
 
 

 
Kommunstyrelsen PROTOKOLL 1 (12)  

Sammanträdesdatum  
2023-02-27 §§ 17–28 

 

 

ANSLAG/BEVIS 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 

Förvaringsplats för 
protokoll 

Kommunhuset, 
Centralvägen 18, 
Knivsta 

Sista datum för överklagan  2023-03-27 

Datum när anslaget sätts 
upp 

2023-03-06 Datum när anslaget tas ner 2023-03-28 

 

 

Sammanträde med Knivsta kommunstyrelse 
 
Tid: Måndag den 27 februari 2023, kl. 13:00-15.00  

Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus 

Beslutande: Matilda Hübinette (KNU), ordförande, §§ 17–25, 27–28 
Mimmi Westerlund (KD), 1:e vice ordförande 
Thor Övrelid (M), 2:e vice ordförande 
Pierre Jansson (KNU) 
Mikael Rye-Danjelsen (KNU) 
Monika Lövgren (SD) 
Boo Österberg (C) (distansledamot) 
Harriet Swanberg (S) 
Britt-Louise Gunnar (S) 
Ivan Krezić (KNU), ersätter Matilda Hübinette (KNU) § 26 

Ersättare: Ivan Krezić (KNU), §§ 17–25, 27–28 
Oscar Hahne  (KD) 
Johan Helenius (SD) 
Jonas Gönczi (MP) 
Anna Svensson (V) 

Övriga deltagare: Åsa Franzén, chef för kommunledningskontoret 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef 
Antonio Ameijenda, chef för tillväxtkontoret 

Mötessekreterare Siobhán Górny, kommunsekreterare, §§ 17–28 

Justering, se sista sida för 
digital underskrift: 

Protokollet justeras med digital signatur den 3 mars av: 
Matilda Hübinette (KNU), ordförande §§ 17–25, 27–28 
Mimmi Westerlund (KD), mötesordförande § 26 
Thor Övrelid (M), justerare  



 
 

 
Kommunstyrelsen PROTOKOLL 2 (12)  

Sammanträdesdatum  
2023-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 17 

Justering 

Kommunstyrelsens beslut 
Protokollet justeras den 3 mars 2023 av ordföranden och Thor Övrelid (M).  
 

§ 18 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 
Ordföranden anmäler ett nytt ärende, ”Åtgärder för ekonomi i balans”, som läggs sist på 
dagordningen.  
I övrigt godkänns dagordningen utan ändringar.  
 

§ 19 

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande delegationsbeslut är anmälda till kommunstyrelsen:  

• Lista diarieförda beslut 2023-01-18–2023-02-16 

• Tillsvidareanställda december 2022 

• Visstidsanställda december 2022 
 
§ 20 a 

Övriga anmälningsärenden 
Inga skrivelser har anmälts. 
 

§ 20 b 

Ekonomisk information 

Sammanfattning 
Ekonomichef Dan-Erik Pettersson informerar om årsprognosen utifrån de nya 
skatteprognoserna.  
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Sammanträdesdatum  
2023-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 21   Dnr: KS-2023/101 

Hemställan om ny VA-taxa 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet i syfte att uppdra till förvaltningen att utreda 
konsekvenserna av kommande utbetalning av elstöd, samt säkerställa att avgifterna inte höjs 
mer än motiverat.  

Yrkanden 
Matilda Hübinette (KNU) yrkar att ärendet ska återremitteras i syfte att uppdra till 
förvaltningen att utreda konsekvenserna av kommande utbetalning av elstöd, samt 
säkerställa att avgifterna inte höjs mer än motiverat. 

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden det egna yrkandet om återremiss mot att avgöra ärendet idag, 
och finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Den allmänna VA-verksamheten ska vara självfinansierande genom avgifter som regleras i 
VA-taxan. På grund av kraftigt ökade kostnader för framför allt el och räntor behöver 
brukningstaxan höjas mer än vad som tidigare beslutats. Tidigare beslut finns om en höjning 
med 5,0% från 1 januari 2023.  

Underlag för beslut 
Terees von Stedingk, Roslagsvatten, informerar. Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan 
eget ställningstagande.  
Tjänsteutlåtande 2023-02-01 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 9, 2023-01-23 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteutlåtande 2023-01-16 
Hemställan från Roslagsvatten med två bilagor:  
Bilaga 1, tjänsteskrivelse till Knivstavatten  
Bilaga 2, justerat protokoll från Knivstavattens styrelsemöte 2022-12-06 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samhällsbyggnadskontoret 
Roslagsvatten 
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Sammanträdesdatum  
2023-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 22   Dnr: KS-2023/127 

Revidering av delegationsordning – Tillträdesförbud samt redaktionella rättelser  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen antar tillägg till delegationsordningen enligt tjänsteutlåtande daterat 2023-
02-15. 

Yrkanden 
Thor Övrelid (M) yrkar bifall till 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 det utsända förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Delegation innebär att rätten att fatta beslut flyttas från kommunstyrelsen/nämnden till någon 
annan, till exempel ett utskott, presidiet, enskilda förtroendevalda eller anställda. Vilka beslut 
som delegerats sammanfattas i en delegationsordning.  
Det har tillkommit ny delegation enligt lagstiftningen som trädde i kraft 1 juli 2022, som 
handlar om att bibliotek och badanläggningar får ansöka om tillträdesförbud för vissa 
personer om det finns risk att personen ifråga begår brott i lokalen eller allvarligt trakasserar 
någon. 

Underlag för beslut 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande. 
Tjänsteutlåtande 2023-02-15 
Förslag till ändringar av kommunstyrelsens delegationsordning 2023-02-15 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kultur- och fritidskontoret  
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Sammanträdesdatum  
2023-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 23   Dnr: KS-2022/768 

Justerad strategi kring heltid som norm 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar ny justerad strategi kring heltid som norm. 
2. När den nya strategin träder i kraft ska den gamla strategin upphöra att gälla. 
3. HR-chef får i uppdrag att löpande återrapportera till kommunstyrelsens arbetsutskott 
hur arbetet fortlöper. 

Reservationer  
Britt-Louise Gunnar (S) och Harriet Swanberg (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet 
(protokollsbilaga 1).  

Yrkanden 
Britt-Louise Gunnar (S) och Harriet Swanberg (S) yrkar avslag på det utsända förslaget. 
Mimmi Westerlund (KD), Mikael Rye-Danjelsen (KNU) och Monica Lövgren (SD) yrkar 
bifall till det utsända förslaget.  
Anna Svensson (V) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 2).  

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 det utsända förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun valde att genomföra införandet av heltid som norm (HSN) i projektform och 
arbetet har koordinats av en utsedd projektledare. Projektet startades våren 2018 och 
avslutades den 15 juni 2020.  
Tidigare beslut kring strategin ”Heltid som norm” har varit att alla ska erbjudas en 
heltidsanställning. Kommunfullmäktige har gett nämnderna ett nytt uppdrag som lyder 
”Arbetet med heltid som norm ska uppdateras från ska till bör”. Kommunens styrgrupp för 
strategin har tagit fram en justerad strategi utifrån kommunfullmäktiges målformulering.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2023-01-02 
Sara Svanfeldt, HR-chef, informerar. Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget 
ställningstagande. 

Beslutet ska skickas till 
Fackliga representanter i den centrala samverkansgruppen 



 
 

 
Kommunstyrelsen PROTOKOLL 6 (12)  

Sammanträdesdatum  
2023-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Kontorscheferna för kultur- och fritidskontoret, utbildningskontoret och vård- och 
omsorgskontoret 
Ekonomichefen 
HR-kontoret 
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Sammanträdesdatum  
2023-02-27  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 24   Dnr: KS-2023/85 

Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsplanen för kommunstyrelsens verksamheter 

för verksamhetsåret 2023. 
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige. 

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 det utsända förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Verksamhetsplan 2023 beskriver hur kommunstyrelsen ska omsätta kommunfullmäktiges 
övergripande styrdokument ”Mål och budget 2023 med plan för 2024–2025”. 
Verksamhetsplanen visar hur kommunstyrelsens politik bidrar till att uppfylla de 
inriktningsmål och uppdrag som fullmäktige har beslutat om. I nämnd budget visas om 
kommunstyrelsen omfördelar de ekonomiska resurserna till skillnad från budgeten från 
kommunalfullmäktige. Kommunstyrelsen följer upp verksamhetsplan i samband med 
kommunens gemensamma uppföljning per augusti samt i årsbokslutet. Det är förvaltningens 
uppgift att realisera verksamhetsplanen i det praktiska arbetet.  

Underlag för beslut 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Tjänsteutlåtande 2023-01-26 
Rapport Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2023 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfullmäktige 
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Sammanträdesdatum  
2023-02-27  
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§ 25   Dnr: KS-2023/97 

Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2024–2027 för den fortsatta 
budgetdialogen 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen antar inriktningsbeslut innehållande förslag till mål och uppdrag, 

planeringsramar för driftbudget 2024–2027 samt investeringsplan för 2024–2027 enligt 
tjänsteskrivelsen daterad 31 januari 2023.  

2. Kommunstyrelsen antar inriktningsbeslut för ägardirektiv för kommunens helägda bolag 
enligt tjänsteskrivelsen daterad 31 januari 2023 och överlämnar till bolagen för yttrande 
som ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2022-05-05. 

3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunens bolag att avge inriktningsbudget för budgetår 
2024–2027 till kommunstyrelsens budgetdialog den 25 maj.  

4. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att analysera inriktningsbeslutet och 
skriftligen avge yttrande för mål och planeringsramar samt investeringsplan till 
kommunstyrelsens budgetdialog den 25 maj.  

5. Kommunstyrelsen fastställer tidplanen för det fortsatta arbetet med Mål och budget 2024.  

Reservationer 
Britt-Louise Gunnar (S) och Harriet Swanberg (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för 
återremissyrkandet.  

Yrkanden 
Harriet Swanberg (S) yrkar återremiss för att uppdatera inriktningsbudgeten med hänsyn till 
ändrade ekonomiska förutsättningar samt revidera förslagen till nya ägardirektiv så att nivån 
på styrningen från ägaren, dvs kommunen, kvarstår på samma nivå som tidigare, och att 
undantag från beslutade policys endast får göras i enstaka fall (skriftligt yrkande, 
protokollsbilaga 3).  
Boo Östberg (C), Mimmi Westerlund (KD), Monica Lövgren (SD) och Matilda Hübinette 
(KNU) yrkar bifall till det utsända förslaget till beslut.  
Anna Svensson (V) anmäler ett särskilt yttrande (protokollsbilaga 4).  

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden Harriet Swanbergs yrkande om återremiss mot att avgöra 
ärendet idag, och finner att kommunstyrelsen vill avgöra ärendet idag. 
Slutligen ställer ordföranden det utsända förslaget till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller det utsända förslaget till beslut.   
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Sammanfattning av ärendet 
Inriktningsbeslutet är det första formella utkastet till budgethandling för 2024. Syftet med 
inriktningsbeslutet är att staka ut riktningen för den kommunala verksamheten och skapa 
förståelse för de ekonomiska medel som finns till förfogande. 
Enligt tidplanen för mål och budget 2024 ska budgeten antas av kommunfullmäktige den 28 
september. Innan dess kommer en budgetdialog ske mellan kommunstyrelsen och 
nämnderna den 25 maj för att fånga synpunkter på inriktningsbeslutet. Underlaget för 
dialogen är förvaltningens yttrande, som också fungerar som underlag för justeringar i det 
slutliga förslaget till budget. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2023-01-31 
Inriktningsbeslut ”Mål och budget 2024” 
Dan-Erik Pettersson, ekonomichef, informerar. Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan 
eget ställningstagande.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektörens ledningsgrupp  
Utbildningsnämnden  
Bygg och miljönämnden  
Socialnämnden  
Samhällsutvecklingsnämnden  
Knivsta Kommunhus AB 
Knivstabostäder AB  
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
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§ 26   Dnr: KS-2023/54 

Ägarpolicy för Knivsta kommuns bolag  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar ägarpolicy för kommunala bolag Knivsta kommun. 

Jäv 
Matilda Hübinette (KNU) anmäler delikatessjäv och lämnar lokalen under ärendets 
behandling och beslut. Mimmi Westerlund (KD) tjänstgör som ordförande. 

Propositionsordning 
Mötesordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
Därefter ställer mötesordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att 
kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
De kommunala bolagen lyder under både aktiebolagslagen och kommunallagen. 
Kommunallagen ställer krav på inflytande och kontroll över kommunal verksamhet, även den 
som ägs och bedrivs i bolagsform.  
Verksamheten inom ”kommunkoncernen” ska drivas utifrån en helhetssyn. Detta ställer krav 
på enhetliga principer för styrning av bolagen samt rutiner mm för dialogen mellan 
kommunen och bolagen. 
Syftet med ägarpolicyn är dels att skapa gemensamma förutsättningar för att utveckla den 
kommunala koncernen samt relationen mellan kommunen som ägare och bolagen, dels att 
tydliggöra styrelsens roll och ansvar i bolagen. 

Underlag för beslut 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Tjänsteutlåtande 2023-01-21 
Ägarpolicy för Knivsta Kommuns bolag 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Knivsta Kommunhus AB 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Knivstabostäder AB 
Ekonomichef Knivsta kommun 
VD Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Revisionen 
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§ 27   Dnr: KS-2023/137 

Ägarombud 2023 Knivsta kommun, komplettering av tidigare beslut 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen beslutar att befullmäktiga kommunstyrelsens vice ordförande Mimmi 

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

2. Kommunstyrelsen beslutar att befullmäktiga kommunstyrelsens vice ordförande Mimmi 
Westerlund att som ägarombud företräda Knivsta kommun avseende Knivstavatten AB 
under kalenderår 2023. 

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 det utsända förslaget.  

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. Det ägarombud som utsågs för Roslagsvatten 
AB på kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari hade av kommunfullmäktige valts till 
styrelseledamot. Eftersom det inte är lämpligt föreslås ett annat ägarombud. 
Kommunstyrelsen måste också utse ett ägarombud för Knivstavatten AB eftersom 
kommunen äger 0,1 procent av aktierna.   

Underlag för beslut 
Ärendet bereddes inte av arbetsutskottet.   
Tjänsteutlåtande 2023-02-20 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
Roslagsvatten AB 
Knivstavatten AB 
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§ 28    Dnr: KS-2023/152 

Åtgärder för en ekonomi i balans 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att återkomma med en handlingsplan 

inklusive tidsplan kring ekonomi i balans till kommunstyrelsens sammanträde i april 2023. 
2. Kommunstyrelsen uppmanar samhällsutvecklingsnämnden att inkomma med en 

handlingsplan inklusive tidsplan kring ekonomi i balans och återkomma med information 
till kommunstyrelsens sammanträde i maj 2023. 

Yrkanden och förslag 
Ordföranden informerar om sitt förslag till två beslutssatser, som är: Kommunstyrelsen 
uppdrar till förvaltningen att återkomma med en handlingsplan inklusive tidsplan kring 
ekonomi i balans till kommunstyrelsens sammanträde i april 2023 samt Kommunstyrelsen 
uppmanar samhällsutvecklingsnämnden att inkomma med en handlingsplan inklusive 
tidsplan kring ekonomi i balans och återkomma med information till kommunstyrelsens 
sammanträde i maj 2023. 

Propositionsordning 
Ordföranden gör en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. 
Därefter ställer ordföranden sitt ordförandeförslag mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller ordförandeförslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av de ekonomiska prognoserna bör kommunstyrelsen vidta åtgärder för att 
uppnå en ekonomi i balans.  

Beslutet skickas till 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Förvaltningen 
 



Reservation i ärende nr 9 KS 2022/768 Justerad strategi 
kring heltid som norm. 
 
Socialdemokraterna vidhåller att heltid som norm är ett ur både arbetsgivar- 
och arbetstagarperspektiv det bästa både för kommunen och den enskilde. 
Heltid som norm är infört i Knivsta och fungerar utmärkt. Om den enskilde 
önskar en halvtidstjänst är det alltid möjligt att bevilja. Att ur rent 
besparingssyfte förstöra denna möjlighet anser vi minst sagt bekymmersamt. 
Strategin, som den är skriven, kräver visserligen mycket för att heltid som norm 
inte ska gälla, men det finns möjligheter till tolkningar vilket vi vill undvika. Vi 
reserverade oss i kommunfullmäktige när beslutet togs. I dialogen mellan oss 
och majoriteten (Knu, KD, och SD) framkom att majoriteten tror sig kunna tjäna 
10 miljoner på införandet av att ändra ordet ska i heltid som norm till bör. 
Detta är häpnadsväckande och visar också vägen hur majoriteten har för avsikt 
att använda ordet bör i heltid som norm. 
 
Harriet Swanberg (S) 
Britt-Louise Gunnar (S) 
 
 



 
Vänsterpartiet Knivsta 
Box 60, 741 22 Knivsta 
knivsta.vansterpartiet.se 

Vänsterpartiet står inte bakom det förslag som presenteras avseende justerad 
strategi kring heltid som norm. Mer specifikt stödjer vi inte att ”Arbetet med 
heltid som norm ska uppdateras från ska till bör”.  En ändring av ”heltid ska 
vara norm” till ”bör vara norm” anser vi är att ta ett stort steg tillbaka i det 
viktiga arbetet avseende jämställdhet som görs inom Knivsta kommun. Vi anser 
att Knivsta kommun ska fortsätta vara föredömliga i jämställdhetsarbetet och 
som det beskrivs i underlaget så är heltid som norm förmodligen det viktigaste 
jämställdhetsverktyget inom en kommun. 
 
Antalet heltidsanställda har ökad markant från 2018, då man införda heltid som 
norm, fram till 2021. Detta pekar tydligt på att medarbetarna inom Knivsta 
kommun önskar heltidstjänster i större utsträckning. Vi oroar oss för att man 
fäster stor tyngdpunkt vid ordet ”bör” framgent om ordet finns skrivet i 
strategin.    
 
 
Anna Svensson (V) 
Ersättare KS 

2023.02.27 
 

Vänsterpartiet lämnar följande särskilda yttrande angående 
justerad strategi kring heltid som norm. 

Särskilt yttrande till KS  
 
Justerad strategi kring heltid som 
norm 



Yrkande på återremiss i ärende nr 11  KS 2023-02-27: 

Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2024-2027 
för den fortsatta budgetdialogen 
Förslaget till inriktningsbudget ligger i linje med KF budget för 2023, men med 
ett finansiellt mål på 0,4%. I år är dock de ekonomiska förutsättningarna är 
extra svåra med stor osäkerhet, i början på året med en inflationstakt på drygt 
10% beräknat på helår. Knappt 2 månader in på det nya året har vi redan ett 
ärende uppe för beslut om att vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans. I 
cirkulär från SKR 2023-02-16 beräknas PKV för 2023 till 6,7%. 

Under föregående mandatperiod skapades Kommunhus AB, ett av syftena var 
att öka kommunens styrning av de kommunala bolagen. I förslaget till 
inriktningsbudget föreslås ändringar i ägardirektiven till de kommunala bolagen 
som ökar bolagens möjligheter att göra undantag från beslutade kommunala 
styrdokument och policys. 

Vi yrkar på återremiss för att  

• Uppdatera inriktningsbudgeten med hänsyn till ändrade ekonomiska 
förutsättningar  

• Revidera förslagen till nya ägardirektiv så att nivån på styrningen från 
ägaren, dvs kommunen, kvarstår på samma nivå som tidigare, och att 
undantag från beslutade policys endast får göras i enstaka fall 

 

Harriet Swanberg (S) 

Britt-Louise Gunnar (S) 

 

 

 
 

 

 



 
Vänsterpartiet Knivsta 
Box 60, 741 22 Knivsta 
knivsta.vansterpartiet.se 

Vänsterpartiet ställer sig frågande till flera av de förslag som presenteras i 
inriktningsbeslutet till mål och budget för 2024 med ekonomiska ramar .  
 
Vänsterpartiet vill vänta in fakta och de rapporter som väntas framåt våren. 
Vänsterpartiets förslag till Mål och budget för 2024 med plan t o m 2027 
kommer att presenteras i sin helhet före KS i maj.  
 
 
 
 
Anna Svensson (V) 
Ersättare KS 

2023.02.27 
 

Vänsterpartiet lämnar följande särskilda yttrande angående 
inriktningsbeslut mål och budget för 2024-2027. 

Särskilt yttrande till KS  
 
Inriktningsbeslut mål och 
ekonomiska ramar 2024-2027 för 
den fortsatta budgetdialogen 
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