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§§ 19–43

Protokollet justeras digitalt. För digitala underskrifter se sista sidan.
Britt-Louise Gunnar (S), ordförande
Gunnar Orméus (S), justerare
Lennart Lundberg (KNU), justerare
Siobhán Górny, mötessekreterare §§ 19–43
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Beslutande
Närvarande i Tilassalen
Britt-Louise Gunnar (S), ordförande
Thor Övrelid (M), 1:e vice ordförande
Klas Bergström (M)
Hans Nyberg (SD)

Närvarande på distans (distansledamöter)
Britta Lästh (KNU)
Jeanette Meland (M)
Olivia Bergström (M)
Bengt-Ivar Fransson (M)
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)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Pierre Janson (KNU)
Pontus Lamberg (KD)
Björn-Owe Björk (KD)
Gunnar Gidlund (KD)
Gunnar Larsson (-)
Monica Lövgren (SD)
Anna Koskela-Lundén (L)
Lotta Wiström (L)
Ninel Jansson (S), ersätter Peter Evansson (S),
§§ 19–28
Anders Bergquist (S), ersätter Peter Evansson (S)
§§ 29–43
Jacob Risberg (MP), ersätter Rolf Samuelsson (MP)
Bengt-Åke Andersson (KNU), ersätter Maria
Ahleståhl (KNU)
Per Lindström (KD), ersätter Synnöve Adell (KD)
Jakob Deremar (SD), ersätter Gunnar Parnell (-)

Närvarande, ej tjänstgörande, ersättare (samtliga distansersättare)
Matilda Hübinette (-), Niclas Uggla (M), Göran Nilsson (M), Anders Bergquist (S), §§ 19–28,
Birgitta Ljungberg Jansson (C), James McKie (C), Maria Fornemo (V), Fredrik Rosenbecker
(V), Peter Brymér (KNU), Johan Helenius (SD) och Mikael Olsson (L).
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§ 19
Justering
Kommunfullmäktiges beslut
Protokollet justeras av ordföranden, Gunnar Orméus (S) och Lennart Lundberg (KNU) den
29 mars 2021.
§ 20
Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Dagordningen godkänns utan ändringar.
§ 21
Information från Upplandssstiftelsen
Sammanfattning av ärendet
Jenny Lundström (MP), ordförande i Upplandsstiftelsen, och Thomas Bertilsson, VD,
informerar om stiftelsens arbete.

Justerandes signatur
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§ 22
Anmälda beslut och skrivelser
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunfullmäktige:
•

BMN § 15, 2021-02-16, Verksamhetsberättelse

•

KS § 28, 2021-02-15, Knivstaförslag utebad

•

KS § 32, 2021-02-15, Revidering av verksamhetsplan

•

KS § 34, 2021-02-15, Revidering av riktlinjer mobila enheter

•

Socialnämndens beslut § 13, 2021-02-18 - Verksamhetsberättelse och årsbokslut för
socialnämnden 2020

•

Utbildningsnämndens beslut § 4, 2021-02-09 - Verksamhetsberättelse och årsbokslut

§ 23
Kommunalråden informerar
Klas Bergström (M), kommunalråd, informerar om kommunens ekonomi.
Lennart Lundberg (KNU), oppositionsråd, informerar om förändringar för tågpendlare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Ledamöternas frågor
Fråga från Lennart Lundberg (KNU) till kommunstyrelsens ordförande om
småhusbyggande
Klas Bergström (M) besvarar frågan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Interpellationer
Interpellation från Björn-Owe Björk (KD) till kommunstyrelsens ordförande -Kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning
Klas Bergström (M) besvarar interpellationen.
Interpellation 2020-11-25 och interpellationssvaret har varit utsända.
Efter ärendet ajournerar ordföranden sammanträdet klockan 19.30–19.50.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS-2020/977

Antagande av detaljplan Södra Ar etapp 1
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för att samhällsutvecklingsnämnden åter ska
analysera det beslut om upphävande av det beslut som tidigare har gjorts.
Reservation
Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) reserverar sig till förmån för Lotta Wiströms
återremissyrkande.
Monica Lövgren (SD) och Hans Nyberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
Yrkanden
Klas Bergström (M) yrkar att fullmäktige ska återremittera ärendet för att
samhällsutvecklingsnämnden åter ska analysera det beslut om upphävande av det beslut
som tidigare har gjorts.
Boo Östberg (C) yrkar bifall till Klas Bergströms återremissyrkande.
Lotta Wiström (L) yrkar återremiss för att samhällsutvecklingsnämnden ska ändra
beteckningarna i alla kvarter för att dessa skall likställas och genom det likabehandlas
företagen inom området oavsett bransch (skriftligt yrkande med motivering, protokollsbilaga
1).
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden de två återremissyrkandena mot varandra och finner att
kommunfullmäktige bifaller Klas Bergströms yrkande om återremiss med motivering, och
befäster beslutet med ett klubbslag.
Efter att klubbslaget fallit begärs omröstning. Ordföranden avslår begäran.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter inom bl.a. industri, kontor, service,
idrottsanläggning, samlingslokal, vårdmottagning och restaurang. Detaljplanen medger
också handel med skrymmande varor, dock ej livsmedelshandel. Då delar av planområdet
har ett exponerat läge mot E4:an ska beaktande tas till siktlinjer och till bebyggelsens
arkitektoniska gestaltning. Inom verksamhetsområdet ska också hänsyn tas till de
omkringliggande landskapsvärdena kring Valloxen då dessa berörs av riksintresse för
kulturmiljövården.
Underlag för beslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 9, 2021-01-25
Tjänsteutlåtande 2021-01-04
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden 2020-12-14
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Plankarta
Planbeskrivning
Beslutet ska skickas till
Akten
Samhällsutvecklingsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS-2021/81

Bildande av ny kommunkoncern och moderbolag
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige avger följande ombudsinstruktioner till ägarombudet i Alsike
Fastighets AB:
a. Alsike Fastighets AB ska likvideras. Avvecklingen ska ske successivt och i ordnad
form för att bl.a. säkerställa att den kunskap och kompetens som finns i bolaget tas till
vara.
b. Avvecklingen ska slutföras när markinnehavet är slut.
c. Marktillgångar i Alsike Fastighets AB som inte är detaljplanelagda ska säljas till
Knivsta kommun under kalenderåret 2021.
2. Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att bilda ett bolag, Knivsta
Kommunhus AB, i syfte att utgöra moderbolag i en framtida bolagskoncern med
kommunens helägda bolag.
3. Kommunfullmäktige väljer Klas Bergström till ägarombud i Knivsta Kommunhus AB under
bildande.
4. Ägarombudet i Knivsta Kommunhus AB under bildande ges följande
ombudsinstruktioner:
a. En ny bolagskoncern ska skapas och ska bestå ett nytt moderbolag, Knivsta
Kommunhus AB, samt dotterbolagen Kommunfastigheter i Knivsta AB,
Knivstabostäder AB och Alsike Fastighets AB.
b. Knivsta Kommunhus AB ska överta kommunens ägande i Kommunfastigheter i
Knivsta AB, Knivstabostäder AB och Alsike Fastighets AB.
Yrkanden
Kerstin Umegård (MP) yrkar att den första beslutsmeningen ska ändras så den lyder:
Kommunfullmäktige avger följande ombudsinstruktioner till ägarombudet i Alsike Fastighets
AB: a) Alsike Fastighets AB ska likvideras. Avvecklingen ska ske successivt och i ordnad
form för att bl.a. säkerställa att den kunskap och kompetens som finns i bolaget tas till vara.
b) Avvecklingen ska slutföras när markinnehavet är slut. c) Marktillgångar i Alsike Fastighets
AB som inte är detaljplanelagda ska säljas till Knivsta kommun under kalenderåret 2021.
Klas Bergström (M) yrkar bifall till Kerstin Umegårds yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot förslaget med Kerstin
Umegårds ändringsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget med
ändringsyrkandet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-17

10 (26)

Sammanfattning av ärendet
Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsen utrett om bolags- och
verksamhetsstrukturen är väl utvecklad och anpassad för framtidens utmaningar.
Utredningen föreslår bildande av en ny kommunkoncern och moderbolag för att möjliggöra
koncernbidragshantering men även förbättrad ägarstyrning. Vidare föreslås att
exploateringsverksamheten samordnas inom kommunens förvaltning eftersom det är
ekonomiskt fördelaktigt vilket innebär avveckling av Alsike Fastighets AB.
Underlag för beslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 24, 2021-02-15
Tjänsteutlåtande 2021-01-25
Beslutet skickas till
Akten
Ekonomichef
Knivstabostäder AB
Kommunfastigheter i Knivsta AB
Alsike Fastighets AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS-2020/939

Omarbetade ordningsföreskrifter efter länsstyrelsens beslut att upphäva 13 § och 16 §
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar förslaget på revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Knivsta kommun daterat 2020-12-08.
Propositionsordning
Ordföranden genomför 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 kommunstyrelsens förslag.
Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen upphävde 13 § 1st. och 16 § i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna
antagna av fullmäktige i september i år. Paragraferna reglerade kopplingstvång och förbud
mot alkoholförtäring. Länsstyrelsen motiverade beslutet med att föreskrifter för Gredelby
hagar ska regleras med hänvisning till Miljöbalken istället för ordningslagen. Det nya
förslaget har samma avsikt som det tidigare förslaget men undantar Gredelby hagar.
Underlag för beslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 10, 2021-01-25
Tjänsteutlåtande 2020-12-15
Förslag på reviderade allmänna lokala föreskrifter i Knivsta kommun 2020-12-08
Beslutet ska skickas till
Akten
Handläggaren
Länsstyrelsen i Uppsala län
Kommunpolisen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-17

§ 29

12 (26)

Dnr: KS-2020/124

Motion 2020:01 från Lotta Wiström och Anna Koskela Lundén (L) - Handlingsplan för
hedersrelaterat våld och förtryck
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen.
Reservationer
Lotta Wiström (L) och Anna Koskela Lundén (L) anmäler en skriftlig reservation
(protokollsbilaga 2).
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Britta Lästh (KNU),Pierre Janson
(KNU), Bengt-Åke Andersson (KNU), Per Lindström (KD), Pontus Lamberg (KD), Gunnar
Gidlund (KD), Björn-Owe Björk (KD), Jacob Deremar (SD), Monica Lövgren (SD) och Hans
Nyberg (SD) reserverar sig mot beslutet.
Yrkanden
Lotta Wiström (L), Lennart Lundberg (KNU), Pontus Lamberg (KD), Per Lindström (KD),
Björn-Owe Björk (KD, Britta Lästh (KNU), Anna Koskela Lundén (L), Monica Lövgren(SD)
och Hans Nyberg (SD) yrkar bifall till motionen.
Klas Bergström (M) yrkar avslag på motionen.
Anders Bergquist (S), Claes Litsner (S), Kerstin Eskhult (C), Christer Johansson (V) och
Harriet Swanberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot Lotta Wiströms m.fl.
yrkande om att bifalla motionen och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens
förslag till beslut.
Omröstning begärs.
Omröstning
De ledamöter som bifaller kommunstyrelsens förslag röstar JA.
De som bifaller motionen röstar NEJ.
Thor Övrelid (M), Klas Bergström (M), Jeanette Meland (M), Olivia Bergström (M), BengtIvar Fransson (M), Anders Bergquist (S), Claes Litsner (S), Gunnar Orméus (S), Harriet
Swanberg (S), Boo Östberg (C), Johan Eskhult (C), Kerstin Eskhult (C), Kerstin Umegård
(MP), Jacob Risberg (MP), Christer Johansson (V) och Britt-Louise Gunnar (S) röstar JA.
Britta Lästh (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Mikael Rye-Danjelsen (KNU), Bengt-Åke
Andersson (KNU), Pierre Janson (KNU), Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Per
Lindström (KD), Gunnar Gidlund (KD), Gunnar Larsson (-), Monica Lövgren (SD), Jacob
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Deremar (SD), 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 till beslut.
Sammanfattning av ärendet
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige den 12 februari 2020. I motionen yrkar
Liberalerna på ett kommungemensamt policydokument samt en handlingsplan för
hedersrelaterat våld och förtryck för all verksamhet inom socialnämnden och
utbildningsnämnden. Socialnämnden och utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet och
båda nämnderna anser att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan hanteras inom
ramen för det arbete som redan görs eller planeras.
Underlag för beslut
Beslut från kommunstyrelsen, § 25, 2021-02-15
Tjänsteutlåtande 2021-01-20
Beslut från utbildningsnämnden § 94, 2020-12-08
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-11-23
Beslut från socialnämnden § 84, 2020-09-10
Socialnämndens tjänsteutlåtande 2020-07-06
Motionen
Beslutet ska skickas till
Akten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr: KS-2021/184

Tillsättande av en kommunfullmäktigeberedning för revidering av
ersättningsreglementet
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige tillsätter en fullmäktigeberedning med syftet att under 2021 överväga
förändringar i omställningsavtalet OPF-KL samt att se över eventuella förändringar i
ersättningsreglementet att gälla från och med 2023-01-01. Beredningens arbete omfattar inte
översyn av organisationen.
2. Beredningens slutrapport ska presenteras för kommunfullmäktige på fullmäktiges första
sammanträde år 2022.
3. Varje parti som är representerat i kommunfullmäktige kan nominera en ledamot till
beredningen.
4. Beredningen ska ha en sammanlagd total maximal sammanträdestid motsvarande 30
timmar.
5. Beredningen kan använda maximalt 30 timmar stöd från förvaltningen.
6. Sammankallande ledamot i beredningen får ytterligare maximalt 10 timmar för att
sammanställa förslag och eftersöka nödvändig information för beredningens arbete.
7. Kommunstyrelsen får i uppdrag att finansiera beredningens arbete.
Yrkanden
Lennart Lundberg (KNU), Claes Litsner (S), Lotta Wiström (L), Christer Johansson (V),
Monica Lövgren (SD), Kerstin Umegård (MP), Jacob Risberg (MP), Anna Koskela Lundén
(L), Jacob Deremar (SD) och Hans Nyberg (SD) yrkar bifall till presidiets förslag till beslut.
Boo Östberg (C) yrkar bifall till presidiets förslag och anmäler en röstförklaring
(protokollsbilaga 3).
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.
Därefter ställer ordföranden presidiets förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller förslaget.
Underlag för beslut
Presidieförslag 2021-02-08
Beslutet skickas till
Akten
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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Dnr: KS-2021/184
KS-2021/10

Val av ledamöter till fullmäktigeberedning för revidering av ersättningsreglementet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer från och med 2021-03-18
Britt-Louise Gunnar (S) ordförande
samt ledamöterna
Niclas Uggla (M)
Thomas Bertilsson (C)
Helene Wahlström (MP)
Anna Svensson (V)
Kristofer Andersson (L)
Mikael Rye-Danjelsen (KNU)
Monika Lövgren (SD)
Per Lindström (KD)
till den av kommunfullmäktige tillsatta beredningen för revidering av ersättningsreglementet
och omställningsstödet för förtroendevalda.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer
ordföranden valberedningens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Ljungberg Jansson (C), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens
förslag.
Beslutet skickas till
Akten
FMS

Justerandes signatur
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Dnr: KS-2021/10

Entlediganden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige entledigar AnnBritt Litsner (S) från uppdraget som vice ordförande i
valberedningen från och med 2021-03-17.
Kommunfullmäktige entledigar Martin Sjödin (S) från uppdraget som ersättare i
samhällsutvecklingsnämnden från och med 2021-03-17.
Kommunfullmäktige entledigar Peter Evansson (S) från uppdraget som ledamot i
kommunfullmäktige från och med 2021-03-17. Ärendet skickas till länsstyrelsen för
omräkning.
Kommunfullmäktige entledigar Peter Evansson (S) från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen från och med 2021-03-17.
Kommunfullmäktige entledigar Peter Evansson (S) från uppdraget som ledamot i
Knivstavatten AB från och med nästa bolagsstämma.
Kommunfullmäktige entledigar Peter Evansson (S) från uppdraget som ledamot i
Roslagsvatten AB från och med nästa bolagsstämma.
Kommunfullmäktige entledigar Peter Evansson (S) från uppdraget som 1:e vice ordförande i
samhällsutvecklingsnämnden från och med 2021-03-17.
Kommunfullmäktige entledigar Peter Evansson (S) från uppdraget som ersättare i
Mälardalsrådet från och med 2021-03-17.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer
ordföranden valberedningens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Ljungberg Jansson (C), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens
förslag.
Beslutet skickas till
Akten
FMS
Länsstyrelsen
Mälardalsrådet
Roslagsvatten AB
Knivstavatten AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 33

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-17

17 (26)

Dnr: KS-2021/10

Fyllnadsval av vice ordförande i valberedningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Gunnar Orméus (S) som vice ordförande i valberedningen från
och med 2021-03-18.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer
ordföranden valberedningens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Ljungberg Jansson (C), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens
förslag.
Beslutet skickas till
Akten
FMS

Justerandes signatur
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Dnr: KS-2021/10

Fyllnadsval av ledamot i Knivstavatten AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Harriet Swanberg (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.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer
ordföranden valberedningens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Ljungberg Jansson (C), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens
förslag.
Beslutet skickas till
Akten
FMS
Knivstavatten AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 35

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-17

19 (26)

Dnr: KS-2021/10

Fyllnadsval av ledamot i Roslagsvatten AB
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Klas Bergström (M) som ledamot i Roslagsvatten AB för perioden
från och med närmaste bolagsstämma fram till den årsstämma som äger rum efter nästa val
till kommunfullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer
ordföranden valberedningens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Ljungberg Jansson (C), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens
förslag.
Beslutet skickas till
Akten
FMS
Roslagsvatten AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 36

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-17

20 (26)

Dnr: KS-2021/10

Fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Harriet Swanberg (S) som ledamot i kommunstyrelsen från och
med 2021-03-18.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer
ordföranden valberedningens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Ljungberg Jansson (C), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens
förslag.
Beslutet skickas till
Akten
FMS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 37

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-17

21 (26)

Dnr: KS-2021/10

Fyllnadsval av 1:e vice ordförande i samhällsutvecklingsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Harriet Swanberg (S) som 1:e vice ordförande i
samhällsutvecklingsnämnden från och med 2021-03-18.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer
ordföranden valberedningens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Ljungberg Jansson (C), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens
förslag.
Beslutet skickas till
Akten
FMS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 38

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-17

22 (26)

Dnr: KS-2021/10

Fyllnadsval av ledamot i samhällsutvecklingsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Martin Sjödin (S) som ledamot i samhällsutvecklingsnämnden från
och med 2021-03-18.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer
ordföranden valberedningens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Ljungberg Jansson (C), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens
förslag.
Beslutet skickas till
Akten
FMS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 39

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-17

23 (26)

Dnr: KS-2021/10

Fyllnadsval av ersättare i samhällsutvecklingsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Karolin Björklund (S) som ersättare i samhällsutvecklingsnämnden
från och med 2021-03-18.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer
ordföranden valberedningens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Ljungberg Jansson (C), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens
förslag.
Beslutet skickas till
Akten
FMS

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 40

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-17

24 (26)

Dnr: KS-2021/10

Fyllnadsval av ersättare i Mälardalsrådet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer Claes Litsner (S) som ersättare i Mälardalsrådet från och med
2021-03-18.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer
ordföranden valberedningens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Ljungberg Jansson (C), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens
förslag.
Beslutet skickas till
Akten
FMS
Mälardalsrådet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 41

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-17

25 (26)

Dnr: KS-2021/10

Val av ombud och ersättare till årsstämman för Östra Sveriges Luftvårdsförbund
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige väljer ordföranden i bygg-och miljönämnden Claes Litsner (S) som
ombud och 2:e vice ordföranden i bygg-och miljönämnden Ivan Krezic (KNU) som ersättare
till årsstämman för Östra Sveriges Luftvårdsförbund från och med 2021-03-18.
Propositionsordning
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer
ordföranden valberedningens förslag mot avslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
förslaget.
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Ljungberg Jansson (C), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens
förslag.
Beslutet skickas till
Akten
FMS
Östra Sveriges Luftvårdsförbund

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Kommunfullmäktige

§ 42

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-03-17

26 (26)

Dnr: KS-2021/10

Anmälan av gruppledare och kommunalråd
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot följande anmälningar:
Socialdemokraterna anmäler Claes Litsner (S) som gruppledare från och med 2021-03-18.
Eftersom Claes Litsner nu har förtroendeuppdrag till sammanlagt 43% av en heltid blir Claes
Litsner kommunalråd.
Sammanfattning av ärendet
Birgitta Ljungberg Jansson (C), valberedningens ordförande, redogör för valberedningens
förslag.

§ 43
Anmälan av motioner
Inga motioner finns att anmäla.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Protokollsbilaga 1

Återremissyrkande ärende 7. Detaljplan Södra AR etapp 1
( Diarienummer KS-2020/977)

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter inom bl.a. industri, kontor, service,
idrottsanläggning, samlingslokal, vårdmottagning och restaurang. Detaljplanen medger
också handel med skrymmande varor, dock ej livsmedelshandel.

I handlingen saknas i ett område/kvarter vid Hyvelgatan rätt beteckning i kvarteret där det
redan finns befintliga förskolor samt idrottsanläggning. Det skall vara tydligt i handlingen att
det får bedrivas dessa verksamheter i aktuellt kvarter.
I handlingen blir det också låsningar om någon verksamhet behöver flytta till andra lokaler i
samma område. Vi anser därför att beteckningarna i kvarteren bör likställas för att inte
förhindra flytt eller utveckling av verksamheterna inom området oavsett inom vilken bransch
det handlar om. Det är annars diskriminerande mot vissa branscher vilket kan få ekonomiska
följder eller påverka verksamheten i hög grad tex om en fastighet säljs och företaget inte har
möjlighet att flytta inom befintligt område p.g.a. begränsningar i detaljplanen.
Viss livsmedelshandel som närproducerat samt försäljning av egen produktion bör också
möjliggöras inom området.

Vi yrkar på att samhällsutvecklingsnämnden ändrar beteckningarna i alla kvarter för att dessa
skall likställas och genom det likabehandlas företagen inom området oavsett bransch.

Mvh Lotta Wiström Ledamot kommunfullmäktige samt Gruppledare L

Protokollsbilaga 2

Reservation
KS-2020/124
Motion 2020:01 från Lotta Wiström och Anna Koskela Lundén (L) Handlingsplan för hedersrelaterat våld och förtryck

Liberalerna reserverar sig mot beslutet att Kommunfullmäktige avslår motionen.

I skrivelsen svarar man att ”Socialnämnden och utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet
och båda nämnderna anser att arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck kan hanteras inom
ramen för det arbete som redan görs eller planeras.”
Vi anser inte att det är tillräckligt. Vi behöver ge alla som arbetar i kommunen de allra bästa
verktygen för att förebygga och förhindra hedersrelaterat våld och förtyck.
Det är också anmärkningsvärt att man avråder från att lägga tid och resurser på detta viktiga
arbete, vi anser att man då inte förstått vad en handlingsplan egentligen innebär och är till för.
Med motion Handlingsplan för HEDERSRELATERAT VÅLD OCH FÖRTRYCK
Liberalerna i Knivsta vill vi säkerställa att det finns en kommungemensam handlingsplan för
hedersrelaterat våld och förtyck som skapar trygghet för de eller dem som är utsatta, d.v.s.
barn, ungdomar och vuxna. Detta tydliggör för befolkningen, förvaltningen och tjänstemän
samt all berörd personal hur vi arbetar på ett systematiskt sätt och samverkar i dessa frågor för
att förebygga och skydda samt agera i de akuta fall som sker.
Det skall hos all personal som träffar barn, vuxna och familjer inte finnas någon tvekan hur
man skall agera i dessa fall och de skall på ett enkelt sätt kunna hitta informationen tillgänglig
kring rutiner och handläggning. I andra kommuner och även i Region Uppsala finns ett antal
exempel på dessa handlingsplaner som goda förebilder och exempel. Vägledning från
Regeringens uppdrag i frågan finns att hitta på sidan Hedersförtryck.se
I coronapandemins spår vet man dessutom att denna problematik och hedersvåld och
förtrycket ökar, vilket gör en handlingsplan extra viktig.
Bakgrund:
Konflikter och problem med koppling med hedersproblematik skiljer sig ofta mot liknande
situationer i familjer som inte har koppling till hederskulturen. Dessutom kan problemet
kompliceras av släktingar i andra länder, problem med svenska språket, bristande kunskap om
svenska språket och lagar och regler. Problem i Sverige kan också kompliceras av att barn

förs utomland av olika anledningar. Inte minst så involverar hedersproblematiken inte sällan
inte bara föräldrar och kärnfamilj utan en hel släkt. Förövare i hedersbrott kan utgöras av en
hel familj eller till och med två familjer om en kvinna vill lämna sin man vilket kan anses
oacceptabelt hos både mannens och kvinnans familjer. Hedersproblematikens komplexitet och
orsaker och lösningar är annorlunda jämfört med liknande situationer i svenska familjer gör
att det krävs väldigt genomtänkta åtgärder och utbildningar för att försäkra sig om att fallen
löses på bästa sätt. Hedersproblematik finns inte bara i landets storstäder utan också mindre
orter. Idag har därför också flera mindre kommuner uppfört handlingsplaner specifikt för att
bekämpa hedersförtryck.
Vi Liberaler vill att Knivsta ska ha mycket god kunskap bland institutioner och personal i
kommunen kring hedersproblematik. Vi ska vara förberedda och veta vad åtgärderna ska vara
bland lärare, kurator och rektor när det står tomma stolar i skolsalen efter sommarlovet, när en
elev är rädd för att bli bortgift, när en förälder är upprörd över att det är sexualkunskap på
schemat osv. Vi vill att Knivsta ska ha återkommande utbildningar, olika åtgärdspaket som är
designade just för hedersproblematiken komplexitet. Vi vill att åtgärder ska vara effektiva och
lösningsorienterade, barn som faller offer för hedersproblematik i Knivsta ska i efterhand
känna att kommunen fanns där för just dem och gjorde vad som krävdes för deras trygghet
och utveckling.
Ett övergripande policydokument ger också en tydlig viljeinriktning till alla förvaltningar.
Exempelvis ger detta stöd vid anställningar av personal, uthyrning av lokaler mm vad som
gäller i vår kommun för att förhindra att risken för personal som anställs eller uthyrning av
lokaler till föreningar inte sker om inte följer policyn inte sker.
”Förenta Nationerna (FN) och Sverige som en av dess medlemsstater tar
tydligt avstånd från hedersrelaterat våld och förtryck. I grunden för arbetet
mot hedersrelaterat förtryck och våld finns FN:s allmänna förklaring
om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om avskaffande av all
diskriminering av kvinnor (kvinnokonventionen) samt FN:s konvention
om barnets rättigheter (barnkonventionen). Dessa ger individuella rättigheter
som de stater som har ratificerat konventionerna förbinder sig att
värna. Barnkonventionen är dessutom sedan 1 januari 2020 lag i Sverige.
Sverige har även undertecknat Europarådets konvention om förebyggande
och bekämpning av våld mot kvinnor och våld i hemmet
(Istanbulkonventionen).”
Knivsta kommun ska göra sitt allra yttersta för att följa detta!
Liberalerna i Knivsta
Lotta Wiström Gruppledare och Ledamot i Kommunfullmäktige
Anna Koskela-Lundén Ledamot i Kommunfullmäktige

Protokollsbilaga 3

Kommunfullmäktige 21-03-17
Som röstförklaring till bifallsyrkande i ärende §11 Tillsättande av
kommunfullmäktigeberedning för revidering av ersättningsreglementet lämnar jag mitt
ledamotsinitiativ i Kommunstyrelsen enl. nedan:
Ledamotsinitiativ Kommunstyrelsen
2021-02-21
Centerpartiet yrkar på:
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tillsätta en
fullmäktigeberedning med representation från samtliga partier för att ta fram ett
arvodesreglemente för kommunala förtroendeuppdrag - ERS 2022 - som ska
gälla för mandatperioden 2022-2026.
Bakgrund
Inför, åtminstone, de senaste två mandatperioderna har det tillsattas
fullmäktigeberedningar med uppgift att ta fram arvodesreglementen för
kommunala förtroendeuppdrag. Syftet är att det inför den kommande
mandatperioden ska finns en färdig gemensam överenskommelse mellan
partierna som reglerar arvoden, ersättningar, pension och omställningsstöd som
äger legitimitet.
Det framförhandlade förslaget har sedan beslutats av kommunfullmäktige i god
tid före valrörelsen och den nya mandatperioden
Motiv till yrkandet
Det finns därför skäl att påbörja detta arbete nu under 2021. Att ha antagit ett
nytt arvodesreglemente innan en ny mandatperiod börjar ökar dess legitimitet.
Ett sådant arbete kan dock ta tid och behöver därför påbörjas nu för att vara
klart att träda ikraft direkt efter valet 2022. Men framför allt bör ett nytt
reglemente tas fram då nuvarande reglemente - ERS 2018 - har blivit föremål för
debatt och ifrågasatts när det gäller omställningsstödet.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 20 november 2019 framhöll
Centerpartiet att ”ett omställningsstöd är till för att ge en ekonomisk
försörjningsbrygga under omställningstiden från att ha innehaft ett politiskt
uppdrag till ett annat arbete. När man har ett nytt arbete är omställningstiden
över och behovet av stöd upphör.”
Ovanstående är en av de frågor som Centerpartiet anser att en beredning
behöver ta ställning till. Men fullmäktigeberedningens uppdrag ska vara att se
över hela ersättningsreglementet och lägga fram ett förslag till fullmäktige för
beslut senast under våren 2022.
Boo Östberg (C)
Kommunalråd
Kommunstyrelsens vice ordförande

