
 
 

 
  PROTOKOLL 1 (19)  

Sammanträdesdatum  
2021-02-10  

 

 
ANSLAG/BEVIS 

 
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag. 
Organ:   Kommunfullmäktige  
Sammanträdesdag:  2021-02-10 
Protokollet justerades:  2021-02-22 
Datum då anslaget sattes upp: 2021-02-24 
Sista dag för överklagande:  2021-03-17 
Datum då anslaget tas ner:  2021-03-18 
Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset, Centralvägen 18, Knivsta 

Protokoll från Knivsta kommunfullmäktige 
§§ 1–18 

Tid: Onsdagen den 10 februari 2021, kl. 18.00–22.45 
Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Knivsta 
 
 
 
Protokollet justeras digitalt. För digitala underskrifter se sista sidan.  
 
Britt-Louise Gunnar (S), ordförande  
Christer Johansson (V), justerare 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 
Siobhán Górny, mötessekreterare §§ 1–18 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 2 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutande 

Närvarande i Tilassalen Närvarande på distans (distansledamöter) 
Britt-Louise Gunnar (S), ordförande 
Thor Övrelid (M), 1:e vice ordförande 
Klas Bergström (M) 
Hans Nyberg (SD) 

 

Jeanette Meland (M) 
Olivia Bergström (M) 
Bengt-Ivar Fransson (M) 
Peter Evansson (S) 
Claes Litsner (S) 
Gunnar Orméus (S), §§ 1–7 
Harriet Swanberg (S) 
Boo Östberg (C) 
Johan Eskhult (C) 
Kerstin Eskhult (C) 
Kerstin Umegård (MP) 
Christer Johansson (V) 
Lennart Lundberg (KNU) 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) 
Maria Ahlestål (KNU) 
Pierre Janson (KNU) 
Pontus Lamberg (KD), §§ 1–9 
Björn-Owe Björk (KD) 
Synnöve Adell (KD) 
Gunnar Gidlund (KD) 
Gunnar Larsson (-) 
Monica Lövgren (SD) 
Hans Nyberg (SD) 
Anna Koskela-Lundén (L) 
Lotta Wiström (L) 
Bengt-Åke Andersson (KNU), ersätter Britta Lästh 
(KNU) 
Jacob Risberg (MP), ersätter Rolf Samuelsson 
(MP) 
Jakob Deremar (SD), ersätter Gunnar Parnell (-) 
Ninel Jansson (S), ersätter Gunnar Orméus (S) 
§§ 8–18 
Per Lindström (KD), ersätter Pontus Lamberg 
(KD) §§ 10–18 
 

Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare (samtliga distansersättare) 
Matilda Hübinette (-), Niclas Uggla (M), Göran Nilsson (M), Ninel Jansson (S) §§ 1–7, Niklas 
Björkegren (S), Anders Bergquist (S), Birgitta Ljungberg Jansson (C), James McKie (C), 
Maria Fornemo (V), Fredrik Rosenbecker (V), Peter Brymér (KNU), Per Lindström (KD) §§ 
6–9, Layla Nasiar (KD), Johan Helenius (SD) och Mikael Olsson (L).  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 3 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 

Justering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Protokollet justeras den 22 februari 2021 av ordföranden, Christer Johansson (V) och 
Lennart Lundberg (KNU).  
 

§ 2 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Dagordningen godkänns utan ändringar. 
 

§ 3 

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

• Revisionsplan 2021 från kommunfullmäktiges revisorer 
• Stockholms läns länsstyrelses rapport 2020-12-15 från digital inspektion av 

Överförmyndarnämnden i Uppsala län  
• Beslut från bygg- och miljönämnden, § 335, 2020-12-15, Verksamhetsplan 2021 
• Beslut från IT-nämnden, § 21, 2020-11-27, Information 
• Beslut från IT-nämnden, § 21, 2020-11-27, Uppdaterad årsprognos 2020 
• Beslut från kommunstyrelsen, § 220, 2020-12-07, Verksamhetsplan 2021 
• Beslut från Lönenämnden, § 18, 2020-11-27, Uppdaterad årsprognos 2020 
• Socialnämndens beslut, § 113, 2020-12-1, Ej verkställda gynnande beslut Q3 2020 
• Socialnämndens beslut § 121, 2020-12-17, Verksamhetsplan 2021 
• Utbildningsnämndens beslut § 88 2020-12-08, Verksamhetsplan 2021 

  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 4 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 4 

Kommunalråden informerar  
 
Klas Bergström (M), kommunalråd, informerar om kommunens ekonomi och årsprognosen.  
Lennart Lundberg (KNU), oppositionsråd, informerar om bland annat det demokratinätverk 
han deltagit på tillsammans med Christer Johansson (V).  
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 5 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 5    KS-2021/26 

Ledamöternas frågor 

Fråga från Lennart Lundberg (KNU) till bygg- och miljönämndens ordförande -- Om 
kostnader för livsmedelskontroll i Knivsta kommun 
Claes Litsner (S) bevarar frågan.  

Fråga från Lennart Lundberg (KNU) till bygg- och miljönämndens ordförande -- Om 
höjda taxor i pandemitider 
Claes Litsner (S) bevarar frågan.  

Fråga från Lotta Wiström (L) till socialnämndens ordförande -- Handlingsplan mot våld 
i hemmet under pandemin 
Kerstin Eskhult (C) besvarar frågan.  

Fråga från Anna Koskela Lundén (L) till utbildningsnämndens ordförande -- Stöd till 
resurssvaga elever under pandemin 
Bengt-Ivar Fransson (M) besvarar frågan.  
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 6 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 6    KS-2020/109 
    KS-2021/25 

Interpellationer 

Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till utbildningsnämndens ordförande – 
Trygghet i skolan 
Bengt-Ivar Fransson (M) besvarar interpellationen.  

Underlag  
Interpellation 2020-09-23 
Interpellationssvar 2020-10-19 

Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till samhällsutvecklingsnämndens ordförande 
– Grönt kort till återvinningen 
Jacob Risberg (MP) besvarar interpellationen.  

Underlag  
Interpellation 2020-11-25 
Interpellationssvar utskickat 2021-02-09 

 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 19.40–20.10. Efter ajourneringen görs en närvarokontroll.  
 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 7 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 7    KS-2020/156 

Motion 2020:03 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund 
(KD) och Gunnar Parnell (-) om arbetsmiljö och minskade barngrupper i förskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Reservationer 
Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD), Synnöve Adell (KD), 
Hans Nyberg (SD), Monika Lövgren (SD), Anna Koskela Lundén (L), Lotta Wiström (L) och 
Gunnar Larsson (-) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden 
Klas Bergström (M), Christer Johansson (V), Bengt-Ivar Fransson (M), Lennart Lundberg 
(KNU), Olivia Bergström (M), Boo Östberg (C), Mikael Rye-Danjelsen (KNU) och Peter 
Evansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Björn-Owe Björk (KD), Anna-Koskela Lundén (L), Lotta Wiström (L), Monika Lövgren (SD), 
Pontus Lamberg (KD), Synnöve Adell (KD) och Hans Nyberg (SD) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Björn-Owe Björks m.fl. yrkande 
om bifall till motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2020. 
Motionärerna föreslår bl.a. att Knivsta kommun ska genomföra en utredning av 
arbetsmiljösituationen på de kommunala förskolorna och minska barngruppernas storlek. 
Motionen har beretts av utbildningsnämnden den 8 september 2020. Nämnden föreslår att 
motionen avslås. 

Underlag för beslut  
Beslut från kommunstyrelsen, § 170, 2020-10-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-28 
Beslut från utbildningsnämnden, § 65, 2020-09-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-05-14 
Motionen 
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 25 november 2020, § 134. 

Beslutet skickas till 
Akten 

Ajournering  
Ordföranden ajournerar sammanträdet i tio minuter under ärendet.  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 8 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 8    KS-2019/742 

Motion 2019:05 från Monica Lövgren (SD) - Bygg en hundrastgård i korsningen Emil 
Sjögrens väg/Forsbyvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer 
Monika Lövgren (SD), Hans Nyberg (SD), Jacob Deremar (SD), Lennart Lundberg (KNU), 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Bengt-Åke Andersson (KNU), Pierre Janson (KNU), Maria 
Ahlestål (KNU) och Gunnar Larsson (-) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden 
Klas Bergström (M), Kerstin Umegård (MP) och Bengt-Ivar Fransson (M) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Monika Lövgren (SD), Lennart Lundberg (KNU), Hans Nyberg (SD), Mikael Rye-Danjelsen 
(KNU) yrkar bifall till motionen.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot Monika Lövgrens m-fl 
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. 
Omröstning begärs. 

Omröstning 
De ledamöter som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA. 
De ledamöter som bifaller motionen röstar NEJ.  
Thor Övrelid (M), Klas Bergström (M), Jeanette Meland (M), Olivia Bergström (M), Bengt-Ivar 
Fransson (M), Peter Evansson (S), Claes Litsner (S), Ninel Jansson (S), Harriet Swanberg 
(S), Boo Östberg (C), Johan Eskhult (C), Kerstin Eskhult (C), Kerstin Umegård (MP), Jacob 
Risberg (MP), Christer Johansson (V), Anna Koskela-Lundén (L), Lotta Wiström (L) och Britt-
Louise Gunnar (S) röstar JA. 
Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Maria Ahlestål (KNU), Pierre Janson 
(KNU), Bengt-Åke Andersson (KNU), Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Synnöve 
Adell (KD), Gunnar Gidlund (KD), Gunnar Larsson (-), Monica Lövgren (SD), Jakob Deremar 
(SD) och Hans Nyberg (SD) röstar NEJ. 
Med 18 JA-röster mot 13 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 9 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Sammanfattning av ärendet  
Förslaget i motionen är att kommunen anlägger en hundrastgård i korsningen mellan Emil 
Sjögrens väg och Forsbyvägen. Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde 
den 20 november 2019, § 127, och bereddes av samhällsutvecklingsnämnden den 9 
november 2020, § 106. Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att avslå 
motionen. 

Underlag för beslut  
Beslut från kommunstyrelsen, § 213, 2020-12-07 
Tjänsteutlåtande 2020-11-16 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 106, 2020-11-09 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande, 2020-10-19 
Motionen 

Beslutet skickas till 
Akten 



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 10 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 9    KS-2020/155 

Motion 2020:02 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund 
(KD) och Gunnar Parnell (-) om personaltäthet, löner och resursskola 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslår motionen. 

Reservationer 
Gunnar Gidlund (KD), Björn-Owe Björk (KD), Synnöve Adell (KD),Hans Nyberg (SD), Monika 
Lövgren (SD), Anna Koskela Lundén (L), Lotta Wiström (L) och Gunnar Larsson (-) 
reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden 
Bengt-Ivar Fransson (M) och Christer Johansson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
till beslut.  
Lennart Lundberg (KNU) yrkar avslag på motionen.  
Anna Koskela-Lundén (L), Hans Nyberg (SD), Synnöve Adell (KD), Lotta Wiström (L), 
Gunnar Gidlund (KD) och Monika Lövgren (SD) yrkar bifall till motionen.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 12 februari 2020. Utbildningsnämnden har 
yttrat sig i ärendet den 8 september 2020, § 64, och föreslår att kommunfullmäktige avslår 
motionen eftersom bedömningen är att behovet inte är stort nog för en kommungemensam 
verksamhet för elever i lågstadieåldern. 

Underlag för beslut  
Beslut från kommunstyrelsen, § 214, 2020-12-07  
Tjänsteutlåtande 2020-11-18 
Beslut från utbildningsnämnden, § 64, 2020-09-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande, 2020-06-22 
Motionen 

Beslutet skickas till 
Akten 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 11 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 10    KS-2020/159 

Motion 2020:06 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund 
(KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) - Meröppna bibliotek 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet. 

Reservationer 
Gunnar Gidlund (KD), Björn-Owe Björk (KD), Synnöve Adell (KD), Per Lindström (KD) och 
Gunnar Larsson (-) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden 
Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD), och Synnöve Adell (KD) yrkar bifall till 
motionen.  
Klas Bergström(M), Peter Evansson (S), Lennart Lundberg (KNU), Christer Johansson (V), 
Claes Litsner (S) och Harriet Swanberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2020. 
Meröppet innebär att man med lånekort kan komma in i biblioteket på tider när biblioteket 
inte är bemannat. Tillgängligheten ökar utan att kostnader för personal tillkommer. För att 
kunna erbjuda meröppet krävs att lokalerna är anpassade ur säkerhets- och 
hållbarhetsperspektiv. 

Underlag för beslut  
Beslut från kommunstyrelsen, § 205, 2020-12-07 
Tjänsteutlåtande 2020-11-01 
Motionen 

Beslutet skickas till 
Akten 
 



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 12 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 11    KS-2020/495 

Motion 2020:08 från Lennart Lundberg (KNU) och Britta Lästh (KNU) – Inrätta en 
fritidsbank i CIK 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet. 

Yrkanden 
Klas Bergström (M) och Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 10 juni 2020. 
Det finns sedan många år förslag och önskemål om att Knivsta kommun ska erbjuda 
invånarna en så kallad fritidsbank där man kan låna fritidsutrustning kostnadsfritt. 
Kommunstyrelsen fattade beslut om att inrätta en fritidsbank den 19 oktober 2020, § 175.  

Underlag för beslut  
Beslut från kommunstyrelsen, § 206, 2020-12-07  
Tjänsteutlåtande 2020-11-12 
Motionen  

Beslutet skickas till 
Akten 
 



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 13 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 12    KS-2020/498 

Motion 2020:09 från Monica Lövgren (SD) – Lekredskap för funktionshindrade barn 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Yrkanden 
Klas Bergström (M) och Christer Johansson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
Monika Lövgren (SD) yrkar bifall till motionen.  

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

Sammanfattning av ärendet  
Förslaget i motionen är att kommunen tillsammans med rådet för funktionshindersfrågor får  
uppdrag att placera ut anpassade lekredskap för barn med funktionsvariationer på lämpliga 
platser i kommunen. Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 10 juni 2020, § 76, och 
bereddes av samhällsutvecklingsnämnden den 9 november, § 107. 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

Underlag för beslut  
Beslut från kommunstyrelsen, § 215, 2020-12-07  
Tjänsteutlåtande 2020-11-16 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 107, 2020-11-09 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande, 2020-10-19 
Motionen 

Beslutet skickas till 
Akten 
 



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 14 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 13    KS-2021/10 

Entlediganden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar Roger Andersson (KNU) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige från och med 2021-02-10. Ärendet skickas över till Länsstyrelsen för ny 
omräkning 
Kommunfullmäktige entledigar Niklas Björkegren (S) från uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige från och med 2021-02-10. Ärendet skickas över till Länsstyrelsen för ny 
omräkning. 
Kommunfullmäktige entledigar Niklas Björkegren (S) från uppdraget som ledamot i 
utbildningsnämnden från och med 2021-02-10 
Kommunfullmäktige entledigar Niklas Björkegren (S) från uppdraget som ledamot i 
Knivstavatten AB från och med nästa bolagsstämma. 
Kommunfullmäktige entledigar Claes Litsner (S) från uppdraget som ersättare i 
samhällsutvecklingsnämnden från och med 2021-02-10. 
Kommunfullmäktige entledigar Mikaela Gönczi (MP) från uppdraget som ersättare i Fyrisåns 
vattenförbund från och med 2021-02-10. 

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

Underlag i ärendet 
Valberedningens förslag har varit utsänt. Birgitta Ljungberg-Jansson (C), valberedningens 
ordförande, redogör för förslaget.  

Beslutet skickas till 
Akten 
Länsstyrelsen i Uppsala län 
Utbildningsnämnden 
Knivstavatten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Fyrisåns vattenförbund 
FMS 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 15 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 14   KS-2021/10 
Fyllnadsval av ledamot i utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Kristofer Olofsson (S) som ledamot i utbildningsnämnden från och 
med 2021-02-11. 

Underlag i ärendet 
Valberedningens förslag har varit utsänt. Birgitta Ljungberg-Jansson (C), valberedningens 
ordförande, redogör för förslaget.  

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningsnämnden 
FMS 
 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 16 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 15    KS-2021/10 
Fyllnadsval av ledamot i Knivstavatten AB 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Peter Evansson (S) som ledamot i Knivstavatten AB för perioden 
från och med närmaste bolagsstämma fram till den årsstämma som äger rum efter nästa val 
till kommunfullmäktige. 

Underlag i ärendet 
Valberedningens förslag har varit utsänt. Birgitta Ljungberg-Jansson (C), valberedningens 
ordförande, redogör för förslaget.  

Beslutet skickas till 
Akten 
Knivstavatten 
 
 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 17 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 16    KS-2021/10 

Fyllnadsval av ersättare i samhällsutvecklingsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Martin Sjödin (S) som ersättare i samhällsutvecklingsnämnden 
från och med 2021-02-11 

Underlag i ärendet 
Valberedningens förslag har varit utsänt. Birgitta Ljungberg-Jansson (C), valberedningens 
ordförande, redogör för förslaget.  

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
FMS 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 18 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 17    KS-2021/10 

Fyllnadsval av ersättare i Fyrisåns Vattenförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Karolina Viklund (MP) som ersättare i Fyrisåns vattenförbund från 
och med 2021-02-11. 

Underlag i ärendet 
Valberedningens förslag har varit utsänt. Birgitta Ljungberg-Jansson (C), valberedningens 
ordförande, redogör för förslaget.  

Beslutet skickas till 
Akten 
Fyrisåns vattenförbund 
FMS 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 19 (19)  
Sammanträdesdatum  
2021-02-10  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 18    KS-2021/115  
    KS-2021/122 

Anmälan av motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande motioner är anmälda:  

• Motion 2021:01 från Lennart Lundberg (KNU) och Britta Lästh (KNU) -- Öka 
laddkapaciteten i Knivsta kommun 

• Motion 2021:02 från Monica Lövgren (SD) och Hans Nyberg (SD) - Inför ett register 
över motioner på kommunens hemsida 

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
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