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§§ 44–60b

Onsdagen den 28 april 2021, kl. 18–22.20
Tilassalen, Kommunhuset, Knivsta

Besluten justeras digitalt. För digitala underskrifter se sista sidan.
Britt-Louise Gunnar (S), ordförande §§ 44–53, 55–60b
Thor Övrelid (M), mötesordförande § 54
Bengt-Ivar Fransson (M), justerare
Lennart Lundberg (KNU), justerare
Siobhán Górny, mötessekreterare §§ 44–60b
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Beslutande
Närvarande i Tilassalen
Britt-Louise Gunnar (S), ordförande
Thor Övrelid (M), 1:e vice ordförande
Monica Lövgren (SD), §§ 54–60 b
Hans Nyberg (SD)
Lennart Lundberg (KNU) §§ 47–49

Närvarande på distans (distansledamöter)
Britta Lästh (KNU), 2:a vice ordförande
Klas Bergström (M)
Jeanette Meland (M)
Olivia Bergström (M)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Ninel Jansson (S)
Claes Litsner (S)
Gunnar Orméus (S)
Harriet Swanberg (S)
Boo Östberg (C)
Johan Eskhult (C)
Kerstin Eskhult (C)
Kerstin Umegård (MP)
Christer Johansson (V)
Lennart Lundberg (KNU), §§ 44–46, 50–60 b
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Pierre Janson (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Björn-Owe Björk (KD)
Synnöve Adell (KD) §§ 44–51
Gunnar Gidlund (KD)
Gunnar Larsson (-)
Monica Lövgren (SD), §§ 44–53
Anna Koskela-Lundén (L)
Lotta Wiström (L)
Jacob Risberg (MP, ersätter Rolf Samuelsson (MP)
Bengt-Åke Andersson (KNU), ersätter Maria Ahlestål
(KNU)
Per Lindström (KD), ersätter Synnöve Adell (KD) §§
52–60 b
Johan Helenius (SD), ersätter Gunnar Parnell (-)

Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare (samtliga distansersättare)
Matilda Hübinette (-), Niclas Uggla (M), Göran Nilsson (M), Anders Bergquist (S), Birgitta
Ljungberg Jansson (C), Maria Fornemo (V), Fredrik Rosenbecker (V), Peter Brymér (KNU),
Per Lindström (KD) §§ 44–51 och Erik Kronqvist (L).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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§ 44
Justering
Kommunfullmäktiges beslut
Protokollet justeras av ordföranden, Bengt-Ivar Fransson (M) och Lennart Lundberg (KNU)
den 10 maj 2021.
§ 45
Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen godkänns utan ändringar.
§ 46
Föredrag från Årets Knivstabo 2020
Canilla Enskär berättar om sin verksamhet och visar videor från framträdanden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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§ 47
Anmälda beslut och skrivelser
Kommunfullmäktiges beslut
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunfullmäktige:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beslut från IT-nämnden, § 5, 2021-03-19 – Årsredovisning 2020
Beslut från Lönenämnden, § 3, 2021-03-19 – Årsredovisning 2020
Beslut från bygg- och miljönämnden, § 29, 2021-03-23, Knivstaförslag parkering
Västra Ängby
Beslut från bygg- och miljönämnden, § 30, 2021-03-23, Knivstaförslag
datumparkering i Alsike
Beslut från kommunstyrelsen, § 43, 2021-03-22, Finansiering av
kommunfullmäktigeberedning
Beslut från socialnämnden, § 21 2021-03-25 - Rapport ej verkställda gynnande beslut
Q4 2020
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 27, 2021-03-01, Verksamhetsberättelse
och årsbokslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 47, 2021-03-22, Verksamhetsberättelse och
årsbokslut
Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala 2021-02-19 i ärende 8049-19 –
Laglighetsprövning av kommunfullmäktiges beslut den 20 november 2019

§ 48
Kommunalråden informerar
Klas Bergström (M) informerar om kommunens ekonomi.
Lennart Lundberg (KNU) informerar från ett möte om utbyggnaden om Knivstas VAkapacitet.
Claes Litsner (S) informerar om att Knivsta kommun är en av finalisterna i tidningen Aktuell
Hållbarhets årliga kommunrankning ”Sveriges miljöbästa kommun”.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr KS-2021/26

Ledamöternas frågor
Fråga från Lennart Lundberg (KNU) till kommunstyrelsens ordförande om
omställningsstöd
Klas Bergström (M) besvarar frågan.
Fråga från Lennart Lundberg (KNU) till kommunstyrelsens ordförande om den nya
sporthallen i Alsike
Klas Bergström (M) besvarar frågan.
Fråga från Björn-Owe Björk (KD) till kommunstyrelsens om kommunens skattesats
Klas Bergström (M) besvarar frågan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-04-28
Dnr KS-2021/25

Interpellationer
Interpellation från Synnöve Adéll (KD) till utbildningsnämndens ordförande –
Resursklass för barn med autism årskurs 1-3
Bengt-Ivar Fransson (M) besvarar interpellationen.
Interpellation från Pontus Lamberg (KD) till socialnämndens ordförande –
Tillitsbaserad styrning
Kerstin Eskhult (C) besvarar interpellationen.

Ordföranden ajournerar sammanträdet 20 minuter efter ärendet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS-2021/323

Revisionsberättelse samt revisionsrapport, granskning av årsredovisning för år 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att handlingarna är anmälda.
Underlag i ärendet
Revisionsberättelse 2020 daterad 2021-04-08
Revisorernas redogörelse för 2020 daterad 2021-04-08
Granskning av årsredovisning 2020, rapport PWC daterad 2021-04-15
Ronny Hellström, revisionens ordförande, informerar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr: KS-2021/16

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Knivsta kommunkoncern 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen för kommunen och kommunkoncernen
2020.
Yrkanden
Klas Bergström (M), Christer Johansson (V), Lotta Wiström (L), Harriet Swanberg (S),
Monica Lövgren (SD), Boo Östberg (C), Kerstin Eskhult (C), Claes Litsner (S), Johan Eskhult
(C), Kerstin Umegård (MP) och Anna Koskela Lundén (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Årsredovisning för Knivsta kommun och kommunkoncern 2020. Kommunkoncernens
ekonomiska och verksamhetsresultat har varit goda under året, bedömningen är kommunen
uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning. Det goda resultatet innebär att en avsättning
till resultatutjämningsreserven görs om 20 miljoner kronor, även tidigare års underskott är i
och med bokslut 2020 reglerat enligt kommunallagen (balanskravsresultat).
Underlag för beslut
Tjänsteutlåtande 2021-02-23
Årsredovisning 2020
Beslutet ska skickas till
Akten
Ekonomichefen
Revisorerna

Sammanträdet ajourneras en kort stund efter ärendet. Efter ajourneringen genomförs en
teknikkontroll.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr: KS-2021/16

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen, nämnderna och övriga förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, byggoch miljönämnden, socialnämnden, samhällsutvecklingsnämnden och valnämnden samt
även för de enskilda förtroendevalda i dessa organ för 2020 års verksamhet.
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för Knivstas representanter i lönenämnden,
överförmyndarnämnden och IT-nämnden för 2020 års verksamhet.
Jäv
Enligt kommunallagen får en ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige inte
delta i den del av beslutet om ansvarsfrihet som avser ledamoten eller ersättaren själv eller
någon närstående.
Nedanstående ledamöter och tjänstgörande ersättare deltar därför inte i beslutet om
ansvarsfrihet för respektive nämnd.
Kommunstyrelsen
Klas Bergström (M), Boo Östberg (C), Lennart Lundberg (KNU), Harriet Swanberg (S),
Pontus Lamberg (KD), Johan Helenius (SD), Thor Övrelid (M), Claes Litsner (S), Kerstin
Umegård (MP), Christer Johansson (V), Olivia Bergström (M)
Utbildningsnämnden
Bengt-Ivar Fransson (M), Anna Koskela-Lundén (L), Johan Eskhult (C), Olivia Bergström
(M), Klas Bergström (M)
Bygg- och miljönämnden
Claes Litsner (S), Gunnar Gidlund (KD), Lotta Wiström (L), Bengt-Ivar Fransson (M)
Socialnämnden
Kerstin Eskhult (C), Britt-Louise Gunnar (S), Monica Lövgren (SD), Lotta Wiström (L)
Samhällsutvecklingsnämnden
Jacob Risberg (MP), Harriet Swanberg (S), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Pontus Lamberg
(KD), Thor Övrelid (M), Johan Helenius (SD), Gunnar Gidlund (KD)
Valnämnden
Bengt-Åke Andersson (KNU), Gunnar Gidlund (KD)
Lönenämnden
Klas Bergström (M), Pierre Janson (KNU), Olivia Bergström (M)
IT-nämnden
Klas Bergström (M), Pontus Lamberg (KD), Olivia Bergström (M)
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Propositionsordning
Ordföranden genomförde en teknikkontroll för att se att alla kunde delta i beslutet vid
ärendets början.
Ordföranden frågar kommunfullmäktige om ansvarsfrihet kan beviljas kommunstyrelsen,
utbildningsnämnden, bygg- och miljönämnden, socialnämnden,
samhällsutvecklingsnämnden och valnämnden samt de enskilda förtroendevalda i dessa
organ för 2020 års verksamhet och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Därefter frågar ordförande kommunfullmäktige om ansvarsfrihet kan beviljas Knivstas
representanter i lönenämnden, överförmyndarnämnden och IT-nämnden för 2020 års
verksamhet och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutet ska skickas till
Akten
Tierps kommun
Uppsala kommun
Revisorerna
Samtliga nämnder

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 54

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-04-28

11 (18)

Dnr: KS-2021/267

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet i Uppsala län
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar ansvarsfrihet till Samordningsförbundets styrelse och dess
ledamöter för år 2020.
Jäv
Britt-Louise Gunnar (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets behandling och beslut. Thor
Övrelid (M) är mötesordförande under ärendet.
Yrkanden
Lennart Lundberg (KNU) och Christer Johansson (V) yrkar bifall till att bevilja ansvarsfrihet.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.
Därefter frågar ordföranden om Samordningsförbundets styrelse och dess ledamöter kan
beviljas ansvarsfrihet för år 2020 och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Underlag för beslut
Missiv 2021-04-08
Revisionsberättelse samordningsförbundets revisorer daterad 2021-03-26
KPMG Revisionsrapport 2020 daterad 2021-03-26
Årsredovisning 2020
Beslutet ska skickas till
Akten
Samordningsförbundet i Uppsala län

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr: KS-2021/109

Digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby, Tierp och Älvkarleby
samverkanskommuner
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby, Tierp och
Älvkarleby samverkanskommuner.
Yrkanden
Klas Bergström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Digitaliseringsstrategin har tagits fram för att i samverkan ta tillvara digitaliseringens
möjligheter. Den är likalydande för alla fem samverkanskommuner och antas av respektive
kommunfullmäktige.
Identifierade målområden i strategin är: Ledning, styrning, organisation, digital kompetens
och effektiv och kvalitativ välfärd.
Underlag för beslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 46, 2021-03-22
Tjänsteutlåtande daterad 2021-02-09
Förslag till digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby Tierp och Älvkarleby
samverkanskommuner 2021-02-25
Beslutet ska skickas till
Akten
Handläggare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr: KS-2021/154

Rapportering av Knivstaförslag från februari 2020 till och med februari 2021
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporteringen är anmäld.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
E-förslagsportalen ”Knivstaförslaget” har varit i bruk sedan 2019. Även om beslut om
förslagen kan fattas i ansvarig nämnd ska kommunfullmäktige få en rapport om behandlade
förslag. Senaste rapporteringen till fullmäktige ägde rum i februari 2020.
Underlag för beslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 58, 2021-03-22
Tjänsteutlåtande 2021-02-26
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr: KS-2021/66

Hemställan om att ingå borgen upp till ett högsta lånebelopp för Knivstabostäder AB:s
räkning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för
Knivstabostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 100 miljoner kronor,
jämte därpå löpande räntor och kostnader.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för
Knivstabostäder AB:s till låneförpliktelser tillhörande räntor och kostnader för räntederivat.
Yrkanden
Klas Bergström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i Knivstabostäder AB har gjort en hemställan till Knivsta kommun om ett
förtydligande av borgensförbindelsen avseende räntederivat.
Underlag för beslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 49, 2021-03-22
Tjänsteutlåtande 2021-02-15
Skrivelse 2021-01-20 från Knivstabostäder
Beslutet ska skickas till
Akten
Ekonomikontoret
Knivstabostäder AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr: KS-2021/68

Hemställan om att ingå borgen för Kommunfastigheter i Knivsta AB:s räkning
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för
Kommunfastigheter i Knivsta AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 1 300
miljoner kronor jämte därpå löpande räntor och kostnader.
2. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun såsom för egen skuld ingår borgen för
Kommunfastigheter i Knivsta AB:s till låneförpliktelser tillhörande räntor och kostnader för
räntederivat.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen i Kommunfastigheter i Knivsta AB har gjort en hemställan till Knivsta kommun om
ett förtydligande av borgensförbindelsen avseende räntederivat.
Underlag för beslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 50, 2021-03-22
Tjänsteutlåtande 2021-02-15
Skrivelse från Kommunfastigheter 2021-01-20
Beslutet ska skickas till
Akten
Kommunfastigheter AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr: KS-2021/214

Förbud att vistas på vissa särskilt utpekade platser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget till föreskrift om förbud mot att vistas på vissa särskilt
angivna platser.
Yrkanden
Klas Bergström (M), Lotta Wiström (L), Christer Johansson (V), Claes Litsner (S), Björn-Owe
Björk (KD) och Bengt-Ivar Fransson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Kommunernas möjlighet att meddela förbud att vistas på en plats syftar till att stänga av en
plats som allmänheten annars har tillträde till. Om fullmäktige utnyttjar möjligheten att
föreskriva om vistelseförbud är överträdelser av det förbudet straffrättsligt sanktionerade.
Förslaget innebär att fullmäktige meddelar på förhand vilka platser som avses och
kommunstyrelsen meddelar förbudets giltighet i tiden. Särstabadet, Brunnbybadet och Eda
badplats utpekas som möjliga platser att belägga med vistelseförbud. Det lämnas även en
möjlighet för kommunstyrelsen att lägga till andra platser som kan omfattas av förbudet, om
situationen så kräver.
Underlag för beslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 62, 2021-04-19
Tjänsteutlåtande 2021-04-12
Förslag till föreskrift om förbud mot att vistas på vissa särskilt angivna platser
Kartbilaga, förbudsområden Särstabadet, Brunnbybadet och Eda badplats
Beslutet ska skickas till
Akten
Jurist

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige
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Dnr: KS-2021/10

Övriga valärenden – Entlediganden
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige entledigar Kristina Österlund (S) från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige från och med 2021-04-28.
2. Beslutet skickas till Länsstyrelsen för omräkning.
Propositionsordning
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden valberedningens förslag mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Underlag i ärendet
Valberedningens ordförande Birgitta Ljungberg-Jansson redogör för valberedningens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60 b
Anmälan av motioner
Inga motioner finns att anmäla.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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