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§ 183 
 
Avtal om större samlade exploateringar i Alsike och Nydal (Nya städer) 
KS-2017/782 
 
Beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att godkänna avtalet om större samlade exploateringar i Alsike och Nydal i Knivsta kommun  
 
att godkänna tillhörande promemoria, daterad 2017-11-21.  
 
Reservation 
 
Björn-Owe Björk, Per Lindström och Synnöve Adell, samtliga (KD), reserverar sig till förmån 
för partiets egna yrkanden.  
 
Kenneth Gunnar, Lennart Lundberg, Britta Lästh och Dag Dacke, samtliga (KNU), samt 
Gunnar Larsson och Augustus Jackson, båda (SD), reserverar sig mot beslutet.  
 
Yrkande  
 
Klas Bergström (M), Peter Evansson (S), Christer Johansson (V), Anne-Marie Morhed (L), 
Anders Grönvall (S), Bengt-Ivar Fransson (M), Claes Litsner (S), Kerstin Umegård (MP) 
Gunnar Orméus (S), Anders Eskhult (C), Sten Arnekrans (M), yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Lennart Lundberg (KNU) och Dag Dacke (KNU) yrkar avslag på avtalet (protokollsbilaga 4).  
 
Björn-Owe Björk (KD) lämnar ett yrkande från Kristdemokraterna (protokollsbilaga 5). I första 
hand yrkar han att ärendet återremitteras för att avtalet med staten ska omförhandlas samt 
att en folkomröstning genomförs om det nya avtalet. I andra hand, om återremissyrkandet 
inte vinner bifall, yrkar han att kommunfullmäktige beslutar om att kommunstyrelsen, den 17 
februari alternativt så fort det är praktiskt och juridiskt möjligt, dock senast den 2 juni 2018, 
genomför en folkomröstning om huruvida avtalet med staten bör ingås. Kostnaden för 
folkomröstningen ska belasta kommunstyrelsens budgetpost Övrig politisk verksamhet. 
 
Per Lindström (KD) lämnar ett yrkande från Kristdemokraterna (protokollsbilaga 6): Att 
avtalet villkoras med att Knivsta har blivit medlem i Käppala kommunförbund senast 2019.  
 
Gunnar Larsson (SD) yrkar återremiss för att göra om göra rätt det vill säga en 
folkomröstning så folk får ta ödet i egna händer.  
 
Mikaela Gönczi (MP) anmäler en röstförklaring (protokollsbilaga 7). 
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Propositionsordning samt omröstning  
 
Ordföranden konstaterar att det finns två yrkanden om återremiss med olika motiveringar. 
För att kunna ställa frågan om återremiss mot att avgöra ärendet idag ställer ordföranden de 
två återremissyrkandena mot varandra och finner att Kristdemokraternas förstahandsyrkande 
om återremiss blir huvudförslag. Därefter ställer ordföranden Kristdemokraternas yrkande om 
återremiss mot att avgöra ärendet idag och finner att kommunfullmäktige beslutar att avgöra 
ärendet idag.   
 
För att utse ett huvudförslag till Knivsta Nu:s avslagsyrkande ställer ordföranden 
Kristdemokraternas andrahandsyrkande om folkomröstning mot kommunstyrelsens förslag 
till beslut och finner att kommunfullmäktige utser kommunstyrelsens förslag till beslut till 
huvudförslag. Omröstning begärs. 
 
De ledamöter som röstar för kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA. 
De ledamöter som röstar för Kristdemokraternas yrkande om folkomröstning röstar NEJ. 
 
Kenneth Gunnar (KNU), Anne-Marie Morhed (L), Niclas Uggla (M), Klas Bergström (M), 
Jeanette Meland (M), Göran Nilsson (M), Bengt-Ivar Fransson (M), Alf Ahlstedt (M), Anders 
Eskhult (C), Boo Östberg (C), Kerstin Eskhult (C), Thor Övrelid (M), Sten Arnekrans (M), 
Claes Litsner (S), Anders Grönvall (S), Ninel Jansson (S), Peter Evansson (S), Tina Jalo 
Thorén (S), Gunnar Orméus (S), Kerstin Umegård (MP), Mikaela Gönczi (MP), Christer 
Johansson (V) och Malin Tollbom (V) röstar JA.  
 
Björn-Owe Björk (KD), Per Lindström (KD), Synnöve Adell (KD), Gunnar Larsson (SD) och 
Augustus Jackson (SD) röstar NEJ.  
 
Lennart Lundberg (KNU), Britta Lästh (KNU) och Dag Dacke (KNU) avstår från att rösta.  
 
Med 23 JA-röster, 5 NEJ-röster och 3 ledamöter som avstår från att rösta utser 
kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.  
 
Slutligen ställer ordföranden kommunstyrelsens förslag till beslut mot Lennart Lundbergs 
m.fl. avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag till 
beslut. Omröstning begärs.  
 
De ledamöter som bifaller kommunstyrelsens förslag till beslut röstar JA. 
De ledamöter som bifaller Knivsta Nu:s avslagsyrkande röstar NEJ. 
 
Anne-Marie Morhed (L), Niclas Uggla (M), Klas Bergström (M), Jeanette Meland (M), Göran 
Nilsson (M), Bengt-Ivar Fransson (M), Alf Ahlstedt (M), Anders Eskhult (C), Boo Östberg (C), 
Kerstin Eskhult (C), Thor Övrelid (M), Sten Arnekrans (M), Claes Litsner (S), Anders Grönvall 
(S), Ninel Jansson (S), Peter Evansson (S), Tina Jalo Thorén (S), Gunnar Orméus (S), 
Kerstin Umegård (MP), Mikaela Gönczi (MP), Christer Johansson (V) och Malin Tollbom (V) 
röstar JA.  
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Kenneth Gunnar (KNU), Lennart Lundberg (KNU), Britta Lästh (KNU), Dag Dacke (KNU), 
Gunnar Larsson (SD) och Augustus Jackson (SD) röstar NEJ.  
 
Björn-Owe Björk (KD), Per Lindström (KD) och Synnöve Adell (KD) avstår från att rösta.  
 
Med 22 JA-röster mot 6 NEJ-röster, och 3 ledamöter som avstår från att rösta, beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  
 
Slutligen konstaterar ordföranden att Kristdemokraternas tilläggsyrkande om medlemskap i 
Käppala kommunförbund med detta fallit och inte kan ställas under proposition.  
 
Ärende  
 
Beslut från kommunstyrelsen, § 200, 2017-11-27, PM 2017-11-22 samt förslag till avtal har 
varit utsända. Beslut från kommunstyrelsen, § 217, 2017-12-11, samt ett reviderat förslag till 
avtal 2017-12-11 har varit utsänt i e-post och delas även ut på sammanträdet. 
 
Ajournering 
 
Ordföranden ajournerar sammanträdet under ärendet klockan 21.30-21.35.  
 


