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§§ 1-26
Tid:
Plats:

Onsdagen 10februari 2016, kl. 19-21.55
Tilassalen, Kommunhuset, Knivsta

Närvarande:
Presidium:
Kenneth Gunnar (KN.NU), ordförande
Anne-Marie Morhed (L), 1:a vice ordförande
Nielas Uggla (M), 2:a vice ordförande

Ledamöter:

Ersättare:

Tjänstgörande

Klas.Bergström (M)
Jeanette Meland (M)
Göran Nilsson (M)
Bengt-Ivar Fransson (M)
Alf Ahlstedt (M)
Jacobina Silen (M)
Anders Eskhult (C)
Boo Östberg (C)
Kerstin Eskhult (C)
Björn-Owe Björk (KD)
Per Lindström (KD)
Anna-Karin Lieber (KD)
Claes Litsner (S)
Anders Grönvall (S)
Ninel Jansson (S)
Peter Evansson (S)
Tina Jalo Theren (S)
Fredrik Ejdepalm (S)
Lennart Lundberg (KN.NU)
Britta Lästh (KN.NU)
Anneli Löfling (KN.NU)
Kerstin Umegård (MP)
Christer Johansson (V)
Malin Tollbom (V)
Gunnar Larsson (SD)
Augustus Jackson (SD)

Thor Övrelid (M)
Sten Arnekrans (M)
Eva Okfors (M)
Lacka Linder (M)
Johan Eskhult (C)
Lena Lundberg (L)
Oscar Hahne (KD)
Gunnar Ormeus (S)
Björn Enskär (S)
Kristina Österlund (S)
Mikael Rye-Danjelsen (KN.NU)
Rolf Samuelsson (MP)
Mikaela Gönczi (MP)
Maria Fornemo (V)
Alexander Jansson (SD)
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§1
Justering
Protokollet justeras senast den 24 februari 2016 av ordföranden, Göran Nilsson (M) och Rolf
Samuelsson (MP).

§2
Fastställande av dagordning
Beslut
En informationspunkt tillkommer som punkt 4 d}, Information om kommunstyrelsens svar på
revisionens granskning om markanvisningar. l övrigt godkänns dagordningen utan ändringar.

§3
Kommunalråden informerar
Klas Bergström (M}, kommunalråd, informerar.
Arbetet med bokslutet pågår och preliminärt ser det ut som om kommunens ekonomiska
resultat kommer att se bättre ut än prognosticerat.
Handelskammaren har genomfört ett Disting i Uppsala. l år var temat hur man ska skapa en
attraktiv och dynamisk stad för unga vuxna.
Kommunen har fått en remiss från landstinget med förslag på hur verksamheten kan
organiseras om Region Uppsala skapas.
Kommunalråden har varit i Gävle på konferensen Sverige tillsammans, om
integrationsarbete. Landshövdingarna i Gävle och Uppsala organiserade konferensen.
Information kan läsas på Länsstyrelsens hemsida.
Kommunstyrelsen har fattat beslut om ramar för budgetarbetet, vilket är det första formella
beslutet inför budget 2017.
Igår förolyckades Brandkåren Attundas styrkeledare i tjänsten. Kommunen har därför flaggat
på halv stång och representanter för kommunen har besökt brandstationen och deltagit i en
tyst minut.
Claes Litsner, oppositionsråd, informerar.
l slutet på året ska Regionförbundet fatta beslut om ny regional utvecklingsstrategi (RUS).
Som en del av arbetet har 22 konferenser genomförts i länet för att samla in uppgifter.
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Knivstas konferens ägde rum i Tilassalen i januari, och hade ett 40-tal deltagare. Målbilder
från konferensen var att Knivsta centrum ska utvecklas, att befolkningen ska öka och att
Knivsta ska vara mångkulturellt Infrastruktur och kommunikationer var bland det viktigaste
att ta med i utvecklingsstrateg in.
Det kommer att kosta 1O miljarder kronor att anlägga fyra spår mellan stockhol m och
Uppsala. Stockholms och Uppsalas handelskammares utredningar har visat att investeringen
skulle ge en utväxling om 350 miljarder kronor för bostäder med mera.
Arbetet med storregionen Region Uppsala pågår. För att en region ska fungera bra krävs ett
befolkningsunderlag om minst 2 miljoner människor.

§4
Information från kommunfullmäktiges revisorer
Ärende
Bo Fischer, förtroendevald revisor, informerar om revisionens uppdrag. Kommunfullmäktiges
revisorer föreslås av partierna och har kommunfullmäktige som uppdragsgivare. Varje
revisor är att se som en egen myndighet.
Revisionen har granskat markanvisningsprocessen vilket utmynnat i en rapport. Rapporten
har varit utsänd till kommunfullmäktiges ledamöter och finns uppkopierad på sammanträdet.

§5
Övriga anmälningsärenden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anmälningslistan är anmäld.

Ärende
Listan med övriga anmälningsärenden har varit utsänd tillledamöter och ersättare i e-post
innan sammanträdet, samt finns tillgänglig under mötet.
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§6
Information om kommunstyrelsens svar på revisionens granskning om
markanvisningar
Ärende
Klas Bergström (M), kommunstyrelsens ordförande, informerar om kommunstyrelsens
yttrande från sammanträdet den 1 februari 2016.

§7
Fråga från Christer Johansson (V) till kommunstyrelsens ordförande om
ekosystemtjänster
KS-20 16/1 03
Ärende
Christer Johansson (V) har ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande om
ekosystemtjänster och grönstrukturplan. Klas Bergström (M) besvarar frågan.

Ordföranden ajournerar sammanträdet klockan 19.38-19.42 för allmänhetens
frågestund.

§8
Interpellation från Rolf Samuelsson (MP) till kommunstyrelsens ordförande om
exploatering av Gredelby 7:76
KS-20 15/679
Ärende
Rolf Samuelsson (MP) har ställt en interpellation till Klas Bergström (M). Interpellationen och
interpellationssvaret har varit utsända.

§9
Interpellation från Anneli Löfling (KN.NU) till utbildningsnämndens ordförande om
lokalkostnaden för skolor
KS-2015/680
Ärende
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Anneli Löfling (KN.NU) har ställt en interpellation till Björn-Owe Björk (KD). Interpellationen
har varit utsänd. Interpellationssvaret delas ut på sammanträdet. Interpellationsdebatten äger
rum trots ett sent inkommet interpellationssvar.

§ 10
Svar på medborgarförslag 2015:14 om Fristadskommun Knivsta
KS-2015/409
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget är besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelse 2015-11-01.
Yrkande
Klas Bergström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Christer Johansson (V) yrkar i första hand bifall till medborgarförslaget l andra hand, om
kommunstyrelsens förslag till beslut vinner bifall, tilläggsyrkar han att kommunfullmäktige ska
besluta att ge kommunstyrelsen i uppdrag att beakta medel i budget 2017 så Knivsta kan ge
skydd åt minst en (1) förföljd konstnär eller författare samt att redan 2016 genomföra de
förberedelser som är nödvändiga att göra för att förbereda mottagandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag till beslut mot Christer Johanssons
yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut.
Därefter ställer ordföranden Christer Johanssons tilläggsyrkande mot avslag och finner att
kommunfullmäktige avslår yrkandet.
Omröstning begärs.
Omröstning
De ledamöter som vill bifalla Christer Johanssons tilläggsyrkande röstar JA.
De ledamöter som vill avslå tilläggsyrkandet röstar NEJ.
Kenneth Gunnar (KN.NU), Lennart Lundberg (KN.NU), Britta Lästh (KN.NU), Anneli Löfling
(KN.NU), Kerstin Umegård (MP), Rolf Samuelsson (MP), Christer Johansson (V) och Malin
Tollbom (V) röstar JA.
Anne-Marie Morhed (L), Nielas Uggla (M), Klas Bergström (M), Jeanette Meland (M), Göran
Nilsson (M), Bengt-Ivar Fransson (M), Thor övrelid (M), Alf Ahlstedt (M), Jacobina Silen (M),
Anders Eskhult (C), Boo Östberg (C), Kerstin Eskhult (C), Björn-Owe Björk (KD), Per
Lindström (KD), Anna-Karin Lieber (KD), Claes Litsner (S), Anders Grönvall (S), Ninel
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Jansson (S), Peter Evansson (S), Tina Jalo Thoren (S), Fredrik Ejdepalm (S), Gunnar
Larsson (SD) och Augustus Jackson (SD) röstar NEJ.
Med 23 NEJ-röster mot 8 JA-röster beslutar kommunfullmäktige att avslå tilläggsyrkandet

Ärende
Beslut från kommunstyrelsen§ 241, 2015-12-07, tjänsteskrivelse 2015-11-01, beslut från
kommunfullmäktige § 190, 2015-09-24 och medborgarförslaget har varit utsända.

Ajournering
Ordförande ajournerar sammanträdet en kort stund under ärendets behandling.

§ 11
Revidering av budget 2016 och plan 2017-2019
KS-2015/16

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att revidera budget 2016 enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-12-18,
att revidera planperioden 2017-2019 enligt tabell i tjänsteskrivelse 2015-12-18.

Avstår från att delta i beslutet
Claes Litsner (S), Anders Grönvall (S), Ninel Jansson (S), Peter Evansson (S), Tina Jalo
Thoren (S), Fredrik Ejdepalm (S) avstår från att delta i beslutet.

Yrkande
Klas Bergström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Lennart Lundberg (KN.NU) tilläggsyrkar att det ska förtydligas att Knivsta kommun fått in 4,8
miljoner kr för insatser bland asylsökande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer först kommunstyrelsens förslag till beslut mot avslag och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer ordföranden Lennart
Lundbergs tilläggsyrkande mot avslag och finner att kommunfullmäktige avslår yrkandet.
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Ärende
Beslut från kommunstyrelsen § 3, 2016-01-18 och tjänsteskrivelse 2015-12-18 har varit
utsända.

§ 12
Svar på motion 2015:01 från Britta Lästh och Lennart Lundberg (KN.NU): Bygg en
ishall i Knivsta
KS-2015/111

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.

Yrkande
Britta Lästh (KN.NU) och Claes Litsner (S) yrkar bifall till motionen.
Lennart Lundberg (KN.NU) yrkar att motionen ska anses besvarad.

Propositionsord ni ng
Ordföranden fastslår att kommunstyrelsens förslag till beslut är huvudförslag. För att utse ett
motförslag ställer ordföranden Britta Läsths (KN.NU) och Claes Litsners (S) yrkande mot
Lennart Lundbergs (KN.NU) yrkande och finner att kommunfullmäktige utser Lennart
Lundbergs (KN.NU) yrkande till motförslag.
Därefter ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot Lennart Lundbergs
(KN.NU) yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller Lennart Lundbergs yrkande.

Ärende
Beslut från kommunstyrelsen§ 242, 2015-12-07, tjänsteskrivelse 2015-11-09 och motionen
har varit utsända.

§13
Svar på motion 2015:02 från Lennart Lundberg, Anneli Löfling och Kenneth Gunnar
(KN.NU): Aterinför terminskort till elever som valt annan skola inom kommunen
KS-2015/121

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
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att avslå motionen.

Yrkande
Anneli Löfling (KN.NU) yrkar bifall till motionen.
Björn-Owe Björk (KO) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Propositionsordning
Ordföranden ställer Anneli Löflings yrkande mot kommunstyrelsen förslag till beslut och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Ärende
Beslut från kommunstyrelsen § 243 , 2015-12-07, ordförandeförslag 2015-11-16, beslut från
utbildningsnämnden, § 117, 2015-09-08, utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2015-05-12
och motionen har varit utsända.

Ordföranden ajournerar sammanträdet klockan 20.45- 21.00.

§ 14
Svar på motion 2015:05 från Gunnar Larsson och Augustus Jackson (SD) om att
avsluta Knivstas diskriminering av Mojjen
KS-2015/508
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.

Yrkande
Klas Bergström (M), Claes Litsner (S), Göran Nilsson (M), Kerstin Umegård (MP) och BjörnOwe Björk (KO) yrkar avslag på motionen.
Gunnar Larsson (SO) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Gunnar Larssons yrkande och
finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
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Ärende
Beslut från kommunstyrelsen§ 244, 2015-12-07, skrivelse 2015-11-13 och motionen har
varit utsänd.

§ 15
Svar på motion 2015:07 från Christer Johansson (V) om allmän visstidsanställning
KS-20 15/516

Beslut
Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige
att avslå motionen.

Reservation
Christer Johansson (V), Malin Tollbom (V) och Britta Lästh (KN.NU) reserverar sig mot
beslutet.

Yrkande
Klas Bergström (M) och Björn-Owe Björk yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Christer Johansson (V), Claes Litsner (S) och Malin Tollbom (V) yrkar bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Christer Johanssons m .fl.
bifallsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs.

Omröstning
De ledamöter som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA
De ledamöter som bifaller Christer Johanssons m.fl. yrkande röstar NEJ.
Anne-Marie Morhed (L), Nielas Uggla (M), Klas Bergström (M), Jeanette Meland (M), Göran
Nilsson (M), Bengt-Ivar Fransson (M), Thor övrelid (M), Alf Ahlstedt (M), Jacobina Silen (M),
Anders Eskhult (C), Boo Östberg (C), Kerstin Eskhult (C), Björn-Owe Björk (KD), Per
Lindström (KD) och Anna-Karin Lieber (KD) röstar JA
Claes Litsner (S), Anders Grönvall (S), , Peter Evansson (S), Tina Jalo Theren (S), Lennart
Lundberg (KN.NU), Britta Lästh (KN.NU), Anneli Löfling (KN.NU), Christer Johansson {V),
Malin Tollbom (V) Gunnar Larsson (SD) och Augustus Jackson (SD) röstar NEJ.
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Kenneth Gunnar (KN.NU), Kerstin Umegård (MP), Rolf Samuelsson (MP), Ninel Jansson (S)
och Fredrik Ejdepalm (S) avstår från att rösta.
Med 15 ja-röster mot 11 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens
förslag till beslut. 5 ledamöter avstår från att rösta.

Ärende
Beslut från kommunstyrelsen§ 245, 2015-12-07, tjänsteskrivelse 2015-10-19 och motionen
har varit utsända.

§ 16
Svar på motion 2015:04 från Sara Antell och Kerstin Umegård (MP) - Låt
Gredelbyskolans framtid avgöras i kommunfullmäktige
KS-2015/276

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motion 2015:04 besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen 2015-11-09.

Yrkande
Klas Bergström (M), Kerstin Umegård (MP) och Christer Johansson (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ärende
Beslut från kommunstyrelsen§ 246, 2015-12-07, tjänsteskrivelse 2015-11-09 och motionen
har varit utsända.

§ 17
Ansvarsfrihet för styrelsen i Samordningsförbundet Uppsala län
KS-20 15/261

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen för Samordningsförbundet Uppsala län för
verksamhetsåret 2014.
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Jäv

Göran Nilsson (M) och Alf Ahlstedt (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Ärende

Beslut från kommunstyrelsen§ 7, 2016-01-18, tjänsteskrivelse 2015-12-10, följebrev 201504-14, Samordningsförbundets revisionsberättelse 2014, Samordningsförbundets
granskningsrapport 2014 och Samordningsförbundets årsredovisning 2014 har varit utsända.

§ 18
Bostadsförsörjningsprogram 2016-2020
KS-2016/51
Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
att anta förslag till Bostadsförsörjningsprogram för perioden 2016-2020
Yrkande

Klas Bergström (M), Claes Litsner (S) och Christer Johansson (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Ärende

Beslut från kommunstyrelsen§ 8, 2016-01-18, tjänsteskrivelse 2016-01-15 och förslag till
bostadsförsörjningsprogram har varit utsända.

§ 19
Vision Nydal
KS-2015/632
Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
att anta Vision för Nydal enligt ordförandeförslag från samhällsutvecklingsnämnden
2015-10-26.
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Yrkande
Klas Bergström (M), Kerstin Umegård (MP), Peter Evansson (S), Christer Johansson (V) och
Anneli Löfling (KN.NU) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ärende
Beslut från kommunstyrelsen§ 247, 2015-12-07, beslut från samhällsutvecklingsnämnden
§ 140 2015-10-26 och samhällsutvecklingsnämndens ordförandeförslag 2015-10-26 med
karta har varit utsända.

§ 20
Avgift för kopior av allmänna handlingar
KS-2015/637

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att anta avgifter för kopior av allmänna handlingar enligt tabell i ljänsteskrivelse 2015-11-06.

Yrkande
Klas Bergström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ärende
Beslut från kommunstyrelsen § 248, 2015-12-07 och tjänsteskrivelse 2015-11-06 har varit
utsända.

§ 21
Maxtaxa (avgift) för verksamheter i enlighet med socialtjänstlagen, förskola, fritidshem
och pedagogisk omsorg
KS-2015/636

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att följa den av riksdagen beslutade förändringen av beräkningsgrund för framtagande av
avgiftstak för verksamheter som bedrivs enligt socialtjänstlagen,
att följa det av riksdagen beslutade inkomsttaket för beräkning av maxtaxa för förskola,
fritidshem och pedagogisk omsorg.
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Yrkande
Göran Nilsson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ärende
Beslut från kommunstyrelsen § 249, 2015-12-07 och tjänsteskrivelse 2015-11-02 har varit
utsänd.

§ 22
Överföring av beviljade investeringsmedel till verksamhetsår 2016
KS-2015/635

Beslut
Kommunsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta
att utöka investeringsplanen för 2016 med 16 350 tkr för icke utnyttjade investeringsmedel
2015 enligt fördelningen i tjänsteskrivelse 2015-11-02, reviderad 2015-12-07.

Yrkande
Klas Bergström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Ärende
Beslut från kommunstyrelsen§ 250, 2015-12-07 och tjänsteskrivelse 2015-11-02, rev 201512-07 har varit utsända.

§ 23
Fyllnadsval av ledamot i valnämnden
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Jakob Schönning (MP) till ledamot i valnämnden.

Ärende
Valberedningens förslag delas ut på sammanträdet.
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§24
Anmälan av medborgarförslag 2016:01 -Bygg en linbana mellan Knivsta station och
Alsike Nord
KS-2016/101
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna medborgarförslaget till samhällsutvecklingsnämnden för beredning.

Ärende
Medborgarförslaget delas ut på sammanträdet.

§ 25
Anmälan av motioner
KS-2016/13
KS-2016/135
KS-2016/14
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att motionerna är anmälda.

Ärende
Följande motioner anmäls till kommunfullmäktige:
Motion 2016:01 från Kenneth Gunnar (KN.NU)- Flytta den konstfrusna isytan från
sågverkstorget (KS-2016/13)
Motion 2016:02 från (S) -Ansök om stöd för fler laddningsstationer (KS-2016/135)
Motion 2016:03 från Lennart Lundberg (KN.NU)- Webbsänd kommunstyrelsens
sammanträden (KS-2016/14)
Motionerna delas ut på sammanträdet.
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§ 26
Anmälan av interpellation om livsmedelskontroll från Anders Grönvall (S) till
ordförande i bygg-och miljönämnden
KS-2016/142

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen är anmäld.

Ärende
Interpellationen delas ut på sammanträdet.

Vid protokollet

(}
Siobhan G6rny, kommunsekreterare
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Bilaga 1
Anmälningsärenden till kommunfullmäktiges sammanträde den 1Ofebruari 2016
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För kännedom
Protokoll från kommunstyrelsen 2015-12-07 och 2016-01-18
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 14, 2016-01-25, Svar på
medborgarförslag 2014:24 om belysning vid Särstabadet
Beslut från Länsstyrelsen 2016-01-27, ny ersättare för ledamot i
kommunfullmäktige, Johan Eskhult (C)
Granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län, revisionsrapport december
2015 och missiv 2016-01-20
Beslut från utbildningsnämnden,§ 145, 2015-11-30, Verksamhetsplan och
internbudget 2016
Fastställt reglemente för den gemensamma lönenämnden, 2015-11-25
Mötesanteckningar från Rådet för funktionshinderfrågor 2015-12-01
Protokoll från Kommunala pensionärsrådet 2015-12-01
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 158, 2015-11-30,
Verksamhetsplan för samhällsutvecklingsnämnden 2016
Namninsamling mot höghus 2015-11-11, Detaljplan Virkesladan
Beslut från bygg- och miljönämndens arbetsutskott, § 3, 2015-12-01,
Verksamhetsplan 2016
Missiv 2015-12-02, med begäran om yttrande, och granskningsrapport
2015-11-17 från PwC, Granskning av kommunens rutiner för
markanvisningar
Beslut från samverkansnämnden § 10 2015-11-16, Verksamhetsplan 2016
Beslut från socialnämnden, § 234, 2015-11-24, Verksamhetsplan och
internbudget 2016
Yttrande/tjänsteskrivelse 2015-12-30 från kommunstyrelsen, Granskning av
kommunens rutiner för markanvisningar (beslutat på kommunstyrelsens
sammanträde 2016-02-01, protokoll ej justerat vid tid för listans
upprättande)
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