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Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 
Tid: Måndag den 7 november 2022, kl. 09.00–09.20 

Plats: Digitalt möte genom Zoom 
Beslutande: Göran Nilsson (M), ordförande 

Boo Östberg (C), 1:e vice ordförande 
Matilda Hübinette (KNU), 2:a vice ordförande 
Harriet Swanberg (S)  
Mimmi Westerlund (KD) 
Johan Helenius (SD) 
Lotta Wiström (L) 
Anna Holmqvist Boulonois (M), ersätter Thor Övrelid (M) 
Claes Litsner (S)  

Ersättare: Oscar Hahne (KD) 
Pierre Janson (KNU) 
Christer Johansson (V) 

Övriga deltagare: Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Åsa Franzén, kanslichef 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
Maria Fornemo, 2:a vice ordförande kommunfullmäktige 
Thor Övrelid (M), del av § 162 från kl 9.10 
Hanne Natt och Dag, kommunikationschef 
Åsa Eriksson, kommunikatör 

Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare, §§ 159–162 

Justering, se sista sida 
för digital underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 7 november 2022 
av: 
Göran Nilsson (M) 
Matilda Hübinette (KNU) 
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§ 159 
Justering 

Kommunstyrelsens beslut 
Protokollet justeras den 7 november 2022 av ordföranden och Matilda Hübinette (KNU).  
 

§ 160 
Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Dagordningen godkänns utan ändringar.  
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§ 162   Dnr: KS-2022/578 

Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-2026 samt skattesats 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige antar budgetförslaget från Knivsta.Nu och Kristdemokraterna.  

Reservation 
Göran Nilsson (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.  

Yrkanden 
Matilda Hübinette (KNU) yrkar, med bifall från Mimmi Westerlund (KD) och Johan Helenius 
(SD), att kommunfullmäktige ska föreslås anta budgetförslaget från KNU och KD.  
Göran Nilsson (M) yrkar bifall till det utsända förslaget till teknisk budget.  
Harriet Swanberg (S) och Claes Litsner (S) avstår från att delta i beslutet och anmäler ett 
särskilt yttrande (protokollsbilaga 1).   
Christer Johansson (V) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 2).  
Lotta Wiström (L) och Boo Östberg (C) avstår från att delta i beslutet och anmäler särskilda 
yttranden (protokollsbilaga 3 respektive 4).  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla beslutande kan delta i beslutet..  
Därefter fastslår ordföranden följande propositionsordning: Det utsända förslaget till teknisk 
budget och budgetförslaget från KNU och KD ska ställas mot varandra, vilket innebär att 
hans eget yrkande och Matilda Hübinettes m.fl. yrkande ställs mot varandra. 
Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.  
Slutligen ställer ordföranden det utsända förslaget på teknisk budget samt budgetförslaget 
från KNU och KD mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget från KNU 
och KD.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen ska kommuner varje år upprätta en budget för nästa kalenderår 
(budgetår). Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna och fastställas 
av fullmäktige före november månads utgång. De år då val av fullmäktige har hållits i hela 
landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. 
Förslag till budget ska upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Förslag till budget 
för revisorernas verksamhet ska upprättas av fullmäktiges presidium senast vid samma 
tidpunkt. Om det finns särskilda skäl för det, får budgetförslaget upprättas i november 
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månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den 
kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande året.  
Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november månads utgång, 
ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen, och senast utgången av december månad 
fastställa budgeten. Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. 
Fullmäktige får då fastställa en annan skatte- eller avgiftssats än den som har bestämts 
tidigare.  
Förslag på skattesats för 2023 fastslogs på kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober 
2022. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-10-11 
Teknisk budget - Mål och budget 2023 samt plan för 2024-2026 
Budgetförslag från Vänsterpartiet  
Budgetförslag från Knivsta.Nu och Kristdemokraterna  

Beslutet ska skickas till 
Akten 



2022-11-07 Särskilt yttrande till KS 

Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-2026 

Inför KS-mötet den 7 november, ett extra inlagt möte som enbart behandlade 
punkten budget, fick vi inte något budgetförslag från majoriteten som vi kunde ta 
ställning till i förväg.  

Ett budgetförslag skickades ut via mail till gruppledarna 1 timma och 9 minuter 
före mötets början. Det var ingen i oppositionen som hade möjlighet att sätta sig 
in i förslaget, och någon presentation av innehållet i budgetförslaget gjordes inte 
på mötet. I fortsättningen hoppas vi på att den nya KD/KNU/SD-majoriteten bättre 
uppfyller de löften om öppenhet och insyn som de gett uttryck för tidigare.  

Socialdemokraterna förbereder ett förslag till Mål och budget för 2023 som vi 
kommer att lägga fram för Kommunfullmäktige den 24 november 2022.  
Vår budget kommer att skickas ut till samtliga partier i förväg.  

Harriet Swanberg 

Gruppledare (S) 

Protokollsbilaga 1



Vi från Vänsterpartiet vill med följande yttrande påtala att vi har ett eget 

förslag till Mål och budget för 2023. Det förslaget ämnar vi lägga fram 

för prövning till Kommunfullmäktige den 24 november. 

Vi vill även framföra att med tanke på den stora osäkerhet som finns i vår 

omvärld ber vi om möjlighet att lämna ett reviderat förslag till 

handlingarna som går ut till nämnda Kommunfullmäktige. 

Tack på förhand. 

Christer Johansson (V) 

ersättare KS 

Särskilt yttrande till KS 7 nov 2023 

Mål och budget 2023 med planeringsramar 2024-
2026 samt skattesats 2023. 

2022.11.07 

Vänsterpartiet har ett färdigt förslag till Mål och budget för 2023, 

som vi ämnar lägga fram för KF den 24 november. 

Protokollsbilaga 2



Röstförklaring Kommunstyrelsen 2022/578 

Då handlingarna till dagens extramöte med kommunstyrelsen och ärende Mål och Budget kom så 

sent som idag klockan 7.51 från KNU/KD kan vi ej delta i dagens beslut. Mötet startade 9.00. Det går 

inte att med så kort varsel läsa in sig på handlingen och delta i ett beslut. Mål och budget är ett 

viktigt dokument som speglar den politik som det nya styret avser att bedriva. Vi har inte heller haft 

någon möjlighet att ställa frågor under mötet då inga deltagare från oppositionen hunnit läsa 

handlingarna. 

Liberalerna avstår därför att delta i beslutet idag 

2022-11-07 

Liberalerna i Knivsta 

Lotta Wiström Gruppledare och ledamot KS 

Protokollsbilaga 3



Extra	kommunstyrelse	22-11-07	

Särskilt	yttrande	(röstförklaring)	angående:	

Ärende	4.	Mål	och	budget	2023	med	planeringsramar	2024-2026	samt	skattesats	
2023		

Det	är	inte	möjligt	att	ta	ställning	till	så	stora	och	avgörande	beslut	som	mål	och	budget	
för	kommunens	verksamheter,	som	kan	få	långtgående	konsekvenser	för	såväl	
kommunens	anställda	som	för	medborgarna,	när	ett	helt	nytt,	fullständigt	okänt	och	
omfattande	förslag	kommer	styrelsen	tillhanda	via	mail	1	timme	och	9	minuter	före	
mötet.	

Även	inför	mandatperiodens	första	Kommunfullmäktigemöte	den	24	oktober	
presenterade	KNU-SD-KD-majoriteten	sina	förslag	till	nämnder	och	
nämndsammansättning	mycket	sent	till	oppositionspartierna.	

Jag	har	förståelse	för	att	det	är	mycket	att	sätta	sig	in	i	och	att	arbeta	fram	förslag	till	
beslut	när	en	ny	majoritet	tillträder	en	ny	mandatperiod.	Men	jag	hoppas	inte	att	en	
avsiktlig	senfärdighet,	för	att	försvåra	oppositionens	arbete,	är	en	trend	och	det	sätt	som	
den	nya	majoriteten	kommer	att	arbeta	med	under	mandatperioden.	Det	kommer	i	så	
fall	att	skada	den	demokratiska	processen	och	bidra	till	misstro,	i	motsats	till	den	avsikt	
om	öppenhet	och	insyn	som	det	givits	uttryck	för,	främst	från	KNU.	

Till	detta	extra	kommunstyrelsesammanträde	fanns	för	mig	egentligen	inget	annat	
alternativ	än	att	rösta	för	den	”tekniska	förvaltningsbudgeten”	som	var	utskickat	i	god	
tid	före	mötet.	Men	för	att	markera	mitt	avståndstagande	till	processen	valde	jag	att	
avstå	från	att	delta	i	beslutet.	

Boo	Östberg	(C)	
Gruppledare	

Protokollsbilaga 4
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