/772 

Svar på motion 2019:07 från Monica Lövgren och Hans Nyberg (SD) – Inför språkkrav i 
svenska för anställning inom skola och omsorg  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Reservationer 
Monica Lövgren (SD) och Johan Helenius (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden 
Peter Evansson (S), Bengt-Ivar Fransson (M), Britt-Louise Gunnar (S) och Christer 
Johansson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Monica Lövgren (SD) och Johan Helenius (SD) yrkar bifall till motionen.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla beslutande kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot Monica Lövgrens och 
Johan Helenius yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Monica Lövgren (SD) och Hans Nyberg (SD) har den 29 oktober 2019 lämnat en motion till 
kommunfullmäktige där de föreslår att det ska tas fram ett obligatoriskt språktest i svenska 
för anställning inom skola och omsorg. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 128, 2020-08-24 
Tjänsteutlåtande 2020-07-01 
Motionen 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
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§ 85   Dnr: KS-2020/427 
 

Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget på revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för 
Knivsta kommun daterat 2020-06-25. 

Reservationer 
Britta Lästh (KNU), Lotta Wiström (L) och Gunnar Larsson (-) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden 
Peter Evansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Lotta Wiström (L) ändringsyrkar att 17 § i ordningsföreskrifterna ska lyda: ”All användning av 
pyrotekniska varor på offentlig plats kräver tillstånd av polismyndigheten. För övriga områden 
med sammanhållen bebyggelse krävs tillstånd vid alla tidpunkter. Det är förbjudet att 
använda fyrverkerier närmare än 200 meter från vård- och äldreboenden. 
Britta Lästh (KNU) och Lennart Lundberg (KNU) yrkar på återremiss gällande att 
Pepparkaksudden ska möjliggöra hundbad. 

Propositionsordning, del 1 
Ordföranden slår fast att Hans Nyberg (SD) inte kan anses tjänstgörande under ärendet. 
Därefter ställer ordföranden Britta Läsths och Lennart Lundbergs återremissyrkande mot att 
ärendet ska 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.  
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), Kerstin Eskhult (C), Kerstin Umegård 
(MP), Rolf Samuelsson (MP), Christer Johansson (V), Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe 
Björk (KD), Synnöve Adell (KD), Gunnar Gidlund (KD), Monica Lövgren (SD), Johan 
Helenius (SD) och Birgitta Ljungberg-Jansson (C) röstar JA.  
Britta Lästh (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Pierre Janson (KNU), Mikael Rye-Danjelsen 
(KNU), Bengt-Åke Andersson (KNU), Anna Koskela-Lundén (L), Lotta Wiström (L) och 
Gunnar Larsson (-) röstar NEJ.  
Med 22 JA-röster mot 8 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras 
idag.  
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Propositionsordning, del 2 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Lotta Wiströms ändringsyrkande 
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommuner har möjlighet att anta lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). De 
föreslagna ändringarna innebär rättelser och förtydliganden i 3 §, 8 §, 13 §, 14 §, 17 §, 19 § 
och 22 §. Den tidigare § 4 tas bort och en ny § 16 angående förbud mot förtäring av alkohol 
införs. Förändringarna ska anmälas till Länsstyrelsen enligt 3 kap 13 § ordningslagen. 
Ändringarna gäller delar av föreskrifternas innehåll innefattande införande av ny paragraf, 
ändringar i befintliga paragrafer samt upphävanden av tidigare paragrafer. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggaren 
Kommunarkivarie  
Länsstyrelsen i Uppsala län 
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§ 86   Dnr: KS-2020/511 

Ändring av föreskrift om avgifter för äldre- och funktionshinderomsorgen – kostnad 
för matpaket 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
1. Kommunfullmäktige antar den reviderade föreskriften om avgifter för äldre- och 

funktionshinderomsorgen enligt förslaget daterat 2020-08-06. 
2. Taxan träder i kraft från och med den 1 oktober 2020.  

Yrkanden 
Peter Evansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden slår fast att Hans Nyberg (SD) inte kan anses tjänstgörande under ärendet. 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla beslutande kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Den som inte själv kan tillreda måltider och som inte kan få behovet tillgodosett på annat sätt 
kan efter ansökan få biståndsbeslut av kommunen för hjälp eller stöd i detta, vanligtvis i form 
att matpaket som levereras hem till bostaden. Avgiften för den här matdistributionen är i 
Knivsta kommun uppdelad i två delar – en distributionsavgift och en avgift för respektive 
matpaket. Socialnämnden föreslår att avgiften justeras så att distributionsavgiften omfattar 
alla brukare som väljer att få maten levererad av kommunens hemtjänst.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-07-30 
Förslag på ändrad föreskrift 2020-08-06 
Beslut från socialnämnden, § 77, 2020-05-28 
Tjänsteutlåtande från socialnämnden, 2020-04-20 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialnämnden 
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§ 87   Dnr: KS-2020/524 

Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy för Knivsta kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar styrdokumentet Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy.  

Reservationer 
Pontus Lamberg (KD), Gunnar Gidlund (KD), Synnöve Adell (KD), Björn-Owe Björk (KD) och 
Gunnar Larsson (-) reserverar sig till förmån för Kristdemokraternas tilläggsyrkande.  

Yrkanden 
Peter Evansson (S), Christer Johansson (V), Boo Östberg (C), Harriet Swanberg (S), Claes 
Litsner (S), Kerstin Umegård (MP), Synnöve Adell (KD), Gunnar Gidlund (KD), Anna Koskela 
Lundén (L) och Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
Pontus Lamberg (KD) yrkar, med instämmande från Björn-Owe Björk (KD), bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut samt tilläggsyrkar att kommunfullmäktige ska ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta och införa en checklista för att detaljplaner och 
bygglov ska följa stadsbyggnadsprinciperna med arkitekturpolicy, samt att kommunstyrelsen 
ska få i uppdrag att utforma och införa en utvärderings- och urvalsmodell med 
stadsbyggnadsprinciperna och arkitekturpolicyn som grund för markanvisningar. 

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla beslutande kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Slutligen ställer ordföranden Pontus 
Lambergs tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår 
tilläggsyrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har behov av ett dokument som samlat uttrycker kommunens ambitioner 
vad gäller gestaltning. Det gäller hela stadsbyggnadsprocessen. Stadsbyggnadsprinciper 
med arkitekturpolicy är ett stöd och en checklista i detta arbete. 

För exploateringsenheten finns ett värde i att kunna utgå från dokumentets riktlinjer vid 
upprättande av avtal med byggherrar/fastighetsägare. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-07-30 
Stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy - förslag slutredigerat 2020-07-30 
Beslut från bygg- och miljönämnden, § 275, 2020-06-16 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 59, 2020-06-08 

  



 
 

 
  Kommunfullmäktige 

 
PROTOKOLL 15 (21)  
Sammanträdesdatum  
2020-09-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadschef  
Planchef  
Exploateringschef  
 
 
  



 
 

 
  Kommunfullmäktige 

 
PROTOKOLL 16 (21)  
Sammanträdesdatum  
2020-09-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 88   Dnr: KS-2020/525 

Nya avfallsföreskrifter för Knivsta kommun  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar Avfallsföreskrifter för Knivsta kommun. 
2. Föreskrifterna ska gälla från och med den 16 oktober 2020.  

Yrkanden 
Peter Evansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla beslutande kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Avfallsföreskrifterna är en del av den kommunala renhållningsordningen tillsammans med 
avfallsplanen. Enligt miljöbalken kap 15 § 41 ska renhållningsordningen antas av 
kommunfullmäktige.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-07-29 
Förslag på avfallsföreskrifter 2020-02-17  
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 61, 2020-06-08 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2020-05-11 med bilaga (lista över 
ändringar) 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Avfallsenheten 
  



 
 

 
  Kommunfullmäktige 

 
PROTOKOLL 17 (21)  
Sammanträdesdatum  
2020-09-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 89   Dnr: KS-2020/566 

Utvärdering av redovisat partistöd 2019 och utbetalning av partistöd 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner partiernas redovisning av partistöd för 2019 och beslutar att 
utbetala partistöd till samtliga partier 2021 i enlighet med beslutat belopp per mandat.  

Yrkanden och röstförklaringar 
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och anmäler en 
röstförklaring (protokollsbilaga 1).  
Peter Evansson (S) och Björn-Owe Björk (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla beslutande kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska partier som erhåller partistöd inkomma med redovisning av 
användandet av stödet, utebliven redovisning kan innebära att partistöd uteblir framgent. 
Samtliga partier har inkommit med en godtagbar ekonomisk redovisning av partistödet 2019, 
och därför föreslås att alla partier erhåller fullt mandatstöd även för budgetår 2021. 

Underlag för beslut 
Beslut från kommunstyrelsen, § 129, 2020-08-24 
Tjänsteutlåtande, odaterat 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
  



 
 

 
  Kommunfullmäktige 

 
PROTOKOLL 18 (21)  
Sammanträdesdatum  
2020-09-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 90    Dnr KS-2020/10 
Entlediganden 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige entledigar  

- Ove Engström (KNU) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från och 
med den 2020-09-24. 

- Klas Bergström (M) från uppdraget som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige från 
och med den 2021-01-01. 

- Staffan Ljung (KNU) från uppdraget som ledamot i Knivstabostäder AB från och med 
nästa bolagsstämma. 

- Staffan Ljung (KNU) från uppdraget som ersättare i Roslagsvatten AB från och med 
nästa bolagsstämma. 

- Bengt-Åke Andersson (KNU) från uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen från 
och med den 24 september 2020. 

Underlag för beslut 
Valberedningens protokoll har varit utsänt. Valberedningens ordförande, Birgitta Ljungberg-
Jansson (C), redogör för förslaget.  

Beslutet skickas till 
Akten 
Länsstyrelsen 
Knivstabostäder AB 
Roslagsvatten AB 
 

§ 91    Dnr KS-2020/10 

Fyllnadsval av 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige väljer Thor Övrelid (M) som 1:e vice ordförande i kommunfullmäktige 
från och med den 1 januari 2021 till och med den 14 oktober 2022. 

Underlag för beslut 
Valberedningens protokoll har varit utsänt. Valberedningens ordförande, Birgitta Ljungberg-
Jansson (C), redogör för förslaget.  

Beslutet skickas till 
Akten  



 
 

 
  Kommunfullmäktige 

 
PROTOKOLL 19 (21)  
Sammanträdesdatum  
2020-09-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 92    Dnr KS-2020/10 

Fyllnadsval av nämndeman till Uppsala tingsrätt 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige väljer Johanna Jaresved som nämndeman till Uppsala tingsrätt för 
perioden 2020-09-24 till och med 2023-12-31. 

Sammanfattning av ärendet  
Susanne Jakobsson har av tingsrätten på egen begäran entledigats från sitt uppdrag som 
nämndeman och (M) har nu nominerat Johanna Jaresved för perioden 2020-09-24 till och 
med 2023-12-31.  

Underlag för beslut 
Valberedningens protokoll har varit utsänt. Valberedningens ordförande, Birgitta Ljungberg-
Jansson (C), redogör för förslaget.  

Beslutet skickas till 
Akten 
Uppsala tingsrätt 
 

§ 93     Dnr KS-2020/10 

Fyllnadsval av ledamot i Knivstabostäder AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige väljer Maria Ahlestål (KNU) som ledamot i Knivstabostäder AB för 
perioden från och med närmaste bolagsstämma fram till den årsstämma som äger rum efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 

Underlag för beslut 
Valberedningens protokoll har varit utsänt. Valberedningens ordförande, Birgitta Ljungberg-
Jansson (C), redogör för förslaget.  

Beslutet skickas till 
Akten 
Knivstabostäder AB 
 
  



 
 

 
  Kommunfullmäktige 

 
PROTOKOLL 20 (21)  
Sammanträdesdatum  
2020-09-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 94    Dnr KS-2020/10 

Fyllnadsval av ersättare i Roslagsvatten AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Simon Vikström (KNU) som ersättare i Roslagsvatten AB för 
perioden från och med närmaste bolagsstämma fram till den årsstämma som äger rum efter 
nästa val till kommunfullmäktige. 

Underlag för beslut 
Valberedningens protokoll har varit utsänt. Valberedningens ordförande, Birgitta Ljungberg-
Jansson (C), redogör för förslaget.  

Beslutet skickas till 
Akten 
Roslagsvatten AB 

 

§ 95    Dnr KS-2020/10 

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Matilda Hübinette (KNU) som ersättare i kommunstyrelsen från 
och med den 24 september 2020 till och med den 31 december 2022. 

Underlag för beslut 
Valberedningens protokoll har varit utsänt. Valberedningens ordförande, Birgitta Ljungberg-
Jansson (C), redogör för förslaget.  

Beslutet skickas till 
Akten 
  



 
 

 
  Kommunfullmäktige 

 
PROTOKOLL 21 (21)  
Sammanträdesdatum  
2020-09-23  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 96    KS-2020/768 
    KS-2020/769 
    KS-2020/770 

Anmälan av motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande motioner är anmälda till kommunfullmäktige:  

- Motion 2020:10 från Lotta Wiström (L)- Bilda ett naturreservat på kommunal mark i 
södra Lunsen 

- Motion 2020:11 från Kristdemokraterna - Revidera Knivsta kommuns riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning 

- Motion 2020:12 från Björn-Owe Björk (KD) - Revidera Knivsta kommuns partistöd 

Beslutet skickas till 
Akten 



Protokollsbilaga 1 

Röstförklaring i ärende 14 Partistöd KF 20200923 kommunfullmäktiges protokoll § 89 

Jag anser att det är rimligt att såväl kommunstyrelsens som kommunfullmäktiges ledamöter får ta 
del av partiernas redovisning av kommunala partistödet. Det är rimligt att vi har den öppenheten om 
hur partierna hanterar offentligt stöd. 

Även om handlingarna kan begäras ut, är den bättre signal om hur kommunen ser på öppenhet, att 
skicka med partiernas redovisning som bilagor i ärendet, än att inte göra det. Jag ser gärna att 
kommunen inför nästa års hantering av partistödet återgår till den ordning som tidigare gällde. 

 

Lennart Lundberg, gruppledare för Knivsta.Nu 
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