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Sammanträdesdatum 
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ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännages genom anslag. 
Organ: Kommunfullmäktige 
Sammanträdesdag: 2020-11-25 
Protokollet justerades:  2020-12-02 
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Sista dag för överklagande:  
Datum då anslaget tas ner:  
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2020-12-28
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Protokoll från Knivsta kommunfullmäktige 
§§ 113–135

Tid: Onsdagen den 25 november 2020, kl. 18.00–23.10 
Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Knivsta 

Protokollet justeras digitalt. För digitala underskrifter se sista sidan. 

Klas Bergström (M), ordförande §§ 113–132 
Britt-Louise Gunnar (S), 1:a vice ordförande och mötesordförande §§ 133–135 
Thor Övrelid (M), justerare 
Lennart Lundberg (KNU), justerare 
Siobhán Górny, mötessekreterare §§ 113–135 
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PROTOKOLL 2 (26)  
Sammanträdesdatum  
2020-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutande 

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

Britta Lästh (KNU) 
Jeanette Meland (M) 
Thor Övrelid (M) 
Olivia Bergström (M) 
Bengt-Ivar Fransson (M) 
Peter Evansson (S) 
Claes Litsner (S) 
Gunnar Orméus (S), §§ 113–125 
Harriet Swanberg (S) 
Boo Östberg (C) 
Johan Eskhult (C) 
Kerstin Eskhult (C) 
Kerstin Umegård (MP) 
Rolf Samuelsson (MP) 
Christer Johansson (V) 
Lennart Lundberg (KNU) 
Pierre Janson (KNU), §§ 113–118 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) 
Maria Ahlestål (KNU) 
Pontus Lamberg (KD) 
Björn-Owe Björk (KD) 
Synnöve Adell (KD), §§ 113–125 
Gunnar Gidlund (KD) 
Gunnar Larsson (-) 
Monica Lövgren (SD) 
Gunnar Parnell (-) 
Hans Nyberg (SD) 
Anna Koskela-Lundén (L) 
Lotta Wiström (L) 
Ninel Jansson (S), ersätter Gunnar Orméus (S) §§ 126–135 
Bengt-Åke Andersson (KNU), ersätter Pierre Janson (KNU) 
§§ 119–135 
Per Lindström (KD), ersätter Synnöve Adell (KD) §§ 126–135 

Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare (samtliga distansersättare) 
Matilda Hubinette (-), Niclas Uggla (M), Göran Nilsson (M), Ninel Jansson (S) §§ 113–125, 
Niklas Björkegren (S), Anders Bergquist (S), Birgitta Ljungberg Jansson (C), James McKie 
(C), Jacob Risberg (MP), Fredrik Rosenbecker (V), Bengt-Åke Andersson (KNU) §§ 113–
118, Peter Brymér (KNU), Inger Ljungkvist (KNU), Per Lindström (KD) §§ 113–125, Layla 
Nasiar (KD), Jakob Deremar (SD), Johan Helenius (SD), Erik Kronqvist (L) och Mikael 
Olsson (L).  
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Sammanträdesdatum  
2020-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 113 

Justering 

Kommunfullmäktiges beslut 
Protokollet justeras den 2 december 2020 av ordföranden, Thor Övrelid (M) och Lennart 
Lundberg (KNU).  
 

§ 114 

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Punkten ”Övriga valärenden” behandlas efter punkt 6 på dagordningen.  
Interpellationsdebatten kommer att äga rum fram till 19.00. Kvarstående interpellationer 
behandlas efter beslutsärendena i mån av tid, och bordläggs annars till nästa möte.  
Därefter godkänns dagordningen.  
 

§ 115 

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

- Beslut från kommunstyrelsen, § 181, 2020-10-19, Verksamhetsberättelse och 
delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2020 

- Beslut från Tierps kommunfullmäktige, § 97, 2020-11-03, Plan för Tierps kommuns 
ekonomi och verksamhet 2021-2023 

- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 316, 2020-10-06, Delårsbokslut per augusti 
- Socialnämndens beslut § 93, 2020-10-01 - Ej verkställda gynnande beslut kvartal 2 

2020 
- Socialnämndens beslut § 98, 2020-10-01 - Verksamhetsberättelse och delårsbokslut 

för socialnämnden per augusti 2020 
- Beslut från samhällutvecklingsnämnden,  § 93, 2020-10-05, Knivstaförslag om 

bullerdämpande åtgärder längs Gredelbyleden 
- Beslut från samhällutvecklingsnämnden § 94, 2020-10-05, Verksamhetsberättelse 

och delårsbokslut per augusti 2020 
- Utbildningsnämndens beslut § 76, 2020-10-06 - Verksamhetsberättelse och 

delårsbokslut för utbildningsnämnden per augusti 2020 
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PROTOKOLL 4 (26)  
Sammanträdesdatum  
2020-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 116 

Kommunalråden informerar  
 
Peter Evansson (S), kommunalråd, informerar om de pågående fyrspårsförhandlingarna 
samt om den ekonomiska prognosen, som visar ett preliminärt ekonomiskt resultat för 
finansförvaltningen på drygt 17,7 miljoner.  
Lennart Lundberg (KNU), oppositionsråd, informerar om Knivsta Nu:s besök på Ängbyskolan 
samt om kommunens signering av klimatlöften i Länsstyrelsens färdplan för minskad 
klimatpåverkan.  
Boo Östberg (C), kommunalråd, informerar om kommunens innovationsarbete inom ramen 
för projektet MOSAIK (Metod för offentlig sektors arbete med innovationskultur).   
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PROTOKOLL 5 (26)  
Sammanträdesdatum  
2020-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 117     KS-2020/144 

Ledamöternas frågor 

Fråga till utbildningsnämndens ordförande från Pierre Janson (KNU) om Knivstas 
placering i skolrankning 
Bengt-Ivar Fransson (M) besvarar frågan. 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande från Lennart Lundberg (KNU) om tomma 
kontorslokaler i CIK 
Peter Evansson (S) besvarar frågan. 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande från Lennart Lundberg (KNU) om åtgärder för 
att motverka brottslighet  
Peter Evansson (S) besvarar frågan.  
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PROTOKOLL 6 (26)  
Sammanträdesdatum  
2020-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 118    KS-2020/109 

Interpellationer 

Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till kommunstyrelsens ordförande – 
Meröppna bibliotek 
Peter Evansson (S) besvarar interpellationen. Interpellation och interpellationssvar har varit 
utskickade. 

Interpellation från Pontus Lamberg (KD) till samhällsutvecklingsnämndens ordförande 
– Nybyggnation av Mejeriparken 
Thor Övrelid (M) besvarar interpellationen. Interpellation och interpellationssvar har varit 
utskickade. 

Bordlagd interpellation 
- Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till utbildningsnämndens ordförande – 

Trygghet i skolan  
 
 
Sammanträdet ajourneras klockan 19.10–19-25. Efter ajourneringen genomförs en 
teknikkontroll och ett upprop.  
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PROTOKOLL 7 (26)  
Sammanträdesdatum  
2020-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

 
§ 119    KS-2020/10 

Entlediganden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige entledigar  

- Helena van Loosdrecht (MP) från uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden från 
och med 2020-11-26.  

- Inger Ljungkvist (KNU) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige från och 
med 2020-11-26. 

- Peter Evansson (S) från uppdraget som ordförande i samhällsutvecklingsnämnden 
från och med 2021-01-01. 

- Jacob Risberg (MP) från uppdraget som 1:e vice ordförande i 
samhällsutvecklingsnämnden från och med 2021-01-01. 

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

Beslutet skickas till 
Akten 
Länsstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
FMS 
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§ 120    KS-2020/10 

Fyllnadsval av ersättare i utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Helene Wahlström (MP) till ersättare i utbildningsnämnden från 
och med 2020-11-26. 

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 9 (26)  
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2020-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 121    KS-2020/10 

Fyllnadsval av ordförande i samhällsutvecklingsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Jacob Risberg (MP) till ordförande i samhällsutvecklingsnämnden 
från och med 2021-01-01. 

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

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
FMS 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum  
2020-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 122    KS-2020/10 

Fyllnadsval av 1:e vice ordförande i samhällsutvecklingsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer Peter Evansson (S) till 1:e vice ordförande i 
samhällsutvecklingsnämnden från och med 2021-01-01. 

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

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
FMS 
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§ 123    KS-2020/861 

Revisorernas kommentarer till kommunens delårsbokslut 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar emot kommentarerna till delårsbokslut 2020. 

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

Underlag i ärendet 
Utlåtande 2020-11-04 
Granskningsrapport oktober 2020  
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Sammanträdesdatum  
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§ 124    KS-2020/780 

Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommun 2020  

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner reviderat delårsbokslut per 2020-08-31 för Knivsta kommun 
samt årsprognosen. 

Yrkanden 
Peter Evansson (S), Christer Johansson (V), Kerstin Eskhult (C), Bengt-Ivar Fransson (M), 
Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Kerstin Umegård (MP), Lotta 
Wiström (L), Harriet Swanberg (S) och Claes Litsner (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag till beslut.   
Monica Löfgren (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och anmäler en 
röstförklaring (protokollsbilaga 1).  

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

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunal bokföringslag ska en kommun upprätta ett delårsbokslut. Knivsta kommun 
gör det för perioden januari-augusti.  
Verksamhetsuppföljningen består av en uppföljning av kommunfullmäktiges 11 mål och 
uppdrag.  

Underlag i ärendet 
Ordförandebeslut 2020-10-21 
Verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta kommun 2020 (rapport reviderad 2020-
10-21) 
Beslut från kommunstyrelsen, § 182, 2020-10-19 
Tjänsteutlåtande 2020-10-07 

Beslutet skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
Revisorer 
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§ 125    KS-2020/652 

Detaljplan Alsike Nord etapp 2a 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för Alsike Nord etapp 2a. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från Knivsta Nu reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, 
protokollsbilaga 2).  
Samtliga ledamöter från Kristdemokraterna samt reserverar sig mot beslutet.  
Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet (skriftlig 
reservation, protokollsbilaga 3).  
Samtliga ledamöter från Liberalerna reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, 
protokollsbilaga 4).  
Gunnar Larsson (-) och Gunnar Parnell (-) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 
Peter Evansson (S), Christer Johansson (V), Claes Litsner (S), Harriet Swanberg (S), Kerstin 
Umegård (MP) och Bengt-Ivar Fransson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  
Hans Nyberg (SD), Monika Lövgren (SD), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Britta Lästh (KNU), 
Anna Koskela Lundén (L), Lotta Wiström (L), Gunnar Parnell (-) och Gunnar Larsson (-) yrkar 
avslag på förslaget.  
Björn-Owe Björk (KD) och Pontus Lamberg (KD) yrkar i första hand att ärendet 
återremitteras i syfte att  harmonisera detaljplanen med fullmäktiges beslut om 
omförhandling av fyrspårsavtalet. För det fall återremissen faller yrkar de avslag.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden Björn-Owe Björks och Pontus Lambergs yrkande om återremiss 
mot att avgöra ärendet idag, och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra ärendet 
idag. 
Sedan ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  
Omröstning begärs.  

Omröstning 
De ledamöter som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
De ledamöter som vill avslå förslaget röstar NEJ.  
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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), 
Kerstin Umegård (MP), Rolf Samuelsson (MP) och Christer Johansson (V) röstar JA.  
Britta Lästh (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Bengt-Åke Andersson (KNU), Mikael Rye-
Danjelsen (KNU), Maria Ahlestål (KNU), Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), 
Synnöve Adell (KD), Gunnar Gidlund (KD), Gunnar Larsson (-), Monica Lövgren (SD), 
Gunnar Parnell (-), Hans Nyberg (SD), Anna Koskela-Lundén (L) och Lotta Wiström (L) 
röstar NEJ. 
Med 16 JA röster mot 15 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag.  

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 i ärendet  
Beslut från kommunstyrelsen, § 197, 2020-11-10 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 102, 2020 11 09 
Tjänsteutlåtande 2020-10 23 
Plankarta 
Planbeskrivning  
Gestaltningsprogram 
Beslut från kommunfullmäktige, § 103, 2020-10-21 

Beslutet skickas till 
Akten 
Planenheten 

 

Efter ärendet ajournerar ordföranden sammanträdet klockan 21.35–21.45. Efter 
ajourneringen genomförs en teknikkontroll och ett upprop.  
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§ 126    KS-2020/702 

Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige fastställer det upprättade förslaget till ny VA-taxa med en höjning av 

anläggningstaxan med 7 %. 
2. Den nya VA-taxan börjar gälla efter kommunfullmäktiges lagakraftvunna beslut, dock 

tidigast från och med den 1 januari 2021. 
3. Kommunfullmäktige delegerar redaktionella förändringar av VA-taxan till Knivstavatten 

AB:s styrelse. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från Kristdemokraterna och Gunnar Parnell (-) reserverar sig mot 
beslutet (skriftlig reservation, protokollsbilaga 5).  
Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet (skriftlig 
reservation, protokollsbilaga 6).  
Samtliga ledamöter från Liberalerna reserverar sig mot beslutet (skriftlig reservation, 
protokollsbilaga 7).  
Gunnar Larsson (-) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 
Peter Evansson (S) och Rolf Samuelsson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut. 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) yrkar bifall till förslaget och anmäler en röstförklaring från 
partiet (protokollsbilaga 8). 
Per Lindström (KD), Björn-Owe Björk (KD), Anna Koskela Lundén (L), Gunnar Gidlund (KD), 
Gunnar Larsson (-), Lotta Wiström (L), Gunnar Parnell (-), Hans Nyberg (SD) och Monika 
Lövgren (SD) yrkar avslag på förslaget.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
Omröstning begärs. 

Omröstning 
De ledamöter som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
De ledamöter som vill avslå förslaget röstar NEJ.  
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Klas Bergström (M), Britt-Louise Gunnar (S), Britta Lästh (KNU), Jeanette Meland (M), Thor 
Övrelid (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), Rolf Samuelsson (MP), Christer Johansson (V), 
Lennart Lundberg (KNU), Bengt-Åke Andersson (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU) och 
Maria Ahlestål (KNU) röstar JA. 
Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Per Lindström (KD), Gunnar Gidlund (KD), 
Gunnar Larsson (-), Monica Lövgren (SD), Gunnar Parnell (-), Hans Nyberg (SD), Anna 
Koskela-Lundén (L) och Lotta Wiström (L) röstar NEJ. 
Med 21 JA-röster mot 10 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Knivstavatten AB har den 10 augusti 2020 skickad en hemställan till Knivsta kommun om att 
höja VA-taxan.  
Samhällsutvecklingsnämnden godkände Knivstavatten ABs hemställan 2020- 08-31 för 
vidare behandling i kommunstyrelsen och antagande av kommunfullmäktige. 

Underlag i ärendet  
Beslut från kommunstyrelsen, § 171, 2020-10-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-29 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 67, 2020-08-31 
Tjänsteutlåtande från samhällsutvecklingsnämnden 2020-08-18 
Hemställan från Knivstavatten, inkommen 2020-08-10 
Underlag från Knivstavatten, tjänsteutlåtande och förslag på VA-taxa 

Beslutet skickas till 
Akten 
Roslagsvatten 
Knivstavatten 
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§ 127    KS-2020/802 

Reviderad avfallstaxa 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige antar samhällsutvecklingsnämndens förslag på avfallstaxa för 

hushållsavfall. 
2. Den nya taxan träder i kraft från och med den 1 januari 2021. 
3. Alla kunder med småhus, som påverkas av övergången till nytt insamlingssystem med 

fyrfackskärl, ska under övergångsperioden oktober till december 2020 betala samma 
avgift för avfallshanteringen som gäller för det abonnemang som respektive kund har den 
1 september 2020. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet (skriftlig 
reservation, protokollsbilaga 9).  
Samtliga ledamöter från Liberalerna reserverar sig mot beslutet.  
Gunnar Larsson (-) och Gunnar Parnell (-) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 
Peter Evansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och anmäler en 
röstförklaring från partiet (protokollsbilaga 10).  
Hans Nyberg (SD), Monika Lövgren (SD), Gunnar Larsson (-) och Gunnar Parnell (-) yrkar 
avslag på förslaget.  
Pontus Lamberg (KD) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 11).  

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

Sammanfattning av ärendet 
Den nya avfallstaxan har tagits fram i första hand för att anpassa taxan till det nya 
insamlingssystemet med fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar från en- 
och tvåbostadshus, som kommer att införas i samarbete med Sigtuna, Upplands-Bro och 
Håbo kommuner. Upphandling av ett nytt insamlingssystem för hushållsavfall för kommunen 
genomfördes under år 2019. 
Taxan ska täcka kostnader för administration, insamling, och behandling av hushållsavfall 
samt drift av Knivsta kretsloppspark. 



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 18 (26)  
Sammanträdesdatum  
2020-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Underlag i ärendet  
Beslut från kommunstyrelsen, § 183, 2020-10-19 
Tjänsteutlåtande 2020-10-14 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 95, 2020-10-05 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2020-09-14 
Samhällsutvecklingsnämndens förslag på avfallstaxa  

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret  
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 19 (26)  
Sammanträdesdatum  
2020-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 128    KS-2020/723 

Revidering av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna - Flytt av 
måltidsverksamhet och ändring av ersättares tjänstgöring vid jäv 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar föreslagen revidering av Reglemente för kommunstyrelse och 
nämnder i Knivsta kommun daterad 2020-09-28. 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Måltidsverksamheten ligger idag under kommunstyrelsen. Måltidsverksamheten levererar 
enbart till utbildningskontoret och en ändring föreslås i reglementet så att ansvar för 
måltidsverksamheten flyttas över till utbildningsnämnden.  
Förslaget innebär även en ändring av ersättares tjänstgöring vid jäv samt mindre 
redaktionella ändringar vad gäller hänvisning till lagrum. 

Underlag i ärendet  
Beslut från kommunstyrelsen, § 172, 2020-10-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-22 
Beslutshandling 2020-09-28  

Beslutet skickas till 
Akten 
Kommundirektörens ledningsgrupp  
Utbildningsnämnden 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 20 (26)  
Sammanträdesdatum  
2020-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 129    KS-2020/726 

Ombudgetering av medel för måltidsverksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktige flyttar budget för måltidsverksamhet ekologiskt 309 000 kr från 

kommunstyrelsen till utbildningsnämnden från och med 1 januari 2021. 
2. Ombudgeteringen beaktas i arbetet med framtagande av mål och budget framöver. 

Yrkanden 
Peter Evansson (S) yrkar bifall till förslaget.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Måltidsverksamheten ligger idag under kommunstyrelsen. Måltidsverksamheten levererar 
enbart till utbildningskontoret och en ändring föreslås i reglementet så att ansvar för 
måltidsverksamheten flyttas över till utbildningsnämnden. Ändringen görs för att skapa 
förutsättningar för ett ännu bättre och mer nära samarbete mellan förskolan/skolan och 
måltidsverksamheten. 
Beslutet om ändring i reglementet förutsätter följdändring i budget så att de medel som 
avsatts för måltidsverksamhet ekologiskt hos kommunstyrelsen flyttas över till 
utbildningsnämnden och fortsatt kan nyttjas i verksamheten. 

Underlag i ärendet  
Beslut från kommunstyrelsen, § 173, 2020-10-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-22 

Beslutet skickas till 
Akten 
Utbildningsnämnden 
Ekonomikontoret 
 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 21 (26)  
Sammanträdesdatum  
2020-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 130    KS-2020/699 

Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomiska förening 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Knivsta kommun betalar ett insatsbelopp om 2 588 000 kronor till Kommuninvest 

ekonomisk förening. 
2. Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs med anledning av 

inbetalningen och förändringar i insatskapital. 
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för 

inbetalning av kapitalinsats i Kommuninvest ekonomisk förening till följd av ökade krav på 
kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande 
maximalt 1300 per invånare. 

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

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommuninvest ekonomiska förening lyder under Finansinspektionen. Myndigheten har 
utfärdat nya regler för finansbranschen vilket innebär att Kommuninvest ekonomiska 
förenings kapitalbas behöver stärkas på grund av att förlagslån inte får räknas som 
insatskapital. Vidare görs bedömningen att kommunsektorn har stora finansieringsbehov 
kommande år vilket också kräver att kapitalbasen behöver stärkas. På Kommuninvest 
årsstämma togs därför beslut om att höja medlemmarnas insatskapital och att förlagslånet 
ska betalas in som insatskapital. Förslaget till beslut är att följa årsstämmans beslut. 

Underlag i ärendet  
Beslut från kommunstyrelsen, § 184, 2020-10-19  
Tjänsteutlåtande 2020-09-10 
Information om kapitalisering KS-2020/687 
Förslag missiv och beslutformulering KS-2020/687 
Insatskapital per medlem samt förlagslån KS-2020/687 

Beslutet skickas till 
Akten 
Ekonomikontoret 
Ekonomichef 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 22 (26)  
Sammanträdesdatum  
2020-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 131    KS-2020/10 

Fyllnadsval av ersättare i Samordningsförbundet Uppsala – rättelse av felaktigt 
justerat protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastslår att Synnöve Adell (KD) valdes till ersättare i 
Samordningsförbundet Uppsala på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 september. 

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden förslaget till beslut mot avslag och finner att kommunfullmäktige 
bifaller förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
På sammanträdet den 23 september valdes Synnöve Adell (KD) till Samordningsförbundet 
som ersättare. Webbsändningen visar tydligt att valet ägde rum. Protokollet speglade inte 
detta och kommunfullmäktige måste fastslå beslutet så det kan justeras om. 

Underlag i ärendet  
Förslag 2020-11-13 

Beslutet skickas till 
Akten 
Samordningsförbundet i Uppsala län 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 23 (26)  
Sammanträdesdatum  
2020-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 132    KS-2020/492 

Motion 2020:07 från Monica Lövgren (SD) - Inför digital signering av protokoll 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet daterat  
4 augusti 2020. 

Yrkanden 
Peter Evansson (S)och Monika Lövgren (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut.  

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

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.  
Ärendet bordlades på kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-21.  

Underlag i ärendet  
Beslut från kommunstyrelsen, § 153, 2020-09-21 
Tjänsteutlåtande 2020-08-04 
Motionen 

Beslutet skickas till 
Akten 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 24 (26)  
Sammanträdesdatum  
2020-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 133    KS-2019/828 

Motion 2019:08 från Pontus Lamberg (KD) – Mer trygghet inom hemtjänsten 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad. 

Reservationer 
Samtliga ledamöter från Kristdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna samt Gunnar 
Larsson (-) och Gunnar Parnell (-) reserverar sig mot beslutet.  

Yrkanden 
Peter Evansson (S), Britta Lästh (KNU) och Christer Johansson (V) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
Pontus Lamberg (KD), Lotta Wiström (L), Hans Nyberg (SD), Monika Lövgren (SD), Anna 
Koskela Lundén (L), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund (KD), Gunnar Parnell (-) och Per 
Lindström (KD) yrkar bifall till motionen.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikfunktionskontroll för att se att alla ledamöter kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunfullmäktige bifaller förslaget. 
Omröstning begärs. 

Omröstning 
De ledamöter som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar JA. 
De ledamöter som vill bifalla motionen röstar NEJ.  
Klas Bergström (M), Britt-Louise Gunnar (S), Britta Lästh (KNU), Jeanette Meland (M), Thor 
Övrelid (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), Rolf Samuelsson (MP), Christer Johansson (V), 
Lennart Lundberg (KNU), Bengt-Åke Andersson (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU) och 
Maria Ahlestål (KNU) röstar JA. 
Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Per Lindström (KD), Gunnar Gidlund (KD), 
Gunnar Larsson (-), Monica Lövgren (SD), Gunnar Parnell (-), Hans Nyberg (SD), Anna 
Koskela-Lundén (L) och Lotta Wiström (L) röstar NEJ. 
Med 21 JA-röster mot 10 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 20 november 2019. Motionären föreslår att 
Knivsta kommun innan mandatperiodens slut ska anta mål om att personalkontinuiteten per 



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 25 (26)  
Sammanträdesdatum  
2020-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

äldre och 14-dagarsperiod ska uppgå till max 12, samt att socialnämnden ska få i uppdrag 
att arbeta fram ett förslag på hur ett sådant mål ska uppnås. Motionen överlämnades till 
socialnämnden för beredning den 28 november 2019. Socialnämnden har föreslagit att 
motionen anses besvarad. 

Underlag i ärendet  
Beslut från kommunstyrelsen, § 169, 2020-10-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-28 
Beslut från socialnämnden, § 83, 2020-09-10 
Socialnämndens tjänsteutlåtande 2020-09-05 
Motionen 

Beslutet skickas till 
Akten 
  



 
 

 
Kommunfullmäktige 
 

PROTOKOLL 26 (26)  
Sammanträdesdatum  
2020-11-25  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 134    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 bordlägger ärendet.  

Underlag i ärendet  
Beslut från kommunstyrelsen, § 170, 2020-10-19 
Tjänsteutlåtande 2020-09-28 
Beslut från utbildningsnämnden, § 65, 2020-09-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-05-14 
Motionen 
 

§ 135 

Anmälan av motioner 
Inga motioner finns att anmäla.  



Protokollsbilaga 1 

 

 

Vi godkänner verksamhetsberättelsen och delårsbokslutet för Knivsta kommun 2020 men 
vi har ett 

Yttrande/ röstförklaring punkt 8, verksamhetsberättelse och delårsbokslut för Knivsta 
kommun 2020 

 

Sverigedemokraterna i Knivstas yttrande över Knivsta kommuns delårsrapport per 31 
augusti 2020 

- Knivsta kommuns ekonomi är i kraftig obalans. Det prognosticerade resultatet för 2020 före 
beräknade exploateringsintäkter om 52 mkr och före extra statsbidrag 2020 om 34 mkr 
uppgår till minus 63 mkr trots att skatten är höjd med 70 öre vilket innebär ca 30 mkr i ökade 
skatteintäkter.  
 

- Alla ekonomiska nyckeltal pekar dessutom åt fel håll för kommande år 
 

- Knivsta kommun har en hög skattesats, höga kostnader i verksamheten och en alltför hög 
låneskuld. Per invånare uppgår den till ca 94 000 kr jämfört med 3 500 kr när Knivsta blev 
egen kommun är 2003. 

I delårsrapporten anger kommunledningen att följande riktlinjer ska gälla för kommunen. 

Enligt Knivsta kommuns beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning ska bland annat följande 
mål uppnås:  

- Knivsta Kommun ha en ekonomi i balans 
- Planeringen av den ekonomiska politiken skall utgå från försiktighetsprincipen, där säkerhet   

i antaganden är en viktig grundförutsättning. 
- Knivsta Kommun skall vara en attraktiv kommun genom att ha en god kommunal ekonomi, 

låg kommunalskatt och taxor till jämförbara kommuner.  
- På lång sikt ska resultatmålet i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag och 

utjämning uppgå till lägst 1 procent.  
 
Vi konstaterar att den nuvarande majoriteten inte är i närheten av att uppfylla dessa riktlinjer. 
 
Detta trots att det angivna målet om 1 procent på lång sikt inte är acceptabelt.  
Det mål som rekommenderas för en sund ekonomi är 2 procent för den löpande verksamheten och 
inte något mål som ska uppnås på lång sikt. 
För en expanderande kommun som Knivsta rekommenderas dessutom ett högre procenttal helst 
över 3 procent. I detta överskott ska inte exploateringsintäkter ingå vilket innebär att Knivsta 
kommuns verkliga resultat är ett mycket stort underskott. 
 
Den styrande majoritetens ständiga hänvisningar till att Knivsta måste uppfylla ett åtagande enligt 
det s.k. fyrspårsavtalet är helt verklighetsfrämmande. Knivsta kommun saknar ekonomiska 



Protokollsbilaga 1 

förutsättningar för detta påstådda åtagande. Ingen planering och finansiering finns för de mycket 
stora investeringar som kommer att krävas. Enbart en nödvändig anslutning till Käppalaverkets 
reningsverk kommer att kosta minst 800 mkr. 
 
Denna planerade expansion har inte heller något stöd hos invånarna vilket den omfattande 
anslutningen med över 1800 namnteckningar visade på kravet på folkomröstning om Knivstas 
framtida inriktning.  
 
Vår politik efter valet 2022 
 
Sverigedemokraterna i Knivsta kommer under nästa mandatperiod, om vi ingår i en helt ny majoritet, 
att helt ompröva den nuvarande majoritetens politik. Vi kommer också att omedelbart påbörja 
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Knivsta kommun, som till skillnad från den nuvarande 
som antogs i december 2017, skall stödjas av Knivstas invånare innan den antas av fullmäktige.  
 
 
Monica Lövgren gruppledare SD Knivsta 
Hans Nyberg SD Knivsta 
Johan Helenius SD Knivsta 
Jakob Deremar SD Knivsta 
 



Protokollsbilaga 2 

 
 

 
Reservation mot beslut om antagande av detaljplan 
Alsike Nord etapp 2a ärende 9 på KS 2020-11-25 
 
Kommunfullmäktige återremitterade planförslaget den 25 oktober till SUN för att omarbeta 
parkeringstalen. Då förslaget läggs fram i oförändrat skick i detta avseende reserverar vi oss 
mot beslutet. 
 
Förslaget bygger på flexibla parkeringstal som vid bygglovstillfället ska ange hur många 
parkeringsplatser som är miniminivån när bygglov ges. Parkeringstalen regleras i 3 nivåer för 
nuläge, läge med utvecklad närservice och mobilitet samt när stationen i Alsike är byggd. 
Förutsättningarna när stationen är byggd är jämförbara med mobiliteten i Knivsta centrum 
idag. Ett radhus kommer då inte ens att ha 1 parkeringsplats (0,9) och de som bor i en etta 
eller tvåa får dela på en parkeringsplats med 6 andra lägenheter (6,7). Möjligheter att parkera 
på pendlarparkeringar eller parkeringar utanför planområdet kommer inte att finnas utifrån 
gällande planeringsförutsättningar. Detta är idag möjligt i Knivsta. 
 
Denna planering intecknar en kraftig minskning av bilanvändandet som inte motsvaras av 
någon mätbar trend i samhället idag. Det är stor skillnad att anpassa samhällsbyggandet efter 
faktiska förutsättningar, mot att använda det som politiskt instrument till att tvinga fram 
ändrade beteenden. Liknande parkeringsproblem som t ex uppstått i området Bolite vid 
Trunstavägen kan sannolikt uppkomma när den tredje nivån börjar tillämpas.  
 
Vi vill att flexibla parkeringstal ska vara flexibla mot det faktiska behovet av fordon för 
hushållens behov. Vi vill att man bygger områden som inte begränsar invånarnas möjligheter 
till försörjning och mobilitet. 
 
 
Lennart Lundberg(KN.NU), gruppledare 
 
Britta Lästh, andre vice ordförande i kommunfullmäktige (KN.NU) 
 
Maria Ahlestål, ledamot, (KN.,NU) 
 
Mikael Rye-Danjelsen. ledamot (KN.NU) 
 
Bengt-Åke Andersson, tjänstgörande ersättare (KN.NU) 
     
 



Protokollsbilaga 3 

 

 

Reservation till beslut om antagande av detaljplan Alsike Nord 
etapp 2a 
Kommunfullmäktige återremitterade planförslaget den 25 oktober till SUN för att 
omarbetaparkeringstalen. Då förslaget läggs fram i oförändrat skick i detta avseende 
reserverar vi oss mot beslutet. 

Förslaget bygger på flexibla parkeringstal som vid bygglovstillfället ska ange hur många 
parkeringsplatser som är miniminivån när bygglov ges. Parkeringstalen regleras i 3 nivåer 
förnuläge, läge med utvecklad närservice och mobilitet samt när stationen i Alsike är byggd. 

Förutsättningarna när stationen är byggd är jämförbara med mobiliteten i Knivsta centrum 
idag. Ett radhus kommer då inte ens att ha 1 parkeringsplats (0,9) och de som bor i en etta 
eller två får dela på en parkeringsplats med 6 andra lägenheter (6,7). Möjligheter att parkera 
på pendlarparkeringar eller parkeringar utanför planområdet kommer inte att finnas utifrån 
gällande planeringsförutsättningar. Detta är idag möjligt i Knivsta. 

Denna planering intecknar en kraftig minskning av bilanvändandet som inte motsvaras av 
någon mätbar trend i samhället idag. Det är stor skillnad att anpassa samhällsbyggandet 
efter faktiska förutsättningar mot att använda det som politiskt instrument till att tvinga fram 
ändrade beteenden. Liknande parkeringsproblem som tex uppstått i området Bolite vid 
Trunstavägen kan sannolikt uppkomma när den tredje nivån börjar tillämpas. 

Vi vill att flexibla parkeringstal ska vara flexibla mot det faktiska behovet av fordon 
förhushållens behov. Vi vill att man bygger områden som inte begränsar invånarnas 
möjligheter till försörjning och mobilitet. 

Monika Lövgren SD Knivsta 

Hans Nyberg SD Knivsta 

Johan Helenius SD Knivsta 

Jakob Deremar SD Knivsta 



Reservation 

KF 2020-11-25 

Punkt 9. Detaljplan Alsike Nord etapp 2a 

Vi reserverar oss mot beslutet att Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för Alsike Nord 

etapp 2a med följande motivering. 

En trivsam miljö där man bor liksom bra service och möjlighet till aktiviteter för barn och vuxna är en 

viktig hälsofråga. Att få ihop livpusslet är för många familjer svårt redan idag. Att sträva mot att 

människor tar cykeln i stället för bilen är förstås att föredra men vi är inte där ännu. Vi måste planera 

för lösningar som fungerar under en övergångsperiod. De allra flesta människor som flyttar till Alsike 

arbetar utanför kommunen. Vuxnas och barns aktiviteter samt viktig samhällsservice finns på andra 

håll än inom området Alsike Nord. Att cykla till alla dessa olika aktiviteter eller ärenden är ännu 

orimligt i vardagen för många. Miljön i och kring området är mycket fint men ska människor och 

familjer trivas behövs också en enkelhet och där är bilen fortfarande nödvändig för många.  

Det är också viktigt att inlåsningar i planen tas bort för att erbjuda större flexibilitet i planeringen av 

bostäder, parkeringar/mobilitetshubbar. Vi vill att beteckningen b 5, "Fastighet får ej underbyggas med 

garage, PBL 4 kap. 16 § 1 s t 1 p" lyfts bort. Detta skulle skapa en möjlighet där ett par 

mobilitets/garageplan ovan mark tillåts förläggs under mark vilket kan bidra till att inte bara hålla nere 

priset på bostäder utan också underlätta för service och ventilation av byggnader. 

Det är av yttersta vikt att när detta område utvecklas ha i beaktande en högre p-norm för att underlätta 

för de som bor i området samt framtagande av en tydlig infrastrukturplan prioriteras. Slutligen bör 

flexibiliteten ökas genom att häva inlåsningseffekter i detaljplanens fastighetsbeteckningar. Vi vet inte 

idag tidsplanen för en station eller utfallet av omförhandling av 4-spårsavtalet eller hur en tidsplan för 

ombyggnad av centralstationen i Uppsala påverkar tidsplan för vår möjlighet till station i Alsike. 

Det finns inte heller en tydlig infrastrukturplan med effektiva, attraktiva lösningar för kollektivtrafik 

samt lösningar för säkra flöden för byggtrafik. I dagsläget delar till exempel tung byggtrafik väg med 

barn och ungdomar som cyklar och går till områdets flertal grundskolor samt föräldrar som hämtar och 

lämnar barn på områdets åtta förskolor. 

Liberalerna i Knivsta 

Lotta Wiström gruppledare och ledamot Kommunfullmäktige 

Anna Koskela Lundén ledamot Kommunfullmäktige 
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Reservation 

Hemställan till kommunfullmäktige 
om ny VA-taxa 2021  

Knivsta kommun har en av Sveriges högsta VA-taxor, i och med denna höjning kommer 
anslutningskostnaden för en typisk fastighet på landsbygden att öka från redan höga 347 
000 till 371 000 kronor. 

Totalt finns i kommunen ett 40 tal landsbygdsbyar där redan bofasta sedan länge kan 
tvingas betala detta belopp då deras fastigheter blir tvångsanslutna till det kommunala 
VA-nätet. Framöver måste alla som bor i en samlad bebyggelse med mer än ca 15 hus 
ansluta sig trots att de har godkänt avlopp. 

De senaste 5 åren har Knivstavatten samlat ihop ett överskott på cirka 28 miljoner. 
Tolkningen av gällande lagstiftning är att det inte är tillåtet för VA-verksamhet att gå 
med överskott. 

Framtida anslutning till Käppalaverket kommer att kräva stora investeringar men det är 
tveksamt att de som nu ansluter sig till kommunalt VA ska bära en så stor del av dessa 
investeringar. Höjningen med 7 procent är omotiverad och grundar sig inte på tillräckliga 
ekonomiska underlag. 

Pontus Lamberg 
Björn-Owe Björk 
Gunnar Gidlund 
Per Lindström 
Gunnar Parnell 

Kristdemokraterna 

                   Protokollsbilaga 5



Protokollsbilaga 6 

Reservation 
Punkt 10. Hemställan till kommunfullmäktige om ny 
VA-taxa 2021 

Argumentet för att höja VA-taxan är att kommande VA-investeringar inte 
finansieras av dagens anslutningsavgifter.  
Det är ingen överdrift att kommande beslut om utökning av kommunens VA-
kapacitet kommer att vara ett av de dyraste i kommunens historia. 
Det kommer troligen att vara svårt att finansiera den investeringen utan att 
använda skattemedel. 

Det som i övrigt sticker ut är att brukartaxan inte justerats för de kostnader för 
dricksvattnet som höjdes med 2,1% i år och höjs med 1% nästa år. Även dessa 
kostnader ska finansieras av kommande anslutningar? 
Handlingarna i ärendet är tunna och hänvisningarna till självfinansieringen följs 
inte av siffror som klargör förhållandet. I föredragningen i SUN nämndes att 
dagens VA är fullt finansierat. 
Vilka kostnader som ligger i processen fram till ett beslut runt nästa sommar är 
inte redovisade. Hur överskottet från denna höjning ska förvaltas är inte 
redovisat. 

Vi reserverar oss därför mot detta beslut. 

Monika Lövgren SD Knivsta 
Hans Nyberg SD Knivsta 
Johan Helenius SD Knivsta 
Jakob Deremar SD Knivsta 



Reservation VA Taxa 

KF 2020-11-25  

10. Hemställan till kommunfullmäktige om ny VA-taxa 2021

KS-2020/702 

Liberalerna i Knivsta reserverar oss mot en höjd vatten- och avlopps-taxa. 

Vi anser att det saknas en tydlig finansieringsplan i underlaget.  

Vi anser vidare att om en höjning av anläggningsavgifterna ske nu i ett mycket osäkert läge när vi 

ännu inte vet hur beslutet om kommande reningsverk och utbyggnadstakt ser ut är det extra viktigt 

med ett tydligt underlag.  

Det påverkar också de fastigheter som har avloppslösningar som behöver bytas ut inom en snar 

framtid på ett orättvist sätt när man tvingas ansluta sig till kommunalt VA. Vi måste vara säkra på att 

kommunen kan motivera på ett rättvist sätt för dessa fastighetsägare vad de ska betala för. 

Mot ovanstående bakgrund reserverar vi oss mot beslutet att höja VA-taxan nu. 

Liberalerna i Knivsta 

Lotta Wiström gruppledare och ledamot Kommunfullmäktige 

Anna Koskela Lundén ledamot Kommunfullmäktige 

            Protokollsbilaga 7



Protokollsbilaga 8 

Röstförklaring i ärende 10 Va-taxa 2021 
Kommunfullmäktige 2020-11-25  

Argumentet för att höja VA-taxan är att kommande VA-investeringar inte finansieras av dagens 
anslutningsavgifter. Det är ingen överdrift att kommande beslut om utökning av kommunens VA-
kapacitet, kommer att den dyraste i kommunens historia. Det kommer troligen att vara svårt att 
finansiera den investeringen utan att använda skattemedel. 

Det som i övrigt sticker ut är att brukartaxan inte justerats för de kostnader för dricksvattnet som 
höjdes med 2,1 % i år och höjs med 1 % nästa år. Även dessa kostnader ska tydligen finansieras av 
kommande anslutningar. 

Handlingarna i ärendet är tunna och hänvisningarna till självfinansieringen följs inte av siffror som 
klargör förhållandet. I föredragningen i SUN nämndes att dagens VA är fullt finansierat. Vilka 
kostnader som ligger i processen fram till ett beslut om en ny VA-lösning, runt nästa sommar är. inte 
redovisade. Hur överskottet från denna höjning ska förvaltas är inte heller redovisat. 

Trots inkonsekvenserna ovan och bristerna i underlaget är fakta i den stora bilden de som underlaget 
redovisar. Vi väljer att stödja taxehöjningen i detta läge men efterlyser i kommande underlag en 
mycket större tydlighet och analys. Taxehöjningar ska aldrig tas av slentrian eller med argumentet att 
andra kommuner höjer mer. Kostnaderna som följer av våra beslut kommer att betalas av våra 
kommande invånare över lång tid. 

Knivsta.Nu:s fullmäktigegrupp 

Lennart Lundberg, gruppledare 

Britta Lästh, andre vice ordförande i KF 

Mikael Rye-Danjelsen, ledamot 

Maria Ahlestål, ledamot 

Bengt-Åke Andersson, tjänstgörande ersättare 



Protokollsbilaga 9 

Reservation punkt 11. för avfallstaxa 2021 
I förslaget till reviderad avfallstaxa sker små taxehöjningar för normal abonnenten medan de med 
reducerade taxor för mindre kärl, längre tömningsintervall och/eller hemkompostering får höga 
höjningar i jämförelse. Med tanke på att taxan höjdes vid årsskiftet är det inte rimligt med ytterligare 
höjningar. 

Det är verkligen olyckligt att hushåll med hemkompostering och det billigaste abonnemanget drabbas 
av den största taxehöjningarna - 686 kr / år. Det kan ofta vara ensamhushåll med svag ekonomi. 

Vi reserveras oss således till höjning av avfallstaxan. 

Monika Lövgren 
Gruppledare SD Knivsta 
Hans Nyberg SD Knivsta 
Johan Helenius SD Knivsta 
Jakob Deremar SD Knivsta 



Protokollsbilaga 10 

Röstförklaring i ärende 11 reviderad avfallstaxa 
2021 
Kommunfullmäktige 2020-11-25  
I förslaget till reviderad avfallstaxa sker mindre taxehöjningar för normalabonnenten medan de med 
reducerade taxor för mindre kärl, längre tömningsintervall och/eller hemkompostering får höga 
höjningar i jämförelse. Med tanke på att taxan höjdes vid årsskiftet är det inte önskvärt med ytterligare 
höjningar. 

Pandemin har medfört att trycket på vår återvinningscentral varit högt vilket beräknas medföra en 
kostnadsökning med 400 tkr på årsbasis. Ytterligare fördyringar i de olika avtal som finns samt att 
förbränningsskatten ökat motiverar varför bytet till fyrfackskärl inte kan hållas kostnadsneutralt som 
tänkt. 

Det är olyckligt att hushåll med hemkompostering och billigaste abonnemanget drabbas av den största 
taxehöjningen, 686 kr om året. Det kan ofta vara ensamhushåll med svag ekonomi. 

Med tanke på den stora förändring fyrfacksinsamlingen innebär med stora förbättringar för flertalet 
abonnenter är det ändå motiverat att justera taxorna. Det finns kvar en rabatt för de som hem- 
komposterar som motsvarar kommunens minskade kostnader på en rimlig nivå. Genom att ingå i en 
större gemenskap av kommuner uppnår Knivsta stordriftsfördelar som kommer alla abonnenter 
tillgodo. En viktig komponent har varit att reducera de fyra kommunernas flora av olika abonnemang 
till så få som möjligt. 
Vi väljer att anta den reviderade avfallstaxan 2021 trots dessa brister, men vill att ovanstående 
problem beaktas i kommande taxerevisioner. 

För Knivsta.Nu 

Lennart Lundberg, gruppledare 

Britta Lästh, andre vice ordförande i kommunfullmäktige 

Maria Ahlestål, ledamot 

Mikael Rye-Danjelsen, ledamot 

Bengt-Åke Andersson, tjänstgörande ersättare 



Särskilt yttrande 

Revidering av avfallstaxa 2021 

Rent principiellt är Kristdemokraterna emot höjda taxor. Prishöjningar kan göras mot 
bakgrund av inflation och prisläget i samhället. Däremot ska invånare inte bestraffas med 
avgifthöjningar för att kompensera politikers experimentlust, till exempel i fallet med 
ureahygieniseringsanläggningen. Höjningen för ”normalhushållet” i denna revidering är 
av ringa vikt och inget som föranleder ett avslagsyrkande. Däremot är höjningen för de 
med mindre kärl, lägre tömningsfrekvens och hemkompostering väsentlig. 

Införandet av fyrfackskärlen är också kostnadsdrivande då ingen överenskommelse 
mellan FTI och Naturvårdsverket har träffats avseende ersättningsnivåer. Något 
kommunerna borde ha avvaktat innan upphandling.  

För att få ner kostnaderna bör en gemensam avfallsorganisation mellan 
fyrfackkärlskommunerna inrättas. Dessutom bör taxan harmoniseras mellan 
kommunerna. I dag betalar Knivstabon nästan cirka 48% mer än Sigtunabon för samma 
avfallstömning. 

Pontus Lamberg 
Björn-Owe Björk 
Gunnar Gidlund 
Per Lindström 
Gunnar Parnell 

Kristdemokraterna 
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