
 
 

 
Kommunstyrelsen PROTOKOLL 1 (15)  

Sammanträdesdatum  
2023-01-30 §§ 1–16 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2023-03-01 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2023-02-08 Datum när anslaget tas ner 2023-03-02 

 

  

Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 
 
Tid: Måndag den 30 januari 2023, kl. 13.00–16.20  

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus 

Beslutande: Matilda Hübinette (KNU), ordförande 
Mimmi Westerlund (KD), 1:e vice ordförande 
Thor Övrelid (M), 2:e vice ordförande 
Pierre Jansson (KNU) 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU), distansledamot 
Monika Lövgren (SD) 
Boo Österberg (C), distansledamot 
Harriet Swanberg (S) 
Britt-Louise Gunnar (S) 

Ersättare: Ivan Krezić (KNU)  
Oscar Hahne (KD) 
Jonas Gönczi (MP)  
Anna Svensson (V) 

Övriga deltagare: Daniel Lindqvist, kommundirektör 
Åsa Franzén, chef kommunledningskontoret 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 

Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare, §§ 1–16 

Justering, se sista 
sida för digital 
underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 6 februari 2023 av 
Matilda Hübinette (KNU), ordförande 
Thor Övrelid (M), justerare 



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 2 (15)  
Sammanträdesdatum  
2023-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 1 

Justering 

Kommunstyrelsens beslut 
Protokollet justeras den 6 februari 2023 av ordföranden och Thor Övrelid (M), justerare.  
 

§ 2 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Punkt 5 a, ” Information om ungdomsarbetet under jullovet”, utgår.  
Ärende 15 behandlas som första beslutsärende, före ärende 6.  
Harriet Swanberg (S) och Britt-Louise Gunnar (S) väcker ett ärende, ”Ledamotsinitiativ från 
Harriet Swanberg (S) och Britt-Louise Gunnar (S) om revidering av 
tillämpningsanvisningarna till OPF-KL”. Ärendet läggs sist på dagordningen.  
I övrigt behandlas ärenden i en ordning som är lämplig med hänsyn till föredragningar och 
numreringen justeras därefter.  
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Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 3 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsbesluten är anmälda enligt följande:  

- Lista delegationsbeslut 2022-12-02 - 2023-01-17 
- Förteckning lokalförsörjningen november 2022 
- Tillsvidareanställda november 2022 
- Visstidsanställda november 2022 

 

§ 4 

Övriga anmälningsärenden 
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen:  

- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 100 2022-12-13, Ekonomisk uppföljning per 
oktober  

- Utbildningsnämndens beslut § 93, 2022-12-13, Resursfördelning och bidrag för 
förskola och grundskola 2023 

- Rapport från Länsstyrelsens inspektion av Uppsala överförmyndarnämnd 2022 
 

§ 5 

Ekonomisk information 

Sammanfattning 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar om årets första indikativa årsprognos.  
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 4 (15)  
Sammanträdesdatum  
2023-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 6   Dnr: KS-2022/779 

Ny avfallsplan 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
1.  Kommunfullmäktige antar samhällsutvecklingsnämndens förslag till ny avfallsplan. 
2. Avfallsplanen börjar gälla från och med 1 april 2023. 
3. Tidigare avfallsplan, antagen 2015-10-20 genom kommunfullmäktiges beslut § 120, 

upphör med detta beslut att gälla. 
Reservation 
Boo Östberg (C), Harriet Swanberg (S) och Britt-Louise Gunnar (S) reserverar sig till förmån 
för Boo Östbergs yrkande.  
Yrkanden 
Boo Östberg (C) yrkar att avfallsplanen i Knivsta i stället ska benämnas ”Plan för 
resursåterföring från hushåll och företag i Knivsta kommun”. 
Thor Övrelid (M), Harriet Swanberg (S) och Britt-Louise Gunnar (S) yrkar bifall till Boo 
Östbergs yrkande.  

Propositionsordning 
Ordföranden slår fast att Boo Östbergs yrkande kommer att behandlas som ett 
tilläggsyrkande till huvudförslaget, det vill säga som ett tillägg till den gällande rubriken på 
avfallsplanen. Beslutssatsen om omedelbar justering utgår eftersom behov av omedelbar 
justering inte finns.  
Ordföranden ställer därefter det utsända förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. Därefter ställer ordföranden Boo Östbergs yrkande mot avslag och finner 
att kommunstyrelsen avslår yrkandet.  

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget till ny avfallsplan har tagits fram av Sigtuna, Håbo, Knivsta och Upplands-Bro 
kommuner i samverkan. Förslaget har varit utställt för samråd med fastighetsägare, berörda 
myndigheter, organisationer och allmänheten.  
Avfallsplanen utgör tillsammans med avfallstaxan kommunens renhållningsordning.  

Underlag för beslut 
Jenny Rydåker, samhällsbyggnadschef, informerar.  
Tjänsteutlåtande 2022-12-29 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 120, 2022-12-05 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2022-11-09 
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Förslag till ny avfallsplan 2023–2030 med 7 bilagor: handlingsplan 2022-12-05, styrmedel, 
nulägesbeskrivning, nedlagda deponier, uppföljning av tidigare avfallsplan, 
miljökonsekvensbeskrivning samt analys av framtida mängder, insamlingssystem och 
anläggningar 
Samrådsredogörelse 2022-10-21 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Håbo, Sigtuna och Upplands-Bro kommuner 

Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet en kort stund under ärendet.  
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§ 7   Dnr: KS-2022/747 

Arbetsordning för kommunstyrelsens presidium mandatperioden 2023–2026  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar det på sammanträdet reviderade förslaget till arbetsordning för 

kommunstyrelsens presidium mandatperioden 2023–2026. 
2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma med ett förslag till uppdaterat reglemente 

angående hur kommunstyrelsens ordförande informerar kommunstyrelsen, samt om och 
hur nämndernas ordförande ska informera kommunstyrelsen. 

Yrkanden och förslag 
Harriet Swanberg (S) yrkar att ordet ”ansvarar” byts ut mot ”leder” i dokumentet under 
rubriken ”Kommunstyrelsens ordförande” så att stycket lyder: ”Kommunstyrelsens 
ordförande (KSO) leder den löpande ledningen och samordningen av styrelsens verksamhet 
gentemot kommundirektören och kommunstyrelsens förvaltningschefer i enlighet med 
styrelsens beslut. KSO leder inte kommunstyrelsens löpande samordning och uppsikt i 
förhållande till bygg- och miljönämnden och de kommunala bolagen”, samt att ordet 
”ansvarar” byts ut på motsvarande sätt i resten av dokumentet.  
Ordföranden instämmer med yrkandet och föreslår att kommunstyrelsen ska uppdra åt 
förvaltningen att återkomma med ett förslag till uppdaterat reglemente angående hur 
kommunstyrelsens ordförande informerar kommunstyrelsen, samt om och hur nämndernas 
ordförande ska informera kommunstyrelsen.  
Mimmi Westerlund (KD) yrkar bifall till ordförandens förslag.  

Propositionsordning 
Ordföranden konstaterar att det efter Harriet Swanbergs yrkande finns ett reviderat förslag till 
arbetsordning, med de ändringar som föreslagits på sammanträdet, samt ett 
ordförandeförslag med ett uppdrag till förvaltningen.  
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan anta den på mötet reviderade arbetsordningen 
och finner att kommunstyrelsen antar arbetsordningen. Därefter frågar ordföranden om 
kommunstyrelsen också bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller 
även detta.  

Sammanfattning av ärendet 
Genom den föreslagna arbetsordningen placeras ansvaret inom presidiet för den löpande 
uppsikten över koncernbolagen hos förste vice ordförande med andre vice ordförande som 
hennes ersättare. Andre vice ordförande utpekas även som ägarombud på 
bolagsstämmorna i de fall kommunstyrelsen inte beslutar annat. 

Underlag för beslut 
Ordförandeförslag 2023-01-04 
Förslag på arbetsordning 
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Ajournering 
Ordföranden ajournerar sammanträdet två gånger under ärendet.  
§ 8   Dnr: KS-2022/770 

Uppdrag till Gredelinen KB att påbörja ombyggnad till mötesarena  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar till Gredelinen Kommanditbolag att starta projektet ombyggnation 
av lokalen för före detta caféet till en mötesarena. 

Yrkanden 
Mimmi Westerlund (KD), Britt-Louise Gunnar (S) och Thor Övrelid (M) yrkar bifall till det 
utsända förslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Ett projekt pågår för att utveckla kommunhuset och förbereda lokalerna för en förtätning, för 
att möjliggöra en inflyttning av medarbetarna inom myndighetsenheterna på vård- och 
omsorgskontoret.  
Arbetet fortsätter nu med förslaget att utveckla en mötesarena i före detta caféets lokal som 
dagtid kommer att användas av kommunens medarbetare för spontana och inbokade möten, 
plats för att äta medhavd lunch eller fika och en lokal som kvällstid kan hyras ut till 
näringslivet och lokala föreningar. 

Underlag för beslut 
Eva Mårtensson, lokalförsörjningschef, informerar.  
Tjänsteskrivelse daterad 2022-12-16 
Skiss Mötesarenan daterad 2022-12-22 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfastigheter 
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§ 9   Dnr: KS-2023/45 

Val till kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande personer till kultur- och fritidsutskottet för mandatperioden 
2023–2026:  
Matilda Hübinette (KNU), ordförande 
Mimmi Westerlund (KD), vice ordförande  
Monica Lövgren (SD), ledamot 
Thor Övrelid (M), ledamot 
Harriet Swanberg (S), ledamot 

Yrkanden och förslag 
Ordföranden läser upp det förslag på nomineringar som partierna kommit överens om.   

Propositionsordning 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de nominerade personerna kan väljas för 
mandatperioden 2023–2026 och finner att de är valda. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna får kommunstyrelsen och 
nämnderna inrätta utskott. Utskottets arbetsuppgifter ska fastställas särskilt, vilket har gjorts 
separat (se ärende med diarienummer KS-2022/772). Utskottets arbetsuppgifter är att 
bereda ärenden inför kommunstyrelsen samt fatta beslut i de ärenden där utskottet har 
delegation. 
Kultur- och fritidsutskottet brukar bestå av presidiet och två andra ledamöter ur 
kommunstyrelsen. Enligt reglementet får utskottet bestå av högst hälften av det antal som de 
ordinarie ledamöter i kommunstyrelsen uppgår till. Utskottet ska ha en ordförande och en 
vice ordförande.  

Underlag för beslut 
Beslutsmall 2023-01-05 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 
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§ 10   Dnr: KS-2023/44 

Val till kommunstyrelsens arbetsutskott  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen väljer följande personer till arbetsutskottet för mandatperioden 2023–
2026:  
Matilda Hübinette (KNU), ordförande 
Mimmi Westerlund (KD), vice ordförande  
Monica Lövgren (SD), ledamot 
Thor Övrelid (M), ledamot 
Harriet Swanberg (S), ledamot 

Yrkanden och förslag 
Ordföranden läser upp det förslag på nomineringar som partierna kommit överens om.   

Propositionsordning 
Ordföranden frågar kommunstyrelsen om de nominerade personerna kan väljas för 
mandatperioden 2023–2026 och finner att de är valda. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna ska det finnas ett arbetsutskott inom 
styrelsen, som också ska vara personalutskott. Utskottets arbetsuppgifter är att bereda 
ärenden inför kommunstyrelsen samt fatta beslut i de ärenden där utskottet har delegation. 
Arbetsutskottet brukar bestå av presidiet och två andra ledamöter ur kommunstyrelsen. 
Enligt reglementet får utskottet bestå av högst hälften av det antal som de ordinarie 
ledamöter i kommunstyrelsen uppgår till. Utskottet ska ha en ordförande och en vice 
ordförande.  

Underlag för beslut 
Beslutsmall 2023-01-05 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
FMS 
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§ 11   Dnr: KS-2022/772 

Fastställande av kultur- och fritidsutskottets uppgifter och upphävande av tidigare 
särskilda arbetsordningar för utskotten 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen fastställer kultur- och fritidsutskottets uppgifter enligt följande:  
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har inför beslut i kommunstyrelsen en beredande 
roll i ärenden inom verksamhetsområdena för kultur och fritid. Utskottet ska också få löpande 
information om kultur- och fritidsfrågor.  
2. Kommunstyrelsen upphäver tidigare separata arbetsordningar för kommunstyrelsens 

arbetsutskott och kultur- och fritidsutskott, samt arbetsordningen för 
distanssammanträden. 

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna ska kommunstyrelsen ha ett 
arbetsutskott men får också inrätta ytterligare utskott. När ett utskott skapas ska dess 
arbetsuppgifter fastställas särskilt. Detta har tidigare gjorts i separata arbetsordningar, men i 
och med att reglementet nu innehåller bestämmelser som reglerar utskottens arbete finns 
ingen anledning att behålla dessa. Däremot ska kultur- och fritidsutskottets uppgifter slås 
fast. Kommunstyrelsen har också haft en separat arbetsordning för distanssammanträden, 
som inte behövs längre när motsvarande bestämmelser förts in i reglementet.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-12-19 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 12   Dnr: KS-2022/771 

Sammanträdestider för kommunstyrelsens utskott 2023 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott och arbetsutskott sammanträder år 2023 den 

13 februari, 13 mars, 11 april, 15 maj, 14 augusti, 11 september, 9 oktober och 27 
november.  

2. Utskotten får ställa in sammanträden, byta sammanträdesdag eller sammanträda vid 
andra tillfällen om det finns behov av detta. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna ska varje utskott bestämma sina 
egna sammanträdestider. Eftersom utskottet inte väljs förrän på den nya mandatperiodens 
första sammanträde med kommunstyrelsen är det praktiskt att låta kommunstyrelsen 
fastställa sammanträdesplanen för det innevarande året. Utskotten ska dock få frihet att 
justera tider under året om det finns behov av det.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-12-19 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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§ 13   Dnr: KS-2022/644 

Avsluta C-tillsammans  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar förslaget att frånträda avsiktsförklaringen för C-tillsammans.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar 
fattade under våren 2020 beslut om att ställa sig bakom ambitionen att skapa större nytta för 
medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län. Detta följdes upp av en 
avsiktsförklaring som Knivsta kommun godkände enligt tjänsteutlåtande daterad 2021-02-19. 
De interkommunala samarbetena i Uppsala län, som tidigare bedrivits inom ramen för C-
tillsammans, bedrivs idag inom ramen för Regionalt Forum, Region Uppsala. Av den 
anledningen är avsiktsförklaringen för C-tillsammans inaktuell och föreslås att avslutas. 

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-10-14 
Avsiktsförklaring c-tillsammans, antagen 2021-02-19 
Överenskommelse om samverkan mellan Region Uppsala och åtta kommuner i Uppsala län 
(Regionalt forum) 2023–2026 
Bilaga till förslag ny överenskommelse Regionalt Forum 

Beslutet ska skickas till 
Akten  
Hebys, Håbos, Tierps, Älvkarlebys, Östhammars och Enköpings kommuner 
 
  



 
 

 
Kommunstyrelsen  

 
PROTOKOLL 13 (15)  
Sammanträdesdatum  
2023-01-30  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 14   Dnr: KS-2022/730 

Ägarombud 2023 Knivsta kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att befullmäktiga kommunstyrelsens ordförande Matilda 

Hübinette att som ägarombud företräda Knivsta kommun avseende Roslagsvatten AB 
under kalenderår 2023. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att befullmäktiga kommunstyrelseledamoten Mikael Rye-
Danjelsen att som ägarombud företräda Knivsta kommun avseende Knivsta Kommunhus 
AB under kalenderår 2023. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att befullmäktiga kommunstyrelsens ordförande Matilda 
Hübinette att som ägarombud företräda Knivsta kommun avseende Kommuninvest 
Ekonomiska förening under kalenderår 2023. 

Yrkanden och förslag 
Ordföranden meddelar att i beslutssats 2 är förslaget att Mikael Rye-Danjelsen (KNU) ska 
vara ägarombud.  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut, tillsammans med det egna 
förslaget, mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslagen. 

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun är aktieägare i kommunala aktiebolag och medlemmar i ekonomiska 
föreningar. Vid årsstämmor eller extra bolagstämmor ska Knivsta kommun i egenskap av 
ägare närvara och tillvarata kommunens intressen enligt instruktioner. Enligt 
kommunfullmäktiges reglemente ska kommunstyrelsen enligt § 4 punkt 6 svara för att 
tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i.  
För att ta tillvara kommunens intresse utser kommunstyrelsen årligen ägarombud för 
respektive aktiebolag och ekonomisk förening. Knivsta kommunhus AB utser i sin tur 
ägarombud för sina dotterbolag. Ägarombudet erhåller instruktion av kommunstyrelsen inför 
årsstämma alternativt extrastämma. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-11-24 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
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§ 15   Dnr: KS-2022/758 

Avropsförfrågan gällande support och underhåll av befintligt affärssystem  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att genomföra avrop avseende support och underhåll för 
affärssystem på Kammarkollegiets ramavtal. 

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens har behov av ett avtal för uppgraderingar, support och underhåll samt 
konsulttjänster avseende affärssystemet UBW ERP (Agresso). Kammarkollegiet erbjuder ett 
ramavtal för avrop av dessa tjänster.  
Avropet innehåller även optioner för kommunen att utöka antalet licenser och/eller 
funktionalitet i affärssystemet samt extern serverdrift av kommunens uppsättning/installation i 
framtiden. Detta avrop säkerställer uppgradering, support och underhåll samt konsulttjänster 
för närmaste 4 åren av kommunens befintliga ekonomisystem.  
Förslaget till beslut är att genomföra avrop på kommarkollegiets ramavtal för 
programvarulösningar. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2022-12-14 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichef 
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§ 16   Dnr: KS-2023/93 
Ledamotsinitiativ från Harriet Swanberg (S) och Britt-Louise Gunnar (S) om revidering 
av tillämpningsanvisningarna till OPF-KL 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen överlämnar ärendet till förvaltningen för beredning. 

Reservationer 
Britt-Louise Gunnar (S) och Harriet Swanberg (S) anmäler en skriftlig reservation (se 
protokollsbilaga).  

Yrkanden och förslag 
Harriet Swanberg (S) informerar om ledamotsinitiativet och yrkar bifall till det.  
Ordföranden föreslår att ärendet ska lämnas till förvaltningen för beredning.  
Britt-Louise Gunnar (S) yrkar att i det fall ordförandens förslag vinner bifall ska ärendet 
återkomma till kommunstyrelsen för beslut på sammanträdet i mars.  
Mimmi Westerlund (KD) yrkar, med bifall från Mikael Rye-Danjelsen (KNU), avslag på Britt-
Louise Gunnars yrkande och bifall till ordförandens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet.  
Därefter ställer ordföranden sitt förslag att lämna ärendet till förvaltningen för beredning mot 
att bifalla ärendets förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller det egna förslaget.  
Sedan ställer ordföranden Britt-Louise Gunnars yrkande mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen avslår yrkandet.  

Underlag för beslut 
Ledamotsinitiativet  

Beslutet skickas till 
Akten 
Förvaltningen  



Reservation Initiativärende från Socialdemokraterna 
avseende inrättande av arbetsgrupp i kommunstyrelsen för 
att se över tillämpningsföreskrifterna avseende regelverket 
för ersättningar till förtroendevalda. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 30 januari att lämna ovanstående ärende till förvaltningen 
för utredning. Undertecknade ser inte på vilket sätt förvaltningen ska kunna bidra med 
utredning och vad som ska utredas i ärendet. Oavsett detta valde vi att godta den delen av 
beslutet men yrkade att ärendet ska komma tillbaka till kommunstyrelsens 
marssammanträdet för beslut. Yrkandet avslogs med motiveringen att ärendet kommit sent 
till kommunstyrelsen varför majoriteten inte kunde ta ställning i frågan. Vi finner det minst 
sagt märkligt och har därför valt att reservera oss för eget yrkande. Det är viktigt att den här 
typen av frågor handläggs snabbt och av politiken som beslutar i kommunstyrelsen. 
Ytterligare argument är att vi behöver sätta praxis för framtiden hur ärenden ska behandlas 
och att det sker med likhet inför bestämmelserna och att inte undantag görs utan särskild 
motivering. 
 
Britt-Louise Gunnar (S) 
Harriet Swanberg (S) 
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