
 

 
 

 
 Kallelse 
 2019-02-15 rev 2019-02-22 
 
Sammanträde med kommunstyrelsen  
 
Dag och tid:  Måndagen den 25 februari 2018, klockan 13.00  
Plats:   Kommunhuset, sal Kvallsta 
 
Handlingar finns tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hemsida www.knivsta.se 
 
Förhinder 
Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta meddelande till 
siobhan.gorny@knivsta.se  
 
 
DAGORDNING 
 
1. Upprop 

 
2. Justering  

 
Förslag: Protokollet justeras den 6 mars 2019 av ordföranden och justerare.  
 
3. Godkännande av dagordning 
 
4. Anmälan av delegationsbeslut 
 
Utsända handlingar: 

- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2019-01-19 – 2019-02-14 
- Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 3, 2019-02-13, Remiss av 

revisionsrapport – Knivsta kommuns arbete med integration  
 
Rapporter som kommer att finnas tillgängliga på sammanträdet:  

- HR-beslut januari 2019 
- Ev ordförandebeslut   

 
5. Anmälningsärenden  
 
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen (ej utsända):  
 

- Rapport 2019-01-22 från inspektion av överförmyndarnämnden (KS-2019/103)  
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 5, 2019-01-22, Verksamhetsplan för bygg- 

och miljönämnden 2019 
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 4, 2019-01-22, Handlingsplan för budget i 

balans 
- Beslut från utbildningsnämnden, § 7, 2019-02-12, Särskild uppföljning lokalförsörjning 
- Beslut från utbildningsnämnden, § 8, 2019-02-12, Uppföljning av internkontrollplan 

2018 
- Beslut från utbildningsnämnden, § 9, 2019-02-12, Verksamhetsberättelse och 

årsbokslut  

http://www.knivsta.se/
mailto:siobhan.gorny@knivsta.se


 
 

 

- Beslut från utbildningsnämnden, § 11, 2019-02-12, Verksamhetsplan 2019 
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 18, 2019-02-11, Verksamhetsplan 2019 

 
6. Informationsärenden 
 

a) Rapportering av genomförda åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 
2018 

KS-2019/120 
 
Enkät med enkätsvar 2019-02-01 
 

b) Information om hur geografiska informationssystem (GIS) kan användas i 
kommunens verksamheter  

 
Beslutsärenden  
 
7. Ansökan om investeringsmedel från kommunstyrelsens ofördelade 

investeringsmedel till bygg- och miljönämnden 
KS-2019/121 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.  
Tjänsteskrivelse 2019-02-01 
Beslut från bygg- och miljönämnden, § 7, 2019-01-22 
Bygg- och miljönämndens tjänsteskrivelse 2019-01-10 
 
8. Återrapport initiativ till praktikplatser för nyanlända 2018 
KS-2019/69 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.  
Tjänsteskrivelse 2019-01-14 
Rapport januari 2019 
 
9. Svar på remiss från Länsstyrelsen om Tillsammans för fossilfritt Uppsala län, 

Klimat- och energistrategi 2019-2025 
KS-2018/731 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.  
Tjänsteskrivelse 2019-01-10 
Förslag på yttrande 2018-12-20 
Länk till remissen och remissmissivet: https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-
lansstyrelsen-i-uppsala/om-oss/remisser-och-samrad/remisser-och-samrad/2018-11-22-
remiss-av-uppsala-lans-regionala-klimat--och-energistrategi.html  
 
10. Avsiktsförklaring om anslutning av Knivstas avloppsanläggning till 

Käppalatunneln i Sigtuna kommun 
KS-2019/124 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.  
Tjänsteskrivelse 2019-02-01 
Förslag på avsiktsförklaring 2019-02-01 

https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/om-oss/remisser-och-samrad/remisser-och-samrad/2018-11-22-remiss-av-uppsala-lans-regionala-klimat--och-energistrategi.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/om-oss/remisser-och-samrad/remisser-och-samrad/2018-11-22-remiss-av-uppsala-lans-regionala-klimat--och-energistrategi.html
https://www.lansstyrelsen.se/uppsala/om-lansstyrelsen-i-uppsala/om-oss/remisser-och-samrad/remisser-och-samrad/2018-11-22-remiss-av-uppsala-lans-regionala-klimat--och-energistrategi.html


 
 

 

 
11. Kommunstyrelsens delegationsordning 
KS-2019/125 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.  
Tjänsteskrivelse 2019-02-01 
Förslag på delegationsordning 2019-02-01 
 
12. Verksamhetsplan och internbudget för kommunstyrelsen 2019 
KS-2019/13 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.  
Tjänsteskrivelse 2019-01-31 
Verksamhetsplan och interbudget för kommunstyrelsen 2019 
 
13. Ansökan om medel ur posten Aktiv personalpolitik för 2019 
KS-2019/148 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.  
Tjänsteskrivelse 2019-02-11 
 
14. Ombud till Kommuninvest föreningsstämma 2019 
KS-2019/115 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som tjänsteskrivelsens.  
Tjänsteskrivelse 2019-02-01 
 
15. Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2020-2023 för den fortsatta 

budgetdialogen 
 
Tjänsteskrivelse 2019-02-21 
 
16. Ekonomisk rapport per februari samt uppdrag om åtgärdspaket 
KS-2019/169 
 
Tjänsteskrivelse 2019-02-13 
 
17. Översyn av Kommunfastigheters processer 
KS-2019/207 
 
Ordförandeförslag 2019-02-21 
 
 
 
Välkomna! Peter Evansson, ordförande 



Delegationsbeslut kommunstyrelsen, lista 2019‐01‐19 ‐ 2019‐02‐14
Beslutsdatum Dok. nr. Titel Ansvarig person Ärende

2019‐02‐04 KS‐2019/128‐1 Delegationsbeslut om tf. kommundirektör för perioden 
190216‐190223, Åsa Franzén

KS‐2019/128 Delegationsbeslut om tf. kommundirektör för 
perioden 190216‐190223, Åsa Franzén

2019‐01‐30 KS‐2018/759‐3 Beslut angående direktupphandling av catering till 
lanseringsevent

Marie Sohlberg KS‐2018/759 Direktupphandling catering för lanseringsevent

2019‐01‐30 KS‐2018/261‐8 Delegationsbeslut om att tilldela kontrakt i upphandling av 
restaurang‐ och caféverksamhet i Centrum för idrott och 
kultur (CIK)

Carina Nordlander KS‐2018/261 Upphandling av restaurang‐ och 
caféverksamhet i Centrum för idrott och kultur (CIK)

2019‐01‐30 KS‐2018/261‐7 Delegationsbeslut om att annonsera i upphandling av 
restaurang‐ och caféverksamhet i Centrum för idrott och 
kultur (CIK)

Carina Nordlander KS‐2018/261 Upphandling av restaurang‐ och 
caféverksamhet i Centrum för idrott och kultur (CIK)

2019‐01‐25 KS‐2018/446‐6 Delegationsbeslut att godkänna upphandlingsdokumentet 
och annonsera upphandlingen av livsmedel i 
konsumentförpackningar

Dan‐Erik Pettersson KS‐2018/446 Upphandling av livsmedel i 
konsumentförpackningar



Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda 
åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2018 
 
Instruktion 

Vattenmyndigheterna önskar ett samlat svar från kommunen via kommunstyrelsen. 

Rapporteringen är indelad i 4 delar där: 

Del 1 handlar om miljötillsyn och riktas i huvudsak till kommunens förvaltning för 
miljöfrågor. 

Del 2 handlar om dricksvattenskydd och vattenuttag och riktas i huvudsak till 
kommunens dricksvattenproducent. 

Del 3 handlar om fysisk planering och riktas i huvudsak till kommunens 
förvaltning för planeringsfrågor. 

Del 4 handlar om dagvatten och vatten- och avloppsvattenplaner och riktas både till 
kommunens förvaltning för tekniska frågor samt förvaltningen för planeringsfrågor. 

För att underlätta för er finns samtliga frågor i detta dokument. Här kan ni se 
frågorna samt samarbeta mellan kommunens förvaltningar kring svaren innan ni 
slutligen registrerar dem i webbformuläret. 

Förslag på arbetsgång: 

• Ansvarig handläggare för rapporteringen utses 
• Ansvarig handläggare skickar ut rapporteringsfrågorna till de förvaltningar 

som berörs (se indelning ovan). Använd gärna detta worddokument. 
• Berörda förvaltningar svarar för sin del och skickar tillbaka till ansvarig 

handläggare som sammanställer svaren 
• Dragning för kommunstyrelsen 
• Registrera svaren i rapporteringsformuläret på webben 

Rapportering kring åtgärder kopplande till fysisk planering sker via Boverkets 
Plan- och byggenkät som skickas separat till respektive kommun. 

För att undvika dubbelrapporteringen kommer vattenmyndigheterna även att hämta 
underlag från följande återrapporteringar: 



• Naturvårdsverket. Enkät om Miljöbalkstillsyn  2018 för verksamhetsåret 
2017 (Åtgärd 1, 2, 3, 4, 5c) 

• Boverket: Plan- och Byggenkäten  2018 (Åtgärd 6 ) 
• Kemikalieinspektionen: Återrapportering av tillsyn hantering av 

växtskyddsmedel (Åtgärd 2) 

Sammanställ gärna svaren internt i detta worddokument, fyll sedan i enkäten 
på webben vid ett och samma tillfälle. 
 
Här kan ni se vad er kommun svarade 2017.  

Bakgrund och syfte med återrapporteringen 

De fem vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för 
vattenförvaltningscykeln 2016 - 2021. Programmen riktar åtgärder till 11 centrala 
myndigheter och till samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de 
myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheterna, länsstyrelserna och 
kommunerna årligen rapportera till de fem vattenmyndigheterna om genomförandet 
av åtgärderna, den så kallade återrapporteringen. Åtgärderna till myndigheter och 
kommuner är likalydande i de fem programmen och därför genomförs 
återrapporteringen gemensamt. 

Återrapporteringen omfattar de insatser som utförts i enlighet med de uppdrag som 
preciserats i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016 - 2021, med syfte att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas. Rapporteringen möjliggör 
vattenmyndigheternas bedömning av åtgärdernas effekt i relation till de 
miljökvalitetsnormer som ska följas. För att bättre följa framstegen i åtgärdsarbetet 
och för att förbättra kopplingen till effekter i miljön kommer både kvantitativa och 
kvalitativa underlag att behöva rapporteras in från åtgärdsmyndigheter och 
kommuner. 

Återrapporteringen av genomförda åtgärder behövs även för att Sverige ska kunna 
genomföra rapporteringar av åtgärdsprogrammets genomförande till EU-
kommissionen. 

Kommunåtgärderna finns på vattenmyndigheternas hemsida  eller i 
Åtgärdsprogrammet . 
   

http://naturvardsverket.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=_new&pid=diva2%3A1144117
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/plan--och-byggenkaten/
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/atgarder-for-battre-vatten/rapportering-av-genomforda-atgarder/2017/Sidor/Myndigheter-och-kommuners-svar-2017.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/atgarder-for-battre-vatten/atgarder-for-kommuner/Sidor/default.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/sodra-ostersjon/publikationer/beslut-2016/fp-del4-sovd.pdf
http://naturvardsverket.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=_new&pid=diva2:1144117
http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/plan--och-byggenkaten/
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/atgarder-for-battre-vatten/rapportering-av-genomforda-atgarder/2017/Sidor/Myndigheter-och-kommuners-svar-2017.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/atgarder-for-battre-vatten/atgarder-for-kommuner/Sidor/default.aspx
http://www.vattenmyndigheterna.se/SiteCollectionDocuments/sv/sodra-ostersjon/publikationer/beslut-2016/fp-del4-sovd.pdf


Enkätfrågorna 
 
Har enkäten förankrats i kommunstyrelsen? 
Har enkäten förankrats i kommunstyrelsen?  

Ja  
Nej  

Del 1. Miljötillsyn (åtgärd 1, 2, 3, 4, 5c) 
1. Har miljökvalitetsnormerna för vatten använts som prioritering i kommunens 
behovsutredning?  

I behovsutredningen är miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för 
tillsynen.  

I behovsutredningen är inte miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för 
tillsynen.  

Kommunen har inte gjort någon behovsutredning  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 
Miljökvalitetsnormerna berörs översiktligt i behovsutredningen, men skydd av vattendrag och 
grundvatten är en prioriteringsgrund. 

 
2. Har miljökvalitetsnormer för vatten använts som prioritering i planering av den 
egeninitierade tillsynen i kommunens tillsynsplan?  

I tillsynsplanen är miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen.  
I tillsynsplanen är inte miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen.  
Kommunen har inte gjort någon behovsutredning  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 
Behovet beskrivs utifrån olika tillsynsområden, t.ex. tillsyn av äldre enskilda avlopp, 
avloppsreningsverk, förorenade områden, m.fl. men övergödning av vatten är utpekat som ett 
miljöprobelm i kommunen som dessa tillsynsområden syftar till att förbättra.   

 

3. Hur många tillsynsobjekt av nedanstående verksamheter har kommunen 
tillsyn över? 
Hämta uppgifterna om tillsynsbehov från kommunens behovsutredning enligt §6 
miljötillsynsförordningen (2011-13) .  
Tillståndspliktig (B) djurhållning 

Antal objekt  

 



Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar 

0  
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar 

0  
Anmälningspliktig djurhållning (C), uppskattat antal 

Antal objekt  

0  
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar 

0  
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar 

0  
Djurhållning och/eller växtodling (U), uppskattat antal 

Antal objekt  

115  
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar 

0  
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar 

12  
 

Hästgård * uppskattat antal 
* Hästgårdar med mer än 10 hästar utanför känsligt område och mer än 2 hästar i 
känsligt område enligt kraven på tät lagring av gödsel.  
Antal objekt  

63  
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar 

0  
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar 

12  
 

Avloppsreningsanläggning >2000 pe 



Antal objekt  

1  
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar 

4  
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar 

4  
Avloppsreningsanläggning >200 pe 

Antal objekt  

0  
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar 

0  
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar 

0  
Avloppsreningsanläggning 26-200 pe, uppskattat antal 

Antal objekt  

12  
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar 

12  
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar 

6  
Avloppsledningsnät* 
*Med avloppsledningsnät avses sådana som är allmänna enligt lagen (2006:412) 
om allmänna vattentjänster och hörande till avloppsreningsanläggning. 
Verksamhetsutövare kan ha ett/flera avloppsledningsnät som leder till en/flera 
avloppsreningsanläggningar (se även Bilaga 1 i Naturvårdsverkets vägledning 
2016:8)  
Antal objekt  

2  
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar 

0  
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar 



0  
 

Små avlopp <25 pe, uppskattat antal 

Antal objekt  

1800  
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar 

180  
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar 

100  
 

Vattenskyddsområde allmänna** 
** Under förutsättning att kommunen har tagit över tillsynen från länsstyrelsen.  

Antal objekt  

0  
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar 

0  
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar 

0  
 

Verksamhet (åtgärd 5) Vattenskyddsområde enskilda** 
** Under förutsättning att kommunen har tagit över tillsynen från länsstyrelsen.  

Antal objekt  

0  
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar 

0  
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar 

0  
 

4. Tas hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten vid tillsyn av: 
a. jordbruksverksamheter enligt åtgärd 2?  



Ja  
Nej  

Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att minska 
näringsläckage vidtagits? 
Tillsyn av lagringskapacitet och gödselspridning enligt jordbruksverkets föreskrifter.  
Kontroll av bekämpningsmedel i verksamheter, enl. KEMI. 

 
b. avloppsledningsnät och avloppsreningsverk enligt åtgärd 3?  

Ja  
Nej  

Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att begränsa utsläppen 
av näringsämnen, prioriterade och särskilt förorenade ämnen vidtagits? 
Tas med i bedömning om verksamheten ligger i anslutning till ytvatten. 
Återföring av näring från avlopp. 

 
c. enskilda avlopp enligt åtgärd 3?  

Ja  
Nej  

Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att begränsa utsläppen 
av kväve och fosfor vidtagits? 
Tas med i bedömning om verksamheten ligger i anslutning till ytvatten. 

 
5. Tillämpar kommunen krav på hög skyddsnivå, eller högre, där det behövs för att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för vatten?  

Ja  
Nej  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 
Hög skyddsnivå tillämpas där recipienten har högt skyddsbehov. 

 

Del 2. Dricksvattenskydd och vattenuttag (åtgärd 5a, 5b, 5e) 

Åtgärd 5a 

6. Hur många aktiva vattentäkter har kommunen huvudmannaskap för? Om kommunen 
saknar huvudmannaskap för vattentäkter ange 0. 



 
Av de vattentäkter som kommunen är huvudman för, hur många av dem har 
vattenskyddsområde? 

 
7. Hur många reservvattentäkter har kommunen huvudmannaskap för? Om kommunen saknar 
huvudmannaskap för vattentäkter ange 0. 

 
Av de reservvattentäkter som kommunen är huvudman för, hur många av dem har 
vattenskyddsområde? 

 
 

8. Finns utpekade framtida vattentäkter för kommunen, tex i regional vattenförsörjningsplan, 
vattenplan eller motsvarande?  

Ja  
Nej  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 

 
Om ja på fråga 8, arbetar kommunen med att skydda dem?  

 

9. För de vattentäkter som saknar skydd, pågår eller planeras arbete med att 
ta fram vattenskyddsområde? 
9. För de vattentäkter som saknar skydd, pågår eller planeras arbete med att ta fram 
vattenskyddsområde?  

Ja  
Nej  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 

 
10.Hur många större enskilda vattentäkter (som försörjer >50 personer eller producera r>10 
m3/dygn) finns det totalt inom kommunen?  

 
11. Hur många av de större enskilda vattentäkterna har någon form av skydd? 
(vattenskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken, lokala skyddsföreskrifter, annat)  



 
 

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 

 
12. Pågår/planeras arbete för att skydda enskilda vattentäkter (som försörjer >50 personer 
eller har ett uttag på mer än 10 m3/dygn) till exempel genom vattenskyddsområden med 
tillhörande föreskrifter eller genom lokala hälsoskyddsföreskrifter?  

Ja  
Nej  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 

 

Åtgärd 5b 

13. Hur många av kommunens befintliga vattenskyddsområden är beslutade före miljöbalkens 
ikraftträdande (1 jan. 1999)? 

 
14. Med syfte att säkerställa att vattentäkter har ett erforderligt skydd, har kommunen gjort en 
översyn av vattenskyddsområdens föreskrifter och/eller avgränsningar för 
vattenskyddsområden som är beslutade före miljöbalkens ikraftträdande (1 jan. 1999)?  

Ja  
Nej  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 

 
15. Hur många av de befintliga vattenskyddsområdena behöver revideras för att uppnå ett 
tillfredsställande skydd? 

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 
Det finns inga vattenskyddsområden i kommunen. 

 

Åtgärd 5e 

16. Hur många av kommunens aktiva vattentäkter har tillstånd för vattenuttag?  



Pågår eller planeras arbete med att säkerställa tillstånd till vattenuttag för kommunens 
vattentäkter?  

Ja  
Nej  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta. 
Planer finns på att säkerställa att de som behöver tillstånd/utökat tillstånd ska få det. 

 

Del 3. Fysisk planering (åtgärd 5d, 6) 
17. Har kommunen inarbetat den regionala vattenförsörjningsplanen i översiktsplanen enligt 
åtgärd 5d.  

Ja  
Nej  
Regional vattenförsörjningsplan saknas  

Hur används den regionala vattenförsörjningsplanen i kommunens översikts- 
och detaljplanering? 

a) Som ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan  

Ja  
Nej  

b) Som en fristående del som ger underlag till översiktsplanen  

Ja  
Nej  

c) Som en ingående del av kommunens VA-plan  

Ja  
Nej  

d) Som en fristående del som ger underlag till kommunens VA-plan  

Ja  
Nej  

e) Genom en vattenöversikt  

Ja  
Nej  

f) Genom en vattenplan  

Ja  
Nej  

g) Annat:  



Länsstyrelsen driver ett projekt med att ta fram en regional vattenförsörjningsplan för 
Uppsala län. 
Det finns VA-plan för Knivsta kommun. 

 
19. Har kommunen genomfört en miljöbedömning av översiktsplanen där ni tagit med 
miljökvalitetsnormer för vatten?  

Ja  
Nej  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 

 
20. Har kommunen tagit hänsyn till åtgärdsbehov som finns i VISS för de vattenförekomster 
som berörs av översiktsplanen?  

Ja  
Nej  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 
Ett underlag till lokalt åtgärdsprogram för Knivstaån har tagits fram 
 och en VA-plan. 

 
21. Har kommunen tagit hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten för vattenförekomster 
och avrinningsområden som berörs av översiktsplanen?  

Ja  
Nej  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 
Underlag till Lokalt åtgärdsprogram för Knivstaån har tagits fram och en VA-plan. 

 
 
22. Har kommunen gjort andra insatser kopplade till arbetet med gällande översiktsplan för att 
följa miljökvalitetsnormerna för vatten?  

Ja  
Nej  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 
VA-plan för Knivsta kommun bidrar till att klara miljökvalitetsnormerna. 



 
24. Har kommunen gjort andra insatser kopplade till detaljplanearbetet för att följa 
miljökvalitetsnormerna för vatten?  

Ja  
Nej  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 
VA-plan för Knivsta kommun. Dagvattenstrategi. 

 

Del 4. Dagvatten och Vatten- och avloppsvattenplaner (åtgärd 7, 8) 
25. Har kommunen en vatten- och avloppsvattenplan i enlighet med åtgärd 7?  

Ja  

Under framtagande  
Nej  

Om ja (alternativt att planen är under framtagande), har kommunen tagit hänsyn till 
miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster vid framtagandet av vatten- och 
avloppsvattenplanen?  

Ja  
Nej  

Ja, förklara kortfattat hur 
I VA-planen finns formulerade aktiviteter som strävar till att nå MKN. 

 
 
Om ja, vilken omfattning har planen?  

Vattenförsörjning för hela kommunen  
Endast kommunal VA-försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)  

Annat  

 
 

26. Har kommunen en plan, strategi, policy eller liknande för hantering av dagvatten i syfte 
att begränsa utsläpp till vattenmiljöer? Planen kan ingå i en VA-plan eller vara fristående.  



Ja  

Under framtagande  
Nej  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta samt länka till planen/strategin/policyn 
Beskrivs översiktligt i VA-planen.  
Dagvattenstrategin används som utredningsunderlag vid all detaljplanering coh annan 
verksamhet. 
https://knivsta.se/Bygga-bo-och-miljo/Vatten-och-avlopp/Dagvatten 

 
Om ja, har miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster beaktats vid framtagandet av 
dagvattenplanen/strategin/policyn?  

Ja  
Nej  

Ja, förklara kortfattat hur 
Dagvattenstrategin ställer krav på tillräcklig rening av dagvatten för att förbättra 
vattenkvalieteten i recipient. 

 



Sida 1 av 3 

 
 

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Dan-Erik Pettersson Datum KS-2019/121 
Ekonomichef 2019-02-01 
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Ansökan om investeringsmedel från kommunstyrelsens ofördelade 
investeringsmedel till bygg- och miljönämnden 
KS-2019/121 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att bevilja bygg- och miljönämnden 1,5 miljoner kronor för att finansiera IT-system för GIS 
från Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel 2019.  
 
Sammanfattning  
Bygg- och miljönämnden investerar i ett nytt IT-system för GIS, investeringen påbörjades 
under 2018 och skulle slutförts samma år. Av olika orsaker har projektstarten fördröjts och 
investeringen kommer därför slutföras under 2019. Den totala investeringen uppgår till 2 
miljoner kronor och den fortsatta finansieringen uppgår till 1,5 miljon kronor.  
 
Nämnden ansöker om medel från kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel 2019. 
Förslaget till kommunstyrelsen är att bevilja nämnden ytterligare finansiering. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Investeringen är finansierad inom ekonomisk ram och ska leda till ökad kvalitet och 
effektivare processer genom användandet av nytt GIS verktyg. Kommunstyrelsens 
ofördelade investeringsmedel 2019 uppgår till 15 miljoner kronor. Efter ett eventuellt positivt 
beslut kvarstår 13,5 miljoner kronor. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
Lena Fransson   
Kommundirektör   
 
Beslutet ska expedieras till:  
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Akten 
Bygg och miljönämnden 
Edvin Johansson 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Ärendet handlar om finansiering av IT-system för GIS, det har ingen påverkan på barn.  
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Edvin Johansson Datum BMN-2019/10 
Förvaltningsekonom 2018-12-21   
 Rev 2019-01-10 
 
 

  Bygg- och miljönämnden  
 
 

Ansökan om investeringsmedel från kommunstyrelsens ofördelade 
investeringsmedel 
BMN-2019/10 

Förslag till beslut 
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta  
att bevilja 1 500 tkr från KS ofördelade investeringsmedel till bygg- och miljönämnden för 
finansiering av ett GIS IT-system.  

Sammanfattning  
Bygg- och miljönämnden var under verksamhetsåret 2018 beviljade investeringsmedel för 
investeringsprojektet Kart och GIS (IT-system). Implementering av det nya IT-systemet har 
fördröjts och det har medfört att investeringsprojektet inte slutfördes under 2018. För 2019 
har nämnden inga beviljade investeringsmedel för projektet och därför ansöker bygg och 
miljönämnden om 1 500 tkr från KS ofördelade investeringsmedel. Den totala 
investeringsutgiften förväntas inte överstiga den ursprungliga beviljade investeringsmedlen 
på 2 000 tkr.  
Bytet av GIS-system är en del i ett omfattande effektiviseringsarbete där fokus läggs på att 
maximera nyttan som kan fås av geodataanalyser. Genom införande av ett nytt GIS-system 
möjliggörs både digitalisering av flertalet processer samt möjligheten till större användning av 
kommunens kartsystem. Dessa effektiviseringar gynnar samtliga verksamheter i kommunen 
varpå en försening av projektets genomförandetid bedöms vara en fråga angelägen för KS 
snarare än att använda BMNs beviljade investeringsmedel för andra projekt såsom 
flygfotografering.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsen har möjlighet att omfördela investeringsmedel vid behov.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
En investering medför ökade kapitaltjänstkostnader för verksamheten i form av internränta 
och avskrivningar. Eftersom investeringsprojektet i detta fall inte förväntas överskrida den 
ursprungliga investeringsutgiften medför detta beslut inga ökade kapitaltjänstkostnader 
utöver det verksamheten har förväntat sig.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
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Jessica Fogelberg   
Bygg- och miljöchef   
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Ekonomikontoret 
Handläggare 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Beslutet gäller utökade investeringsmedel för ett IT-system till verksamheten GIS.  

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Ida Larsson Datum KS-2019/69 
Samordnare integration och folkhälsa 2019-01-14   
 
 
 

  Kommunstyrelsen 
 
 
Återrapport initiativ till praktikplatser för nyanlända 2018 
KS-2019/69 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att informationen är anmäld 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del 
 
att praktikplatsläget på nytt ska redovisas till kommunstyrelsens första sammanträde 2020. 
 
 
Sammanfattning  
 
Majoriteten av kommunens kontor, samt bolagen, erbjuder praktikplatser till nyanlända 
personer. Sammantaget uppger de kommunala verksamheterna att antalet praktikplatser 
som har erbjudits nyanlända personer 2017 är 13 personer och bolagen tre personer. 
Majoriteten av de kommunala verksamheterna vet inte om de kommer att ta emot 
praktikanter våren 2019.  
 
Bakgrund 
 
Rapporten är en presentation av en lägesbild av kommunens initiativ till praktikplatser för 
nyanlända. Lägesbilden efterfrågas enligt kommunfullmäktigebeslut KF §123 2017-09-27, 
KS-2017/409. Samtliga kontor och bolagen inbjöds att besvara en enkät rörande 
praktikplatser för nyanlända. Information via enkäten har inkommit från samtliga kontor och 
bolagen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Information och förslag till fortsatt uppföljning innebär inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson  
kommundirektör  
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Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Samtliga nämnder 
Kanslichef  
  



Sida 3 av 3 

 
 

Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej X   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Det här är endast information med förslag till fortsatt uppföljning. Men att kommunen 
erbjuder praktikplatser till vuxna personer kan i längden påverka barn om det leder till 
sysselsättning eller bättre hälsa för deras vårdnadshavare. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
      
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 
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Återrapport initiativ till praktikplatser för nyanlända 2018 KS-
2019/69  

Bakgrund 

Det här är en presentation av en lägesbild av kommunens initiativ till praktikplatser för 
nyanlända enligt kommunfullmäktigebeslut KF §123 2017-09-27, KS-2017/409:  

 att samtliga nämnder ska erbjuda praktikplatser för nyanlända i respektive nämnds 
verksamhet 

 att samtliga kommunala bolag uppmanas att erbjuda praktikplatser för nyanlända, 
samt 

 att praktikplatsläget ska redovisas till kommunfullmäktige senast 7 mars 2018. 

Återrapport samt fortsatt uppföljning enligt KS-2017/879.  

Sammanfattning 

Samtliga kontor och bolagen inbjöds att besvara en enkät rörande praktikplatser för 
nyanlända. Information via enkäten har inkommit från samtliga kontor och bolagen.  

Sammantaget uppger de kommunala verksamheterna att 13 praktikplatser har erbjudits 
nyanlända personer under 2018. Motsvarande siffra för bolagen är 3. Av de totalt 16 
personer som erbjudits praktikplats har 11 varit kvinnor och 5 män. Majoriteten av de 
kommunala verksamheterna vet inte om de kommer att ta emot praktikanter våren 2019.  

Flera verksamheter har sedan tidigare erfarenhet av att erbjuda praktikplatser till nyanlända, 
medan beslutet för andra har påverkat verksamheten att erbjuda praktikplatser till nyanlända.  

Metod och svarsunderlag 

En kort enkät skickades ut till samtliga kontor och bolagen i december 2018. Varje 
kontorschef fick möjlighet att utse en eller flera kontaktpersoner att besvara enkäten. 
Kontorscheferna utsåg en person som svarade för hela kontoret och i andra fall svarade 
chefen och vd själv. Kommunledningskontoret, Bygg-och miljökontoret samt Fritid- och 
kulturkontoret utgör ett undantag då svaren kommer från chefer på enhetsnivå. 

Samtliga kontor och bolag har inkommit med information.  

Den här rapporten presenterar en sammanställning av svaren. En enkät med samma frågor 
skickades ut i december 2017 och den här rapporten jämför också erbjudanden om 
praktikplatser mellan åren. Frågorna i enkäten finns i bilaga. 

Definition 

Beslutet rör nyanlända personer. Det finns olika definitioner av vem som är nyanländ 
beroende på målgrupp och eventuell insats, exempelvis utifrån lag om etableringsinsatser 
eller skollagen vad gäller elever. Initiativ till praktikplatser för nyanlända tolkas syfta till att 
kommunen kan bidra till vägar in i arbete för personer som inte varit i Sverige länge, och som 
inte är etablerade på arbetsmarknaden. 
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En generös definition anses därför tillämplig. Nyanlända är i det här fallet utrikes födda vuxna 

personer som varit i Sverige i upp till cirka fem år.  

Alla praktikplatser och anställningar som diskuteras i den här skrivelsen rör utrikes födda 
personer om inte annat anges. Detaljer om vistelsetid i Sverige och bakgrund har inte 
begärts in. 

Resultat 
Praktikplatser till nyanlända personer 

Antal praktikplatser 

Det råder variation mellan kontoren vad gäller erbjudandet av praktikplatser. Sammantaget 
har de kommunala verksamheterna uppgett att antalet praktikplatser som har erbjudits 
nyanlända personer 2018 är 13 och bolagen 3 platser. Som jämförelse uppgav de 
kommunala verksamheterna 2017 att de erbjöd praktikplatser till 13 nyanlända och bolagen 
1 plats.  

Av de totalt 16 personer som erbjudits praktikplats 2018 har 11 varit kvinnor och 5 män. Inom 
Vård-och omsorgskontoret, Utbildningskontoret och Ekonomikontoret har alla praktikanter 
varit kvinnor medan Samhällsbyggnadskontoret har haft två män som praktikanter. Övriga 
kontor har haft praktikanter av båda kön. 

Har erbjudit praktikplats till nyanländ 2018. Redovisat kolumnvis per kontor och för alla bolagen.  

Kontor/bolag Ekonomi Fritid- 
och 

kultur 

HR Kommun-
ledning 

Utbildning Vård- 
och 

omsorg 

Samhälls-
byggnad 

Bygg- 
och 

miljö 

Bolagen Total 

Ja, antal 1    5 3 2 2 3 16 
Nej  x x x       

Vet inte           

 

Har erbjudit praktikplats till nyanländ 2017. Redovisat kolumnvis per kontor och för alla bolagen.  

Kontor/bolag Ekonomi Fritid- 
och 

kultur 

HR Kommun-
ledning 

Utbildning Vård- 
och 

omsorg 

Samhälls-
byggnad 

Bygg- 
och 

miljö 

Bolagen Total 

Ja, antal 1     3   7 1 1 1 14 
Nej     x   x           
Vet inte   x                 
 

Färre respondenter uppger att de kommer ta emot praktikanter under våren 2019 jämfört 
med de som svarade på 2017 års enkät där de uppskattade praktikplatserna för våren 2018. 
Fler svarar att de inte vet om de kommer att ta emot praktikanter och därför blir 
uppskattningen att lika många, eller färre praktikplatser kommer att erbjudas nyanlända 
personer under 2019. 

De respondenter som angivit att de kommer ta emot praktikanter våren 2019 är 
Utbildningskontoret, Vård-och omsorgskontoret samt bolagen. 
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De övriga som svarat ’vet ej’ på frågan om praktikplats kommer erbjudas en nyanländ person 
våren 2019 svarar i kommentarer att de skulle vara intressant men att det beror på 
förutsättningar, lämpliga arbetsuppgifter och om en förfrågan kommer. En av respondenterna 
svarar att de inte kommer att ta emot praktikanter våren 2019.  

Kommer erbjuda praktikplats till nyanländ våren 2019. Inkl. ev. uppgift om antal platser. 
Redovisat kolumnvis per kontor och alla bolagen. 

Kontor/bolag Ekonomi 
Fritid- 
och 
kultur 

HR Kommun-
ledning Utbildning 

Vård- 
och 
omsorg 

Samhälls-
byggnad 

Bygg- 
och 
miljö 

Bolagen 

Ja        x x    x 
Nej        x            
Vet ej  x x x x     x   x   
Uppgift 
saknas                  

 

Uppgav att de skulle erbjuda praktikplats till nyanländ våren 2018. Inkl. ev. uppgift om antal 
platser. Redovisat kolumnvis per kontor och alla bolagen. 

Kontor/bolag Ekonomi 
Fritid- 
och 
kultur 

HR Kommun-
ledning Utbildning 

Vård- 
och 
omsorg 

Samhälls-
byggnad 

Bygg- 
och 
miljö 

Bolagen 

Ja, ev antal X (1)       X (3-16) X (flera) X (2) X   
Nej                   
Vet ej   x x x           
Uppgift 
saknas                 x 

 

Kort beskrivning per kontor/bolag 

Fritid- och kulturkontoret uppger att de har haft två nyanlända anställda med lönebidrag men 
inga praktikanter.  

Kommunledningskontoret uppger att de inte erbjudit nyanlända personer praktikplats på 
grund av att det inte funnits tid till samordning av relevanta arbetsuppgifter på det sättet som 
gjordes 2017 då praktikplatsen samordnades mellan flera enheter. Inom IT-enheten har det 
varit en organisationsflytt som gjort det svårt att erbjuda praktikplats. Kontaktcenter har inte 
fått någon praktikförfrågan under året och uppger även att arbetsuppgifternas karaktär gör att 
vissa arbetsuppgifter inte passar för språkpraktik. Kommunledningskontoret uppger att det 
skulle vara intressant och bra om de lyckas samordna en praktikplats likt den som erbjöds 
2017. 

Utbildningskontoret uppgav 2017 att de skulle erbjuda minst tre praktikplatser 2018. 
Resultatet blev att utbildningskontoret tog emot fem personer 2018.  

Ekonomikontoret har tagit emot en person 2018, vilket de också uppgav 2017. Om de får 
förfrågan om praktikplats 2019 kommer de att erbjuda plats. Ekonomikontoret uppger dock 
att det kan vara problem att hitta en arbetsplats (sittplats och dator) i kommunhuset. 

HR-kontoret har inte haft en praktikant men kan tänka sig att erbjuda praktikplats om de kan 
finna lämpliga arbetsuppgifter.  
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Samhällsbyggnadskontoret har haft två praktikanter 2018 liksom som de uppgav 2017.  

Bygg- och miljökontoret har erbjudit två praktikplatser och uppger att de haft en anställd 
person med nystartsbidrag. De uppger också att de känner till att praktiken hos dem ledde till 
anställning utanför kommunen för en person. 

Vård- och omsorgskontoret har erbjudit nyanlända personer tre praktikplatser 2018 och 
uppger att de även 2019 kommer att ta emot praktikanter.  

De kommunala bolagen har haft tre praktikanter 2018 via bland annat Korta vägen1. 
Nyanlända som gjort praktik har också erbjudits permanent anställning någonstans i 
kommunens inklusive bolagens verksamhet. Bolagen uppger att de även 2019 kommer att 
erbjuda praktikplatser om det passar in i verksamheternas behov och möjligheter. 

Tillvägagångssätt vid erbjudande av praktikplats 

Kontoren och bolagen gavs möjlighet att besvara frågan hur de har gått tillväga när de erbjöd 
praktikplats och det ser olika ut. Två kontor har haft kontakt via Arbetsförmedlingen. Andra 
har fått förfrågan via Rotary Knivsta, Svenska kyrkan och Korta vägen. Två kontor har också 
fått förfrågan direkt av den praktiserande.  

Har det politiska beslutet påverkat erbjudandet av praktikplatser? 

Svaren är inte entydiga. Samhällsbyggnadskontoret, Bygg- och miljökontoret samt 
Utbildningskontoret anger att beslutet har haft betydelse för erbjudandet av praktikplatser till 
nyanlända personer.  

Vård- och omsorgskontoret erbjuder sedan tidigare regelbundet praktikplatser till nyanlända 
och vet inte om beslutet har påverkat. Bolagen uppger att de agerat utifrån verksamheternas 
behov i första hand. Ekonomikontoret får regelbundet förfrågningar om praktik och uppger att 
beslutet har påverkat på så vis att alla praktikplatser ges till nyanlända och andra grupper får 
stå tillbaka. 

Behov av stöd 

I enkäten fanns möjlighet att ange om verksamheten önskar någon form av stöd för att 
erbjuda praktikplatser till nyanlända. Sex respondenter svarade ’nej’, fyra svarade ’vet’ ej och 
sex svarade ’ja’.  

Önskemål av någon form av stöd uttrycktes av Ekonomikontoret, 
Samhällsbyggnadskontoret, Bygg-och miljökontoret, Kommunledningskontoret samt Vård-
och omsorgskontoret. Förslagen är inte särredovisade per respondent. Exempel på stöd som 
önskas: 

- Stöd med dator och liknande, ett ”komma igång-kit”. Nu är det mycket administration 
för att komma igång. 

- En kontaktperson som följer upp. 
- Finansiering av tid för handledning,  

                                                           
1 Korta vägen kan erbjudas utländska akademiker som minst har en motsvarighet till kandidatexamen eller tre 
års studier på högskola från sitt hemland. Syftet med Korta vägen är att tillvarata deltagarnas kompetenser och 
underlätta för en kortare väg till arbetsmarknaden.  
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- Aktiviteter som leder till bra matchning av kompetens mot verksamheten, d.v.s. inte 
bara språk utan även intresse och kunskap. 

- Tips och idéer på hur praktikperioden kan läggas upp för att den ska bli givande för 
båda parter. Det kan vara svårt i de verksamheter som jobbar strategiskt med mycket 
möten och skrivbordsjobb. 

Organisering av arbetet med praktikplatser i kommunen 

Inom vård- och omsorgskontoret och utbildningskontoret finns flera verksamheter som idag 
är i behov av, och söker praktikplatser. Exempelvis till individer i behov av arbetsträning inom 
ramen för arbetsmarknadsenheten och Stegen, samt studerande på den kommunala 
vuxenutbildningen Svenska för invandrare och gymnasieelever. Också Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan behöver praktikplatser i kommunen.  

Kunskap om det samlade behovet av praktikplatser i kommunen finns inom framförallt Vård- 
och omsorgskontoret under socialnämnden som också är arbetsmarknadsnämnd.  

Det finns inget kommunövergripande samordnat arbete för att hitta, erbjuda, matcha, ge stöd 
och följa upp praktikplatser till nyanlända eller andra målgrupper.  

Eventuellt kan projektet En väg in – flera vägar ut (insatsansvarig är vård- och 
omsorgskontoret) som finansieras av Samordningsförbundet (2018-2021) stötta arbetet i att 
samordna praktikplatser till olika målgrupper och verksamheter. 

Avslutning 

Initiativ till praktikplatser för nyanlända och nuläget visar att majoriteten av kommunens 
kontor, samt bolagen, erbjuder praktikplatser till nyanlända personer.  

Sammantaget har de kommunala verksamheterna uppgett att antalet praktikplatser som har 
erbjudits nyanlända personer 2018 är 13 personer och bolagen tre personer. Det är svårt att 
uppskatta hur många praktikplatser som kommer att erbjudas 2019 då majoriteten av 
verksamheterna har svarat att de inte vet. Hos flera av dem beror det mycket på 
förutsättningarna som ges för att ta emot nyanlända i praktik. 

Somliga verksamheter har sedan tidigare erfarenhet av att erbjuda praktikplatser till 
nyanlända, medan det politiska beslutet har påverkat andra att erbjuda praktikplatser.  

Enkäten gav information om att två praktikanter erbjudits fast anställning i kommunen 
respektive bolagens verksamhet och en praktik har lett till anställning utanför kommunen.  

Ett sätt att hålla ambitionen med beslutet om praktikplatser till nyanlända levande är att 
kontinuerligt följa upp arbetet och därigenom också få kännedom om antalet praktikplatser 
över tid. Att uppfylla de behov av stöd som framkommer underlättar för verksamheterna att 
erbjuda praktikplatser till nyanlända fortsättningsvis. 
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Bilaga 1. Enkätfrågor  

Återrapport initiativ till praktikplatser för nyanlända 

Ordförklaring 

Med nyanländ avses här en vuxen som är utrikes född, som har varit i Sverige i max ca fem 
år och som är i behov av någon form av språkutvecklande eller yrkesförberedande aktivitet. 
En bred definition som inte nödvändigtvis innebär att den nyanlända personen har en 
etableringsplan.  

Praktikplats kan för den nyanlända innebära att öva svenska, utveckla färdigheter inom ett 
yrke, validera kunskaper eller annat. Syftet är att kommunen härigenom kan bidra till att 
skapa vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända personer. 

Frågor 

Vilket kontor eller vilket bolag tillhör du? 

Vilken eller vilka enheter svarar du för? 

Har enheten eller enheterna du svarar för tagit emot någon praktikant som är 
nyanländ under 2018? 

JA 

Hur många praktikanter som är nyanlända har ni haft 2018?  
Hur många av praktikanterna har varit kvinnor? 
Hur många av praktikanterna har varit män? 
Har det politiska beslutet påverkat er att erbjuda praktikplats för 
nyanlända? 
Har antalet nyanlända som gör praktik i den verksamhet du svarar för, 
ökat 2018 jämfört med tidigare? 
Hur gick ni tillväga när ni erbjöd en nyanländ person praktikplats? (valfri) 
Har nyanlända som praktiserar hos er i något fall erbjudits anställning? 

NEJ 

Vad är anledningen till att ni inte har haft en praktikant som är nyanländ? 

VET INTE 

AVSLUTANDE FRÅGOR 

Kommer ni i vår 2019 ta emot praktikanter som är nyanlända?  

Om du fick önska, skulle verksamheten du svarar för behöva någon form av stöd för 
att erbjuda praktikplatser till nyanlända? (valfri fråga) 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Martin Gunnarsson Datum KS-2018/731 
Trafikplanerare 2019-01-10   
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 
 
Svar på remiss från Länsstyrelsen om Tillsammans för fossilfritt 
Uppsala län Klimat- och energistrategi 2019-2025 
KS-2018/731 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna remissvaret till Länsstyrelsen i Uppsala län. 
 
 
Sammanfattning  
 
Knivsta kommun har tagit del av Länsstyrelsens remisshandling om Klimat- och 
energistrategi 2019-2025. Knivsta kommun har svarat på delar av remissen, främst område 
4.1 om persontransporter och 5.3 Strategisk samhällsplanering. Se bifogat yttrande. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Beslutet medför inga ekonomiska åtaganden. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh    Lena Fransson 
Samhällsbyggnadschef   Kommundirektör 
 
 
Beslutet och yttrandet ska expedieras till:  
Akten 
Länsstyrelsen Uppsala län  
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja X Nej   

 
 

Efterlevnaden av länets strategi för minskad påverkan har stor inverkan på kommande 
generationers möjligheter till goda levnadsvillkor 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
Komunen har svarat på de områden där vi har stor möjlighet att påverka, främst området 
mobilitet, där ett främjande av gång- och cykeltrafik gör att barn får en bättre tillgänlighet 
    Och delaktighet i samhället. 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Av tidsbrist har kommunen inte kunna svara på alla delområden i strategin. 
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej X  
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Tid för att svara på strategin i sin helhet har tyvärr inte funnits. 

 
 

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 



Sida 1 av 2 

 
 

Kommunstyrelsen Datum YTTRANDE 
Handläggare 2018-12-20 Diarienummer 
Martin Gunnarsson  KS-2018/731 
Trafikplanerare    
    
 
 
 
 
 
Svar på remiss från Länsstyrelsen om Tillsammans för fossilfritt 
Uppsala län Klimat- och energistrategi 2019-2025 (Dnr 425-7659-
2018) 
 
Bakgrund 
 
Knivsta kommun har tagit del av Länsstyrelsens remisshandling om Klimat- och 
energistrategi 2019-2025. Knivsta kommun har svarat på delar av remissen, främst område 
4.1 om persontransporter och 5.3 Strategisk samhällsplanering.  
 
Knivsta kommuns synpunkter 
 
Generell kommentar: 
Det är glädjande att Länsstyrelsen tar en ledande roll i arbetet med att påskynda arbetet med 
att finna fossilfria lösningar för morgondagens samhälle. Hela remissen är välskriven och går 
att ta till sig även om läsaren inte har kunskap inom alla ämnesområden, vilket är mycket 
viktigt för att kunna kommunicera dess innehåll till en bredare grupp. 
 
 
Persontransporter 
När det gäller persontransporter har kommunen genom sin egen fordonsflotta möjlighet att 
tillgängliggöra fossilfri teknik till sina medborgare. Sedan 2017 har Knivsta kommun köpt in 
elfordon som ingår i en bilpool som även är öppen för allmänheten att använda. Vi delar 
gärna med oss av våra erfarenheter kring denna satsning till andra organisationer i länet. 
 
Det största hindret för att Knivsta kommun ska kunna ställa om hela sin fordonsflotta är 
avsaknaden av tankstation för biogas i kommunen. Här behöver de regionala aktörerna 
samverka för att uppnå stordriftsfördelar genom att exempelvis låta vissa bussar tanka även i 
Knivsta, så att en tankstation blir möjlig att etablera. Denna remiss är ytterligare ett argument 
för detta. 
 
Det är i sammanhanget bra att Länsstyrelsens förtydligar att det inte finns en enda lösning 
som ensam kommer ersätta de fossila bränslena, vi kommer behöva såväl el från 
förnyelsebara källor, svenskproducerad etanol, lokalproducerad biogas och för vissa 
transporter även elektrifiering av de större godsstråken, vilket exemplifieras av Elväg E16 i 
remissen. Det är sannolikt att denna typ av lösning även kommer bli aktuell för E4 genom 
kommunen.   
 
 
Strategisk samhällsplanering 
Knivsta kommun stödjer tankarna som redovisas i avsnittet, och särskilt vikten av att bygga i 
stråk som kan förses med god kollektivtrafik och annan teknisk och klimatsmart försörjning. 
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För att detta ska bli möjligt behöver dock Region Uppsala se över kollektivtrafiknätet i Knivsta 
kommun som idag håller låg standard och behöver nya, modernare linjedragningar för att 
kunna bli konkurrenskraftig gentemot biltrafiken. 
 
Cykeln är ett transportmedel som är teknikneutralt och därmed inte behöver ”vänta” på 
någon utbyggnad annat än av bättre gång- och cykelförbindelser. Här kommer Knivsta 
kommun själva kunna göra mycket i det kommunala gatunätet. Vi kommer dock behöva stöd 
från fler aktörer när det gäller mellankommunala förbindelser mellan Märsta-Knivsta-Alsike-
Uppsala och hoppas att Länsstyrelsen kan vara oss behjälpliga när möjlighet finns. 
 
Knivsta kommun kommer bygga och planera flera nya områden under strategins giltighetstid. 
Vi ser fram emot ett utökat samarbete redan i planeringsskedet kring frågor som rör energi 
och klimat, samt andra viktiga frågor som är relevanta utifrån strategins innehåll. 
 
 
 
 
 
Peter Evansson, ordförande Knivsta kommunstyrelse 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Emma Lundbergh Datum KS-2019/124 
Samhällsbyggnadschef 2019-02-01   
 
 
 

     Kommunstyrelsen  
 
 

Avsiktsförklaring om att ta fram en förstudie för anslutning av 
Knivstas avloppsanläggning till Käppalatunneln i Sigtuna kommun 
KS-2019/124 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
att godkänna avsiktsförklaring mellan Knivsta kommun, Knivstavatten AB, Sigtuna kommun, 
samt Sigtuna Vatten och Renhållning AB med titeln Anslutning av Knivsta kommuns 
allmänna avloppsanläggning, till Käppalatunneln i Sigtuna kommun – Avsiktsförklaring att ta 
fram en förstudie. 

Sammanfattning  
För att gå vidare med en förstudie om att ansluta Knivstas avloppsanläggning till 
Käppalaverket, via ledningsdragning i Sigtuna kommun, har en avsiktsförklaring mellan 
Knivstavatten, Knivsta kommun, Sigtuna kommun samt Sigtuna Vatten och Renhållning AB 
tagits fram. Knivstavatten finansierar förstudien och arbetet genomförs under projektledning 
av Roslagsvatten. 

Bakgrund 
Knivsta kommun är i stort behov av utökad avloppsreningskapacitet för att möta kommunens 
bebyggelseutveckling.  
Kommunen lämnade 2017 in en intresseanmälan till Käppalaförbundet om att ansluta till 
avloppsreningsverket på Lidingö. Förbundet har med anledning av detta tagit fram ett 
underlag för ett positivt beslut om att medverka i en förstudie avseende en anslutning av 
Knivsta kommun till Käppala reningsverk. En förstudie planeras därför tas fram av 
Knivstavatten (VA-huvudman i Knivsta kommun).  
Sigtuna kommun och Sigtuna Vatten och Renhållning AB berörs både planeringsmässigt och 
praktiskt och är därför parter i en sådan förstudie. Därför tecknas denna avsiktsförklaring. 

Parterna godkänner att en förstudie genomförs under projektledning av Roslagsvatten, 
angående ledningsdragning i Sigtuna kommun för anslutning till Käppalatunneln i Broby, 
Sigtuna kommun. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Förstudien finansieras av Knivstavatten. Ekonomiska villkor regleras i de efterföljande 
avtalen, efter att förstudien genomförts.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson   
Kommundirektör   
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Samhällsbyggnadschef 
Roslagsvatten 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej x   

 
Förklara oavsett svar. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej x   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Anslutning av Knivsta kommuns allmänna 
avloppsanläggning, till Käppalatunneln i Sigtuna 
kommun – Avsiktsförklaring att ta fram en förstudie 

 

Bakgrund 

Knivsta kommun är i stort behov av att en utökad avloppsreningskapacitet kommer 
till stånd snarast för att möta samhällsplaneringen och den förestående 
bostadsbyggnadsutvecklingen.  
 
Knivsta kommun lämnade 2017 in en intresseanmälan till Käppalaförbundet om att 
få lov att överföra obehandlat avloppsvatten från Knivsta avloppsreningsverk i 
Knivsta kommun för behandling i Käppalaförbundets avloppsreningsverk på 
Lidingö. Käppalaförbundet har med anledning av detta tagit fram ett underlag för ett 
positivt beslut om att medverka i en förstudie avseende en eventuell anslutning av 
Knivsta kommun till Käppalaförbundet. En förstudie planeras därför tas fram av 
Knivstavatten AB, VA-huvudman i Knivsta kommun.  
 
Sigtuna kommun och Sigtuna Vatten och Renhållning AB berörs både 
planeringsmässigt och praktiskt (kommunens VA-anläggning) och är därför centrala 
parter i en sådan förstudie. Därför tecknas denna avsiktsförklaring mellan Sigtuna 
kommun och Knivsta kommun. 

 

Parterna 

1. Knivsta kommun, org. nr 212000–3013 och 
2. Knivstavatten AB, org.nr. 556633–6227. 
3. Sigtuna kommun, org.nr. 212000–0225 och 
4. Sigtuna Vatten och Renhållning AB, org.nr 556959–9516 

 
Knivstavatten är VA-huvudman i Knivsta kommun och dotterbolag till det av ett 
antal kommuner samägda bolaget Roslagsvatten AB. All kompetens finns och allt 
arbete sker i Roslagsvatten och förstudien kommer att genomföras av Roslagsvatten.  

 

Tidigare beslut 

2016-10-04 Styrelsebeslut i Knivstavatten om att meddela KF i Knivsta kommun 

styrelsens rekommendation att Knivstas allmänna avloppshantering 

ansluts till Käppalaförbundet. 

2017-01-25 Fullmäktigebeslut i Knivsta kommun om att skicka in en 

intresseanmälan till Käppalaförbundet. 
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2018-09-25 Styrelsebeslut i Käppalaförbundet att ge förbundets förvaltning i 

uppdrag att medverka i en förstudie avseende en eventuell anslutning 

av Knivsta kommun till Käppalaförbundet. 

 

Eventuella förbehåll  

Denna avsiktsförklaring godkänner att en förstudie tas fram, därefter ska ett avtal om 

medlemskap mellan Knivsta kommun och Käppalaförbundet skrivas samt ett 

genomförandeavtal (eller motsvarande avtal). 

Parterna är medvetna om att grunden för ett genomförande, beslutet om Knivsta 

kommuns medlemskap i Käppalaförbundet, ligger utanför parternas rådighet. 

 

Hur länge avsiktsförklaringen ska gälla  

Avsiktsförklaringen ska gälla till dess att avtal om medlemskap och genomförande 

(eller motsvarande) finns upprättade, alternativt till dess att Käppalaförbundet nekar 

Knivsta kommun medlemskap i förbundet eller till dess att Knivsta kommun återtar 

sin intresseanmälan.  

 

Vid tvist/om någon part vill dra sig ur  

Parterna godkänner att förstudien genomförs. Därefter ska nya avtal skrivas.  

 

Avsiktsförklaring 

• Parterna godkänner att en förstudie genomförs under projektledning av 

Roslagsvatten, angående ledningsdragning i Sigtuna kommun för anslutning 

till Käppalatunneln i Broby, Sigtuna kommun.  

• Parterna ska ges möjlighet att bidra till det förfrågningsunderlag som tas fram 

inför upphandling av förstudien. Målet är att få fram nödvändiga 

analysunderlag inför avtalet om medlemskap m.fl. avtal. 

• Förstudien finansieras av Knivstavatten. 

• I och med denna avsiktsförklaring är det parternas målsättning att Knivsta 

ska hitta en hållbar VA-lösning. Parterna kommer i ett särskilt 

genomförandeavtal överens om villkor för ett genomförande som innebär 

ledningsdragning genom Sigtuna kommun. 

• Ekonomiska villkor regleras i de efterföljande avtalen, efter att förstudien 

genomförts.  
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Knivsta kommun  Knivstavatten AB  

 

 

……………………….  ……………….. 

Peter Evansson   Sören Karlsson 

Kommunstyrelsens ordförande tf VD  

 

Sigtuna kommuns  Sigtuna Vatten och Renhållning AB 

Stadsbyggnadskontor 

   

………………….  ………………….. 

Kristina Gewers  Greger Svensson 

Samhällsbyggnadschef  VD  
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Henrik Loxell Datum KS-2019/125 
Jurist 2019-02-01   
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Kommunstyrelsens delegationsordning 
KS-2019/125 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att anta föreslagen delegationsordning. 

Sammanfattning  
Kommunstyrelsen genomför en översyn av sin delegationsordning i samband med ny 
mandatperiod. Tidigare outtalad delegation tas nu upp uttryckligen och anpassningar görs 
efter ny lagstiftning samt efter verksamheternas behov.  

Bakgrund 
Kommunstyrelsens delegationsordning reviderades senast den 10 december 2018, § 218. I 
de av kommunstyrelsen den 29 augusti 2016 beslutade riktlinjerna för politiskt antagna 
styrdokument ska styrdokument, inklusive delegationsordning, ses över och eventuellt 
revideras vart fjärde år. Då tidigare delegationsordningar haft uttalad giltighetstid på fyra år 
måste ett nytt beslut om delegationsordning fattas för att förvaltningen fortsatt ska ha 
behörighet att besluta i ärenden på delegation. I och med kommunstyrelsens senaste 
revidering av nuvarande delegationsordning i december flyttades även giltighetstiden fram 
från 2018-12-31 till 2019-12-31, varför en mer genomgående revidering kan ske nu i februari.  
En delegationsordning är ett sätt för nämnden att vidarebefordra beslutsrätt i däri angivna 
ärendetyper till tjänsteman, ledamot, eller utskott. Sådan delegation innebär att nämnden 
fattar besluten i de enskilda ärendena genom delegaten, och kan inte sedan överpröva vad 
delegaten beslutat. Delegation kan ske genom särskilt beslut för enskilda ärenden, genom 
beslutad instruktion till tjänsteman, arbetsbeskrivning, eller när det gäller rent förberedande 
eller verkställande beslut också genom underförstådd tyst delegation, men vanligast och 
tydligast är dock att sammanställa delegationerna i en delegationsordning. Varje nämnd 
beslutar om sin egen delegationsordning. Vissa frågor får inte delegeras utan måste beslutas 
i nämnden, såsom inriktningsbeslut, frågor av principiell vikt, eller ärenden som enligt 
speciallagstiftning förbehållits viss beslutsfattare. För de fall nämnden inte delegerar 
beslutanderätten ska varje ärende istället beslutas i nämnden. 
I arbetet med att ta fram förslag till ny delegationsordning har ambitionen varit att städa 
undan de punkter som funnits med utan att utgöra beslut eller som kan anses utgöra ren 
verkställighet och att istället ta upp många av de beslut som fattats på annan 
delegationsgrund än den centrala delegationsordningen så att en tydlig överblick kan skapas 
över vilka beslut som delegerats och till vem. 
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De berörda delarna av förvaltningen har inkommit med synpunkter och ändringsförslag som 
sammanställts i förslaget till ny delegationsordning. Mycket är oförändrat, eller endast ändrat 
redaktionellt (omnumrering, införande av underrubriker, uppdaterade lagrumshänvisningar, 
osv.). Avsnittet om arkiv och offentlighet har omformulerats att handla om 
informationshantering mer generellt och delats in med underrubriker. Avsnittet avseende HR 
fått en lite annan struktur för att fånga de många olika nivåer där olika beslut kan bli aktuella. 
För ekonomiavdelningen har en punkt om avskrivning av fordran utvidgats att innefatta 
nedskrivning, och beloppsgränserna höjts. I ärenden om fysisk planering, fast egendom, 
fastigheter och exploateringsverksamhet föreslås KSAU få delegation på beslut om 
exploateringsavtal under 86 prisbasbelopp, och mark- och exploateringschef tillåts medge 
överlåtelser av exploateringsavtal. Andra mindre rutinartade åtgärder delegeras till chefer 
och handläggare på området, som tidigare inte uttryckligen delegerats. I kultur- och 
fritidsfrågor tar det nya kultur- och fritidsutskottet över delegation som tidigare legat på 
KSAU, men ingen ytterligare delegation föreslås i nuläget. Vissa smärre ändringar har varit 
påkallade i frågor om speltillstånd till följd av att lotterilagen ersatts med spellagen, och 
delegation har införts i frågor om elektroniska cigaretter, som tidigare inte varit lagreglerat. 
Ett nytt avsnitt om säkerhet och beredskap införs också i delegationsordningen. Terminologin 
har överlag blivit mer konsekvent, exempelvis har förvaltningschef använts istället för en 
blandning mellan kontorschef och förvaltningschef. Antal skrivs konsekvent med siffror, och 
belopp anges som prisbasbelopp, vilket automatiskt justeras över tid för att behålla sitt värde, 
istället för i fasta sifferbelopp. Prisbasbeloppet för 2019 är 46 500 kronor.  
Vissa ytterligare ändringar i delegationsordningen kan redan nu förutses behövas under året. 
Såväl en ny säkerhetsskyddslag som ny lag för reglering av tobak och elektroniska cigaretter 
kommer träda ikraft under våren, vilka åtminstone kommer kräva nya lagrumshänvisningar 
men även kan motivera ändring av delegation i sak.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet bedöms vara kostnadsneutralt. 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
Lena Fransson   
Kommundirektör   
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Förvaltningen 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Revidering av styrelsens delegationsordning är ett internt styrdokument som avser 
nämndens och dess förvaltnings arbetsfördelning. 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Inledning 

Delegering – allmänt  
Att delegera innebär att flytta rätten att fatta beslut. Delegering kan ske både från fullmäktige till 
nämnd och från nämnd till utskott, förtroendevalda och anställda. Kommunstyrelsen är här att 
jämställa med en nämnd. Den som fått beslutanderätt från en nämnd kallas delegat. Beslut fattade av 
delegat har samma rättsverkan som om det fattats av nämnden. Detta betyder bl.a. att delegatens 
beslut kan överklagas på samma sätt som nämndens och att beslutet inte kan ändras av nämnden. 
Nämnden kan dock när som helst återkalla eller ändra en given delegation. 

Syftet med delegering är att ge de förtroendevalda möjlighet att ägna mer tid och uppmärksamhet åt 
planering, riktlinjer och andra frågor av större betydelse. Vidare är syftet att åstadkomma en 
effektivare verksamhet genom kortare beslutsvägar och snabbare handläggning och att på så sätt 
uppnå bättre service och ökad effektivitet. Delegationsordningen är också ett arbetsinstrument som 
reglerar de anställdas befogenheter.  

Kommunallagens bestämmelser begränsar till viss del nämndernas rätt att delegera. Beslut som rör 
verksamhetens mål, inriktning, omfattning får t ex inte delegeras. Begränsning finns även för t ex 
myndighetsutövning mot enskilda om ärendet är av principiell beskaffenhet samt vissa ärendetyper i 
olika specialförfattningar. Nämnden avgör sedan själv, inom ramen för sin beslutanderätt, vad som ska 
delegeras och till vem. I syfte att kontrollera eller begränsa ett delegeringsuppdrag kan nämnden ställa 
upp villkor. Det kan vara ekonomiska begränsningar, krav på tjänstemannaföredragning eller samråd 
med någon annan innan beslut fattas. 

En nämnd kan, som ovan nämnts, delegera beslutanderätten till utskott, ledamot eller ersättare i 
nämnden eller till anställd i kommunen. Delegering till anställd tillsammans med förtroendevald, s k 
blandad delegering är inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att delegera till flera anställda i grupp eller 
till anställd hos en annan kommun eller hos ett kommunalt bolag. Vidaredelegering tillåts enbart från 
förvaltningschef till annan anställd och kan förekomma enbart om nämnden tillåtit detta.  

Beslutanderätt eller ren verkställighet  
Man skiljer mellan beslut i kommunallagens mening och ren verkställighet. I en delegationsordning bör 
endast tas med beslut i kommunallagens mening. Gränsen mellan beslut som kräver delegering och 
ren verkställighet går inte att dra med exakthet. Beslut i kommunallagens mening kännetecknas bl.a. 
av att det finns utrymme för alternativa lösningar och att beslutsfattaren måste göra vissa 
överväganden och bedömningar. Normalt kan denna typ av beslut överklagas genom 
laglighetsprövning eller genom förvaltningsbesvär men man kan inte endast hänvisa till 
överklagbarheten för att särskilja ren verkställighet från beslut i kommunallagens mening. T.ex. 
yttranden kan normalt inte överklagas men innehåller ofta självständiga bedömningar och fordrar 
därför delegering för att kunna föras över från nämnd till annan beslutsfattare.  

Vid ren verkställighet saknas utrymme för självständiga bedömningar och beslutsalternativ. Det rör sig 
här om ”mekanisk verkställighet”, t.ex. avgiftsdebitering enligt en fastställd taxa eller tilldelning av 
förskoleplats efter en klar turordning. Även om den enskilde inte kan överklaga beslutet genom 
laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär finns andra vägar för den enskilde att angripa ett beslut den 
enskilde upplever som felaktigt, t.ex. begäran om en JO-granskning eller påkallande av de kommunala 
revisorernas uppmärksamhet. 

Behörighet/fullmakt 
Mellan behörighet/fullmakt och delegering finns åtskilliga olikheter. Beslut som fattas på delegation 
kan överklagas genom laglighetsprövning eller förvaltningsbesvär medan de beslut och åtgärder som 
vidtas på grund av en fullmakt brukar bli föremål för process i allmän domstol.  
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Man skiljer mellan juridiska personer och fysiska personer. En juridisk person kan vara ett företag, en 
förening, en stiftelse, en organisation eller en stat.  

För att kunna fungera krävs att den juridiska personen har någon som är behörig att företräda den. För 
aktiebolag finns särskilda bestämmelser om behörig företrädare och firmateckningsrätt (rätten att med 
bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar för bolagets räkning). Motsvarande 
regler finns inte för kommuner. Trots detta behövs kännedom om vem som har rätt att företräda 
kommunen i olika sammanhang.  

Med ställningsfullmakt avses att någon som t ex anställd har en ställning av vilken det enligt lag eller 
praxis följer en viss behörighet att handla åt arbetsgivarens vägnar. Som exempel har 
förvaltningschef, områdeschef och enhetschef ställningsfullmakt. Detta innebär att respektive chef, 
inom sitt respektive ansvarsområde och inom den av nämnden beslutad budgeten för 
ansvarsområdet, har rätt att företräda kommunen. Den med ställningsfullmakt kan alltså med 
bindande verkan skriva under avtal och företa andra handlingar inom sitt ansvarsområde på samma 
sätt som en företrädare med firmateckningsrätt inom ett aktiebolag. 

Förutom behörighet för personer att företräda kommunen via ställningsfullmakt finns möjlighet att 
utfärda fullmakt för andra. Det är t ex vanligt förekommande att fullmakt utfärdas för annan att 
företräda kommunen vid rättegång, förhandling eller viss förrättning. Fullmakt kan även ges till någon 
som ska vara beställarombud vid entreprenad eller vid ett konsultuppdrag. Fullmakten brukar 
begränsas till ärenden som kan bestämmas till tid och omfång eller till ärenden av viss beskaffenhet  

Delegeringsbegränsningar i kommunallagen/hänskjutande av ärende till nämnd 
I denna skrivelse ges en förteckning över de ärenden i vilka kommunstyrelsen överfört generell 
självständig beslutanderätt åt nämndledamot eller anställd. I vissa fall är ett ärende trots detta av 
sådan beskaffenhet att nämnden likväl bör besluta i ärendet. I nedan angivna fall ska delegat inte 
använda sin beslutanderätt, utan hänskjuta ärendet till nämnden för beslut: 

- om ärendet avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 
- om ärendet avser ett yttrande med anledning av beslut av nämnden i dess helhet som 

överklagats, eller 
- om ärendet rör myndighetsutövning mot enskild och om ärendet är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt. 

Jäv 
Av kommunallagen följer att delegat inte får besluta i ärende där han eller hon är jävig. Jäv kan t ex 
föreligga om man är släkt med, vän/ovän med eller ekonomiskt beroende av den ärendet gäller. 

Ersättare för delegat 
När annan tjänsteman vikarierar för delegat anses han som delegat. Motsvarande gäller när vice 
ordförande tjänstgör som ordförande. Sådant beslut ska tas in i den ursprunglige delegatens 
delegationslista. 

Vid ordinarie delegats frånvaro och när beslutet inte kan avvaktas, eller om delegat av annan 
anledning är förhindrad att ta beslut i ett ärende vid t.ex. en jävsituation, inträder överordnad som 
delegat. 

Brådskande ärenden och kompletterande beslutanderätt 
Utöver vad som framgår av de olika avsnitten delegerar kommunstyrelsen åt ordföranden att besluta 
på styrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande, att styrelsens avgörande inte kan avvaktas. 
Denna beslutanderätt bör användas restriktivt. Sådana beslut ska anmälas vid kommunstyrelsens 
nästa sammanträde och innehålla en uppgift om att ärendet var brådskande. 
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Anmälan av beslut till kommunstyrelsen 
Alla beslut som fattas med stöd av delegation ska skriftligen anmälas till kommunstyrelsen, om inte 
kommunstyrelsen särskilt beslutat annat. För detta finns en särskild rutin. 

Vidaredelegering 
Ärenden som delegeras till förvaltningschef får vidaredelegeras av denne. I beslut om 
vidaredelegation ska anges vem som beslutar vid ordinarie delegats frånvaro. Beslut som fattats med 
stöd av vidaredelegation ska anmälas till huvuddelegaten, som i sin tur ska anmäla dem till 
kommunstyrelsen. 

Det antecknas att förvaltningschefer inom kommunstyrelsen är chefer i ledningsgruppen. Detta 
innebär att dessa chefer har möjlighet att vidaredelegera ärenden. 

Ordförandens delegation 

Närhelst beslut i delegationsordningen är delegerat till ”ordförande” ska det förstås som att beslutet vid 
ordförandens förfall ska fattas av 1:e vice ordförande samt vid dennes förfall 2:e vice ordförande.  
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Förkortningar av lagar och förordningar samt politiska instanser  
 

AB Allmänna bestämmelser (ingår i det centrala förhandlingsprotokollet – HÖK – för 
anställda hos kommuner och landsting) 

AlkL Alkohollag (1994:1738) 
DSF allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 
DSL lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, (kort: 

dataskyddslagen) 
FL Förvaltningslag (2017:900) 
KF Kommunfullmäktige 
KL Kommunallag (2017:725) 
KS Kommunstyrelsen 
LAS Lag om anställningsskydd (1982:80) 
LEC Lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) 
LOU Lag om offentlig upphandling (1992:1528) 
LUF Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna 
LUK Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner 
MBL Lag om medbestämmande i arbetslivet (1976:580) 
OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
SpeL Spellag (2018:1138) 
SpelF Spelförordning (2018:1475) 
TF Tryckfrihetsförordning (1949:105) 
TobL Tobakslag (1993:581) 
 

Förkortningar och begreppsförklaringar – delegater  
 

Delegat 
 

Ev. förkortning Ev. förklaring 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott 

KSAU  

Ordförande  ordf Bland kommunstyrelsens ledamöter av 
kommunfullmäktige vald ordförande. 
 

1:e/2:e vice ordförande 1:e/2:e vice ordf Bland kommunstyrelsens ledamöter av 
kommunfullmäktige vald vice ordförande. 
 

Kommundirektör KD Kommunens högsta tjänsteman. 
 

Förvaltningschef FC Chef som ingår i kommundirektörens 
ledningsgrupp (även kallad kontorschef). 
 

Budgetansvarig chef   Chef med ansvar över den budget som 
påverkas av beslutet. 
 

Jurist  Med jurist avses kommunstyrelsens jurist. 
 

Upphandlingssamordnare   
 

Handläggare  Tjänsteman med ansvar för visst ärende/visst 
ärendeslag. 

Kanslichef  Förvaltningschef med ansvar för 
kommunledningskontorets verksamhet  
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Förteckning  

1. Allmänna ärenden, juridik  
 ÄRENDE  Lagrum/annan 

bestämmelse  Delegat/kommentar 

1.1 Avtal och andra rättshandlingar som avser löpande ärenden inom 
det egna verksamhetsområdet under förutsättning att ärendet inte 
är av principiell betydelse eller annars av större vikt  

 Förvaltningschef  

1.2 Överenskommelser för kommunens räkning, där kommunen i viss 
mån åtar sig att ställa personella resurser till förfogande. 

 Förvaltningschef 

1.3 Medgivande av rätt till extern användning av Knivsta kommuns 
vapen samt tolkning av kommunstyrelsens riktlinjer för detsamma 

 Informationschef* 

1.4 Besluta i ärende som är så brådskande att kommunstyrelsens 
avgörande inte kan avvaktas 

6 kap 39 § KL Ordförande 

1.5 Beslut i fråga om att avge yttranden över remisser från andra 
myndigheter och organisationer (gäller remisser av mindre 
betydelse och/eller som inte bedöms ha särskild politisk 
betydelse)  

 KSAU  

1.6 Beslut i fråga om att avge yttrande i frågor av ringa betydelse, 
t.ex. yttranden över ansökningar rörande allmän 
kameraövervakning. 

 Kanslichef eller annan förvaltningschef (beroende 
på verksamhet) 

1.7 Mottagande av delgivning 6 kap 36 § KL 
 

Kommundirektör 

1.8 Föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt 
vid andra förrättningar, med rätt att genom fullmakt sätta annan i 
sitt ställe  

6 kap 15 § KL Kommundirektör  

1.9 Beslut i fråga om att överklagande kommit in i rätt tid samt 
avvisande av överklagande som kommit in för sent 

a) Om beslut fattats av kommunstyrelsen eller 
kommunfullmäktige  

24 § FL, 13 kap 1-2 3 §§ 
PBL m.fl.  

 
 

a) Jurist 
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b) Om beslut fattats på delegation b) Delegat i det ursprungliga beslutet  

1.10 Beslut i fråga om att omprövning ska ske samt omprövning i sak 
a) Om beslutet fattats av kommunstyrelsen 
b) Om beslutet fattats på delegation 

27 § FL  
a) Jurist  
b) Delegat i det ursprungliga beslutet  

1.11 Rätt att avge yttrande till rättsinstans med anledning av överklagat 
beslut. 

 Delegat i det ursprungliga beslutet  

1.12 Beslut om att överklaga överprövningsinstansens beslut samt att i 
förekommande fall i samband härmed ansöka om inhibition.  

 Delegat i det ursprungliga beslutet  

1.13 Rätt att återkalla överklagande   Delegat i det ursprungliga beslutet  
*Beslutet anmäls ej 

 

Kommentar: För firmatecknare se separat beslut från kommunstyrelsen.  
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2. Förtroendevaldas resor och förrättningar (konferens, utbildning, etc.)  
 ÄRENDE  Lagrum/annan 

bestämmelse  Delegat/kommentar 

2.1 Beslut i fråga om deltagande i förrättning i enlighet med ERS för 
kommunstyrelsens ledamöter och vice ordförande samt rätten till 
ersättning i samband härmed 
 

ERS Ordförande, vid förfall 1:e vice ordförande samt 
därefter 2:e vice ordförande, dock inte i beslut 
som rör dem själva 

2.2 Beslut i fråga om deltagande i förrättning i enlighet med ERS för 
kommunstyrelsens ordförande samt rätten till ersättning i 
samband härmed 

ERS 1:e el 2:e vice ordförande 

2.3 Beslut i fråga om tolkning av ERS  KSAU  

2.4 Beslut i fråga om deltagande i förrättning i enlighet med ERS för 
kommunfullmäktiges presidium samt rätten till ersättning i 
samband härmed 

ERS Kommunfullmäktiges ordförande, vid förfall 1:e 
vice ordförande samt därefter 2:e vice ordförande 
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3. Informationshantering och allmänna handlingar 
 ÄRENDE  Lagrum/annan 

bestämmelse  Delegat/kommentar 

 Allmänna handlingar   

3.1 Besluta att inte lämna ut handling, uppställa villkor för dess 
utlämnande eller avge yttrande över överklagande av sådant 
beslut 

a) Arkivärenden  
b) Övriga ärenden 

6 kap. 3 § OSL, 2 
kap 14 § TF  
 

 

a) Arkivarie 

b) Jurist 

 

3.2 Beslut i fråga om förbehåll vid utlämnande av allmän 
handling  

2 kap 14 § TF  
OSL 

Jurist 
 

 Arkiv   

3.3 Beslut i fråga om utlåning av handlingar från  
a) kommunstyrelsens arkiv 
b)  samt från kommunarkivet  

 a) Kanslichef 
b) Arkivarie  

3.4 Gallring av handlingar, övertagna av arkivmyndigheten, 
som ej är upptagna i dokumenthanteringsplanen 

 Arkivarie 

3.5 Gallring av handlingar som ej är upptagna i 
dokumenthanteringsplanen 

 Arkivredogörare 

3.6 Utse arkivredogörare  Arkivansvarig 

 Dataskydd   

3.7 Beslut om att begränsa registrerads rätt enligt artikel 12.5 
eller 15–22 DSF, även avgiftsbeläggande DSL 7 kap. 2 § Förvaltningschef 

3.8 Beslut om personuppgiftsincident ska anmälas till 
tillsynsmyndigheten DSF art 33 Förvaltningschef 
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3.9 Beslut om nytt eller annat personuppgiftsbiträde och 
underbiträde DSF art 28 Förvaltningschef 

3.10 Beslut om ny eller ändrad personuppgiftsbehandling inom 
ramen för nämndens verksamhet 

 Förvaltningschef 

3.11 Beslut om rutiner för personuppgiftsbehandling  Förvaltningschef 

3.12 Beslut om rutin för att tillgodose eller begränsa 
registrerades rättigheter DSF art 15–22 Förvaltningschef 

3.13 Beslut om rutin för personuppgiftsincident DSF art 33 Kommundirektör 

3.14 Beslut om skadestånd till enskild skadelidande DSF art 82, DSL 7 
kap. 1 § 

Kommundirektör 
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4. HR-ärenden 
 ÄRENDE  Lagrum/annan 

bestämmelse  Delegat/kommentar 

 Anställning och lönesättning   

4.1 Anställning och ny lönesättning av förvaltningschef 11 § MBL Kommundirektör 

4.2 Fastställande av löneförmåner avseende förvaltningschef  Kommundirektör  

4.3 Anställning och ny lönesättning av  
a) områdeschef 
b) enhetschef 
c) biträdande enhetschef 

 
 

d) övrig personal 

11 § MBL 

a) förvaltningschef 
b) områdeschef 
c) enhetschef 

 
d) Budgetansvarig chef * 

4.4 Fastställande av löneförmåner  
 

 Förvaltningschef 

4.5 Justering av lön utanför allmän löneöversyn   Närmsta chef över enhetschef * ** 

4.6 Beslut i fråga om lönetillägg   Närmsta chef över enhetschef * ** 

 Ledighet   

4.7 Avbrytande av semesterledighet         Närmsta chef * 

4.8 Arbetsbefrielse med lön utöver lag eller avtal i sammanlagt 
a) längst 1 vecka 
b) längre än 1 vecka 

 a) Närmsta chef över bitr. enhetschef * 
b) HR-chef * 

4.9 Beslut avseende begärd ledighet utöver vad som regleras i lag 
och avtal  

a) upp till 6 månader 
b) längre än 6 månader 

 a) Närmsta chef över enhetschef * 
b) HR-chef * 

 Övrigt arbetsrättsligt   

4.10 Stadigvarande förflyttning inom yrket 6 § AB, 11 § MBL Närmsta chef över bitr. enhetschef * 

4.11 Omplacering  Närmsta chef över enhetschef * ** 
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4.12 Prövning av bisyssla 8 § AB Närmsta chef över bitr. enhetschef eller HR-chef *  

4.13 Avstängning av arbetstagare 10 § AB Närmsta chef över bitr. enhetschef eller HR-chef * 
** 

4.14 Disciplinpåföljd, varning 11 § AB Närmsta chef över bitr. enhetschef * ** 

 Facklig samverkan och förhandling   

4.15 Rätt att förhandla på kommunens vägar enligt gällande lagstiftning 
om förhandlingsrätt  Kommundirektör eller HR-chef 

4.16 Träffa kommungemensamma kollektivavtal  HR-chef 

 Avslut av anställning   

4.17 Uppsägning på grund av arbetsbrist  Närmsta chef över bitr. enhetschef ** 

4.18 Uppsägning på grund av personliga skäl  Närmsta chef över enhetschef ** 

4.19 Uppsägning på grund av personliga skäl enligt gällande 
rehabiliteringsprocess  Närmsta chef över bitr. enhetschef **   

4.20 Avsked av arbetstagare  Kommundirektör eller HR-chef ** 

4.21 Avslut av anställning med förmåner, upp till 6 månader, utöver lag 
eller avtal  HR-chef 

4.22 Avslut av anställning med förmåner, upp till 12 månader, utöver 
lag eller avtal  Kommundirektör ** 

4.23 Avslut av anställning med förmåner, över 12 månader, utöver lag 
eller avtal  KSAU ** 

 Övrigt   

4.24 Utse ersättare för kommundirektören vid frånvaro bland 
representanter i kommundirektörens ledningsgrupp 

a) Upp till 1 kalendermånad 
b) Längre än 1 kalendermånad 

 a) Kommundirektör  
b) Kommunstyrelsens ordförande 

4.25 Utse ersättare för förvaltningschef vid frånvaro upp till en 
kalendermånad  Kommundirektör 

4.26 Beslut i fråga om hantering av löneskuld  HR-chef 
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Kommentarer:  
Beslut i arbetsmiljöfrågor regleras i särskild delegationsordning för arbetsmiljöuppgifter Knivsta kommun.  
Förvaltningens chefsnivåer är ordnade, från högsta till lägsta nivå: kommundirektör, förvaltningschef, områdeschef, enhetschef, biträdande enhetschef.  

*Beslutet anmäls ej 

** Delegat ska, enligt rutin, rådgöra med HR-kontoret  
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5. Ekonomi  
 ÄRENDE  Lagrum/annan 

bestämmelse  Delegat/kommentar 

5.1 Beslut i fråga om nedskrivning eller avskrivning av fordran 
a) Upp till 5 prisbasbelopp per motpart 
b) Mellan 5 och 10 prisbasbelopp per motpart 

 a) Ekonomichef 
b) KSAU 

5.2 Beslut i fråga om avbetalningsplan för betalning av fordran, om 
planen sträcker sig längre än 3 månader 

 Ekonomichef 
(Överenskommelser om avbetalningsplaner upp 
till tre månader är att betrakta som verkställighet.) 

5.3 Beslut om inkassoåtgärder vid avsteg från gällande riktlinjer för 
kravhantering  

 Redovisningschef 

5.4 Beslut i fråga om försäljning och annan överlåtelse av lös 
egendom inom kommunstyrelsens verksamhet 

a) Upp till ett prisbasbelopp  
b) Mellan 1 och 5 prisbasbelopp 

  
 

a) Budgetansvarig chef 
c) Ekonomichef  

5.5 Beslut i fråga om utdelning av donationsmedel  Ekonomichef 

5.6 Beslut i fråga om att avge yttrande över 
folkbokföringsärende/skatteärende 

 Ekonomichef 

5.7 Beslut i fråga om överklagande av 
folkbokföringsärende/skatteärende 

 Kommundirektör 

5.8 Beslut i fråga om ansökan om externa medel (inkl EU-medel) för 
projekt- och utvecklingsarbete m.m.  

 Budgetansvarig chef 

5.9 Beslut i fråga om besluts- och behörighetsattestanter och 
ersättare för dessa 

 Ekonomichef  

5.10 Beslut i fråga om el-handel (försäljning och inköp av el, etc. i 
enlighet med kommunens strategi för elhandel) 

 Ekonomichef 

 
Kommentar: För firmatecknare se separat beslut från kommunstyrelsen.  
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6. Inköp och upphandling  
 ÄRENDE  Lagrum/annan 

bestämmelse  Delegat/kommentar 

6.1 Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster över 86 
prisbasbelopp eller om upphandlingen är av principiell betydelse 
eller annars av större vikt, är kommungemensam eller inom 
kommunstyrelsens verksamhetsområde  

LOU, LUK, LUF  

 a) Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 
b) Beslut i fråga om att godkänna upphandlingsdokument, 

tilldela ett kontrakt, att yttra sig vid överprövning, att 
avbryta pågående upphandling, samt att göra om 
upphandling.  

 a) KSAU 
b) Budgetansvarig chef (gäller KS som 

verksamhetsnämnd) eller upphandlingssamordnare 
(om kommunövergripande/kommungemensamma 
avtal) 

6.2 Ramavtal och kontrakt avseende varor och tjänster upp till 86 
prisbasbelopp förutsatt att upphandlingen inte är av principiell 
betydelse eller annars av större vikt, är kommungemensam eller 
inom kommunstyrelsens verksamhetsområde  

LOU, LUK, LUF  

 a) Beslut i fråga om att genomföra upphandling. 
b) Beslut i fråga om att godkänna upphandlingsdokument, 

tilldela ett kontrakt, att yttra sig vid överprövning, att 
avbryta pågående upphandling, samt att göra om 
upphandling.  

 a) Budgetansvarig chef (gäller KS som 
verksamhetsnämnd) eller upphandlingssamordnare 
(om kommunövergripande/kommungemensamma 
avtal) 

b) Budgetansvarig chef (gäller KS som 
verksamhetsnämnd) eller upphandlingssamordnare 
(om kommunövergripande/kommungemensamma 
avtal) 

6.3 Samordnad upphandling av kommungemensamma ramavtal eller 
ramavtal inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, inom 
Uppsam-samarbetet 

LOU, LUK, LUF  

 a) Beslut i fråga om deltagande i upphandling av principiell 
betydelse eller annars av större vikt 

b) Beslut i fråga deltagande i övriga upphandlingar 
 

 a) KSAU 
b) Upphandlingssamordnare 
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6.4 Samordnad upphandling av kommungemensamma kontrakt eller 
kontrakt inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, inom 
Uppsam-samarbetet 

LOU, LUK, LUF  

 a) Beslut i fråga om deltagande i upphandling av principiell 
betydelse eller annars av större vikt. 

b) Beslut i fråga om deltagande i övriga upphandlingar. 

 a) KSAU 
b) Upphandlingssamordnare 

6.5 Samordnad upphandling av kommungemensamma ramavtal eller 
ramavtal inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, SKI 
Kommentus Inköpscentral. 

LOU, LUK, LUF  

 a) Beslut i fråga om avropsanmälan i upphandling av 
principiell betydelse eller annars av större vikt. 

b) Beslut i fråga om avropsanmälan i övriga upphandlingar. 

 a) KSAU 
b) Upphandlingssamordnare 

6.6 Samordnad upphandling av kommungemensamma ramavtal eller 
ramavtal inom kommunstyrelsens verksamhetsområde, Statens 
Inköpscentral vid Kammarkollegiet, Region Uppsala m. fl.  
 

  

 a) Beslut i fråga om upphandling av principiell betydelse eller 
annars av större vikt, utfärda fullmakt samt 
tilldelningsbeslut 

b) Beslut i fråga om övriga upphandlingar, utfärda fullmakt 
samt tilldelningsbeslut 
 

LOU, LUK, LUF a) KSAU 
b) Upphandlingssamordnare 

6.7 Beslut i fråga om att förlänga ett befintligt ramavtal eller kontrakt 
a) Om avtalet rör ett av KS verksamhetsområden 
b) Om avtalet är kommungemensamt   

LOU, LUK, LUF Budgetansvarig chef 
a) Budgetansvarig chef 
b) Upphandlingssamordnare  

 
Kommentarer: Avrop från ramavtal är att betrakta som verkställighet, i och med att budgetansvarig chef agerar inom sina budgetramar och utifrån redan 
gällande ramavtal.  

Observera att för mindre upphandlingar gäller de riktlinjer för direktupphandling som antagits av kommunstyrelsen § 191, 2014-08-25. Riktlinjerna anger 
beloppsgränser vid mindre inköp och hur offerter i så fall ska tas in, m.m.  
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Observera också de antagna styrdokumenten Policy för upphandling och Riktlinjer för upphandling som ska följas vid alla upphandlingar.  

  



Sida 20 av 26 
 

 

7. Fysisk planering, fast egendom, fastigheter och exploateringsverksamhet 
  

ÄRENDE 
Lagrum/annan 
bestämmelse 

 

Delegat/kommentar 
7.1 Beslut i fråga om att förvärva och överlåta fastighet eller 

fastighetsdel genom köp, byte, gåva, fastighetsreglering eller 
inlösen enligt PBL under förutsättning att köpeskillingen inte 
överstiger 86 prisbasbelopp exkl. förrättningskostnader 

 KSAU 

7.2 
 

Beslut i fråga om exploateringsavtal under förutsättning att 
ersättningen inte överstiger 86 prisbasbelopp exkl. 
förrättningskostnader 

 KSAU 

7.3 Medgivande till överlåtelse av exploateringsavtal  Mark- och exploateringschef 

7.4 Beslut i fråga om planbesked vid standardförfarande enligt PBL  KSAU 

7.5 Beslut i fråga om att hyra externa lokaler, och bostäder, och 
uppsägning av hyresavtal 

 Lokalförsörjningschef  

7.6 Beslut i fråga om förvärv och överlåtelse av bostadsrätt  Lokalförsörjningschef  
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7.7 Beslut i fråga om uthyrning av byggnader och lokaler som 
disponeras av kommunen för en tid av högst 5 år i sänder 

12 kap. JB Lokalförsörjningschef * 

7.8 Beslut i fråga om att teckna tilläggsavtal till befintliga hyresavtal med 
de kommunala bolagen. 

 Lokalförsörjningschef  

7.9 Beslut i fråga om ansökan om betalningsföreläggande och 
handräckning samt väckande av talan i allmän domstol angående 
obetalda hyror för kommunstyrelsens uthyrda lokaler och bostäder 

Lag (1990:746) om 
betalningsföreläggande och 
handräckning, RB 

Lokalförsörjningschef 

7.10 Beslut i fråga om förvärv och överlåtelse av fast egendom där 
kommunstyrelsen beslutat om prissättning. 

 Mark- och exploateringschef 

7.11 Beslut i fråga om att teckna avtal om servitut, lednings- och 
nyttjanderätter gällande kommunens mark 

 Mark- och exploateringschef 

7.12 Ansökan och återkallande av lantmäteriförrättning samt ärenden vid 
inskrivningsmyndigheten 

Fastighetsbildnings-, 
ledningsrätts- och 
anläggningslagen 

Handläggare 

7.13 Framställa yrkanden samt godkännande av/medgivande vid 
lantmäteriförrättning 

Fastighetsbildnings-, 
ledningsrätts- och 
anläggningslagen 

Mark- och exploateringschef eller samhälls- 
byggnadschef (beroende på verksamhet) 
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7.14 Beslut i fråga upplåtelse (arrenden) av kommunägd mark som inte 
är allmän plats enligt PBL i upp till ett år 

 Mark- och exploateringschef 

7.15 Beslut att avstå från att påkalla prövning hos hyresnämnden enligt 
lagen eller när förvärvet inte är av principiell karaktär och är av ringa 
omfattning 

Lag om förvärv av 
hyresfastigheter m.m. 
(1975:1132) 

Mark- och exploateringschef 
 

7.16 Beslut i fråga om att avge yttrande till andra myndigheter och 
organisationer samt rätt att avge yttrande gällande kommunens 
mark (gäller frågor av ringa betydelse och/eller av 
verkställighetskaraktär, t.ex. yttranden gällande bygglov) 

 Handläggare 
 

7.17 Ansöka om dispens och tillstånd hos myndigheter i egenskap av 
fastighetsägare 

 Handläggare 
 

7.18 Ansöka om bygglov, marklov, rivningslov samt göra en anmälan till 
bygglovsmyndighet 

 Handläggare 
 

*Beslutet anmäls ej 

Kommentar: Mark- och exploateringschef undertecknar avtal och andra nödvändiga handlingar vid beslut tagna av kommunstyrelsen eller KSAU 
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8. Kultur, fritid och bibliotek 
 ÄRENDE  Lagrum/annan 

bestämmelse  Delegat/kommentar 

8.1 Beslut i fråga om bidrag till särskilda ändamål upp till 4,5 
prisbasbelopp 

 KSKuFU 

8.2 Beslut i fråga om bibliotekets öppettider  KSKuFU 

8.3 Inköp av konst till kommunens offentliga lokaler  
a) Beslut om inköp över 4,5 prisbasbelopp 
b) Beslut om inköp mellan 1 och 4,5 prisbasbelopp 
c) Beslut om inköp upp till 1 prisbasbelopp 

  
a) KSKuFU 
b) Kultur- och fritidschef 
c) Konstansvarig handläggare  
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9. Tillståndsärenden enligt alkohollagen, spellagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, och 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 

  ÄRENDE  Lagrum/annan 
bestämmelse  Delegat/kommentar 

 Alkohollagen   

9.1 Beslut i fråga om återkallelse av tillstånd vid misskötsamhet  KSAU 

9.2 Beslut i fråga om godkännande av tillfällig lokal för cateringföretag 
med stadigvarande tillstånd 

8 kap 4 § AlkL Handläggare 

9.3 Beslut i fråga om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten  KSAU 

9.4 Beslut i fråga om tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap  Handläggare 

9.5 Beslut i fråga om ansökan från konkursförvaltare att bedriva 
servering i enlighet med tidigare tillstånd 

 Handläggare 

9.6 Beslut i fråga om godkännande av ny bolagsman i befintligt bolag 9 kap § 11 AlkL Handläggare 

9.7 Beslut i fråga om att återkalla serveringstillstånd när 
verksamheten upphör vid serveringsställe 

9 kap 18 § AlkL Handläggare 

9.8 Beslut att begära handräckning från Polisen för att utföra tillsyn 9 kap 9 § AlkL Handläggare 

9.9 Beslut i fråga om att meddela erinran  9 kap 17, 19 § AlkL Handläggare 
 

9.10 Beslut i fråga om att meddela varning 9 kap 19 § Förvaltningschef 

9.11 Beslut i fråga om att meddela förbud mot verksamhet 9 kap 19 § KSAU  

9.12 Beslut i fråga om att avskriva ansökningsärende 8 kap 10 § AlkL 
AlkF §§ 5, 6 

Handläggare  

9.13 Beslut i fråga om att meddela undantag från skyldighet att avlägga 
kunskapsprov 

8 kap 12 § AlkL 
 

Handläggare 

9.14 Beslut i fråga om att meddela hinder mot att avlägga 
kunskapsprov 

8 kap 12 § AlkL Handläggare 

 Tobakslagen    
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9.15 Beslut att meddela föreläggande eller förbud 20, 20a §§ TL Handläggare 

9.16 Besluta om nedsättning av avgift eller avgiftsbefrielse (när 
särskilda skäl föreligger, exempelvis när en verksamhet upphör) 

19 b § TL Handläggare 

9.17 Beslut i fråga om avskrivning av tillsynsärende  Handläggare 

9.18 Beslut i fråga om omhändertagande av tobaksvara 21 § TL Handläggare 

 Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare   

9.19 Beslut att meddela föreläggande eller förbud 31, 34 §§ Handläggare 

9.20 Beslut i fråga om avskrivning av tillsynsärende  Handläggare 

 Spellagen   

9.21 Beslut i fråga om registrering av lotteri, och om att förena 
registreringen med villkor 

6 kap. 9 – 10 §§ SpeL Handläggare 

9.22 Beslut att utse kontrollant samt fastställa arvode 18 kap. 10 § SpeL Handläggare 

9.23 Beslut att meddela varning och återkalla tillstånd 18 kap. 16 § SpeL Handläggare 

9.24 Lämna yttrande gällande anordna spel på värdeautomater  3 kap. 11 § SpelF Handläggare 

 Lagen om handel med vissa receptfria läkemedel    

9.25 Beslut i fråga om anmälan till Läkemedelsverket av brister vid 
försäljning av vissa receptfria läkemedel 

Lagen om handel med 
vissa receptfria läkemedel 
§ 21 

Handläggare 
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10. Säkerhet och beredskap 
 
 

ÄRENDE  Lagrum/annan 
bestämmelse  Delegat/kommentar 

 Säkerhetsskyddslagen   

10.1 Beslut om placering i säkerhetsklass 17 §, 
Säkerhetsskyddsförordning 
(1996:633) 19 § 

Kanslichef* 

*Beslutet anmäls ej 

 



Sida 1 av 2 

 
 

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Åsa Franzén Datum KS-2018/13 
Dan-Erik Pettersson  2019-01-31   
Marie Sohlberg 
Lena Larsson 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2019 
KS-2018/13 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att fastställa verksamhetsplan 2019 för kommunstyrelsens verksamheter enligt framlagt 
förslag  
 
att under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att flytta verksamheterna 
ungdomsverksamheten och Kulturskolan till Kommunstyrelsen godkänna verksamhetsplan 
för dessa verksamheter 
 
att skicka beslutet till kommunfullmäktige för kännedom. 
  
 
Bakgrund  
 
Kommunfullmäktige fastställer mål och ekonomiska ramar för 2019. Nämnder och styrelser 
ska upprätta verksamhetsplan för år 2019 så att dessa kan redovisas i kommunfullmäktige. 
 
 
 
 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson  
kommundirektör  
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Mottagare 1 
Mottagare 2 osv 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Nämndens mål kan påverka barn.  

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Nämnden har beaktat barns bästa i utformningen av mål.  
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 



 
 

 1 
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1 Bakgrund och inledning 
1.1 Övergripande beskrivning av nämndens ansvar 
 
Nämndens/styrelsens övergripande ansvar 
Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen svarar också i egenskap av ägare för 
koncernledningen av de bolag som kommunen helt eller delvis äger. Styrelsen ska med 
helhetssyn driva de långsiktiga och strategiska framtidsfrågorna. 
 
Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan och verksamhetsnämnd för 
fritid och kultur samt HR , ekonomi- och kommunledningskontoret. Information och 
kommunikation, samordning/planering av verksamhetslokaler, styrning och ledning etc ingår 
i kommunstyrelsens ansvar. Är även verksamhetsnämnd för måltidsverksamheten samt de 
förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övigt som inte uppdragits åt någon annan nämnd. 
 
Nationella mål/lagstiftning 
Gällande lagstiftning, nationella mål och Agenda 2030 ligger som grund för hela 
verksamheten.  
 
Mål i fastställda i regionen och Knivsta kommuns Vision   
Knivstas Vision 2025, den regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030 ligger till grund 
för KF mål och arbetet. Visonen innebär bland annat att Knivsta ska vara en del av 
tillväxtregionen Stockholm-Uppsala, öppen för förändringar, föregångskommun och 
mötesplats för ett hållbart samhälle.  
 

1.2 Verksamhetsförutsättningar 
 
Övergripande ekonomiska förutsättningar  
Svergies ekonomi är en liten och omvärldsberoende ekonomi. Den globala ekonomi och 
konjunkturen är nu i avmattningsfas vilket väntas leda till minskad skatteunderlagstillväxt för 
den offenltiga sektorn. Samtidigt står offentliga sektorn för stor demografisk förändring där 
antalet unga och äldre blir fler, medans andelen i arbetsför ålder blir lägre. 
 
I Knivsta kommun är ekonomin en stor frågar, resultatet 2017 var negativt och 2018 års 
resultat befaras också bli negativt. Detta har inneburit att kommunen dels höjt skatten med 
70 öre för verksamhetsår 2019 och samtidigt påbörjat ett förändringsarbete för att öka 
effektiviteten för att möta framtidens utmaningar och för att kunna återställa skattenivån vid 
mandatperiodens slut. 
 
Effektiviseringsbeting 
Kommunstyrelsens eget effektiviseringsbeting för 2019 är 300 tkr och kommer succesivt att 
öka kommande år. Dessutom ligger den årliga uppräkningen lägre än vad den faktiska 
kostnadsutvecklingen förväntas bli, vilket även det innebär ett effektiviseringsbeting. 
Förvaltningen har i uppdrag att genomföra ett genomgripande förändringsarbete för att 
uppnå betinget. Det innebär bl.a. att se över och förenkla processer, minskad 
administration, införa nya arbetssätt och ny teknik som frigör tid, kompetens och resurser för 
att säkerställa en långsiktigt god kvalitet och en effektiv förvaltning. Även att tänka i 
delningsekonomiska termer mellan förvaltningskontoren och med andra kommuner ska 
finnas med för att dela på utvecklingsarbete, kompetens och resurser. 
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Befolkningsökning 
Förutom den demografiska utmaningen har Knivsta kommun även kraftig befolningstillväxt. 
Den senaste officiella folkmängden för Knivsta kommun är 18 671 personer (1 november 
2018), det är stor ökning från året innan (+3,4 procent) och på 3 år har befolkningen ökat 
med cirka 1 800 invånare. Befolkningstillväxten kommande mandatperiod uppskattas till 
drygt 2 200 invånare eller 12 procent. 
 
En ökad befolkning och en förändrad demografi kommer påverka kommunen och ställer 
krav på en god planering av kommunal service kommande år.  
 
Under 2019 kommer flera nya lagar, som en ny säkerhetsskyddslag där bl.a. kraven på 
skydd av säkerhetskänslig verksamhet förtydligas. Ett nytt webbtillgänglighetsdirektiv 
kommer som innebär att webbplatser och andra digitala tjänster ska bli mer tillgängliga.  
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2 Kommunfullmäktiges mål 
Kommunfullmäktiges mål utgår från visionen, regional utvecklingsstrategi och Agenda 2030. 
De anger vad som är prioriterat under mandatperioden och hur kommunstyrelsen och 
nämnder ska bidra. Utifrån vision, kommunfullmäktiges mål, relevanta styrdokument etc bör 
kommunstyrelsen och nämnderna arbeta fram egna mål och indikatorer. 
 
 

Värde 
Knivsta kommun ska tillhandahålla effektiv och kvalitativ 
verksamhet 

Mål 1: Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Historisk 
Trend1 

Nettokostnad egentlig verksamhet, kr/inv 2 55 839 52 165 (Riket) Ska minska 
 

Låneskuld per invånare 3 58 500 30 442 (Riket) Ska bibehållas 
 

Årets resultat som andel av skatt & generella 
statsbidrag kommun (%) 4 

2,5 4.3 (Riket) Ska bibehållas 
 

 

Mål 2: Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög 
kvalitet till rimlig kostnad 
Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Historisk 

Trend 
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel 
(%) 5 

7,8 % 3,6 %     (Uppsala 
län) 

Ska minska 
 

Nöjd medborgarindex helheten 6 53  55 Ska öka 
 

Kvinnor  
53  

Män   
54  

Kostnad per betygspoäng 7 369 421 (Uppsala län) Ska bibehållas  
 

 

                                                           
1 Trend är en jämförelse av tidigare års resultat och nuvärdet 
2 www.kolada.se- År 2017 
3 www.kommuninvest.se- År 2017 
4 www.kolada.se- År 2017 
5 www.kolada.se- År 2017 
6 www.kolada.se- År 2017 
7 www.kolada.se- År 2017 

http://www.kolada.se-/
http://www.kommuninvest.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
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Mål 3: Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarens kompetens tas tillvara. 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Historisk 
Trend 

Medarbetarengagemang (HME) – 
motivationsindex 8  

80,4 82 (Uppsala län) Ska bibehållas 
 

Medarbetarengagemang (HME) – 
ledarskapsindex 9 

79,6 79 (Uppsala län) Ska bibehållas 
 

Sjukfrånvaro 10  5,9 %
  

Kvinnor 6,4 % 
Män 4,1 % 

6,9 % (Uppsala län) Ska minska 
 

 

Bo och trivas 
Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående 
invånare 

Mål 4: I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och 
organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Historisk 
Trend 

Nöjd Inflytande-Index – Helheten 11 40 39       (Uppsala 
län) 

Ska öka 
 

Kvinnor 
38 

Män  
42 

Valdeltagande i senaste kommunvalet 12 87,3 % 84,4 %    
(Uppsala län) 

Ska bibehållas 
 

Nöjd kund index (NKI) kommunens 
myndighetsutövning 13 

61  71 
(genomsnittligt 
resultat) 

Ska öka 
 

Idéburet-offentliga partnerskap antal Egen mätning  Ska öka  

Andelen unga som anser att de har mycket stora 
eller stora möjligheter att föra fram åsikter till 
de som bestämmer i kommunen14 

Flickor åk 9           
20 % 

Flickor åk 9 
(Uppsala län) 
14,3 % 

Ska bibehållas 
 

Pojkar åk 9        
30,2 % 

Pojkar åk 9 
26,3 % 

 
                                                           
8 www.kolada.se- År 2018 
9 www.kolada.se- år 2018 
10 www.kolada.se- år 2017 
11 www.kolada.se- År 2017 
12 www.kolada.se- Val 2014 
13 Öppna jämförelse (Insikt)- År 2017 
14 Liv och hälsa UNG- År 2017 

http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
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Mål 5: Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv 
och meningsfull fritid 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Historisk 
Trend 

Andelen unga som 
känner sig trygga i 
församlings-, förenings-, 
eller idrottslokaler 15 

Andelen unga som 
känner sig trygga på 
ungdomens hus, 
fritidsgård eller liknande 
16 

Åk 7 
flickor 
63 % 

Åk 7 
pojkar 
75 % 

Åk 9 
flickor 
68 % 

Åk 9 
pojkar 
85 % 

Flickor länet 69 %     
Pojkar länet 80 % 

Ska öka  

Åk 7 
flickor 
22 % 

Åk 7 
pojkar 
65 % 

Åk 9 
flickor 
46 % 

Åk 9 
pojkar 
72 % 

Flickor länet 50 %     
Pojkar länet 71 % Ska öka 

 

Nöjd Medborgar-Index - 
Idrott- och 
motionsanläggningar 17 

60 59      (Uppsala län) Ska bibehållas  
Kvinnor         
61 

Män               
60 

 

                                                           
15 Liv och hälsa UNG- År 2017 
16 Liv och hälsa UNG- År 2017 
17 www.kolada.se- År 2017 

http://www.kolada.se-/
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Mål 6: Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en 
god hälsa 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Historisk 
Trend 

Ohälsotal, dagar 18  18,1 % 27,3 %          (Uppsala 
län) 

Ska bibehållas 
 

Kvinnor 
23,8 % 

Kvinnor 
12,4 % 

Kvinnor 
34,3 % 

Män 
20,7 % 

Andel vuxna som skattar sin hälsa 
som bra 19  

75 % 73 %             (Uppsala 
län) 

Ska bibehållas 
 

Kvinnor 
72 % 

Män   
78 % 

Kvinnor 
70 % 

Män      
77 % 

Andel elever i åk 9 som skattar sin 
hälsa som bra 20 

Flickor 62 
% 

Pojkar 
84 % 

 (Uppsala län) Ska öka 
 

Flickor  
63 % 

Pojkar 
82 % 

Andelen elever i åk 9 som 
brukat/röker 21  

-alkohol 

-narkotika 

-cigaretter 

Flickor 44 
% 

Pojkar 
40 % 

Flickor  
45 % 

Pojkar 
40 % 

Ska minska 
 

Flickor 
4,6 % 

Pojkar 
5,4 % 

Flickor 
5,2 % 

Pojkar 7 
7 % 

Flickor 
7,6 % 

Pojkar 
1,3 % 

Flickor 
3,1 % 

Pojkar 
2,1 % 

 
Växa 
I Knivsta kommun ska invånarna ha möjlighet till utveckling och 
stöd i livets alla skeden 

 

                                                           
18 www.kolada.se- År 2017 
19 Liv och hälsa- År 2017 
20 Liv och hälsa UNG- År 2017 
21 Liv och hälsa UNG- År 2017 

http://www.kolada.se-/
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Värna 
Knivsta kommun ska växa hållbart och vara ett föredöme inom 
miljöområdet. 

Mål 11: Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Historisk 
Trend 

Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete22 60 57      (Uppsala 
län) 

Ska bibehållas 
 

Kvinnor 
61 

Män 
59 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 
under hela året 23 

22 % 27 %  (Uppsala 
län) 

Ska öka 
 

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, 
ton CO2-ekv/inv 24 

4,62 5,14   (Uppsala 
län) 

Ska minska 
 

 

 
Kommunstyrelsens verksamheter har liten eller ingen påverkansmöjlighet på mål 7, 8, 9 
och 10 och de berör framför allt andra nämnder.  
 

Uppföljning/utvärdering under verksamhetsåret 
• Prognoser i enlighet med beslut i KF 
• Augusti – delårsbokslut med fokus på måluppfyllelse  
• Årsbokslut med årsredovisning/verksamhetsberättelse  
• Kommunstyrelsen ska redovisa de åtgärder som eventuellt behöver vidtas för att nå 

budgetbalans 
 
 
 
 

                                                           
22 www.kolada.se- År 2017 
23 www.kolada.se- År 2017 
24 www.kolada.se- År 2016 

http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
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3 Nämndens egna mål 
 
Nämnden arbetar endast mot kommunfullmäktiges antagna mål (inga enga mål).  
 

4 Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnd 
 
KF-uppdrag  
Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder för verksamhetsår 2019. 
 
Uppdrag Målbild Styrelse / nämnd 
Effektiviseringsprogram – 
framtagande av åtgärder för 
en långsiktig ekonomi i 
balans 

Kommunens kostnader ska 
minska med 20 miljoner 
kronor under perioden 
2019-2022 

Kommunstyrelsen 

Förändringsarbete – 
organisation och arbetssätt 
ligger i fokus liksom att 
integrera målen från Agenda 
2030 i beslut och arbete 

Knivsta kommun ska arbeta 
för att uppnå målen i 
Agenda 2030. 
Förändringsarbetet ska 
leda till effektivare 
arbetsprocesser och ökat 
användande av ny teknik.  

Kommunstyrelsen och 
nämnder 

Lokaleffektivitet – 
framtagande av plan för 
ökad lokaleffektivitet inom 
alla verksamhetsområden 

Ökad lokaleffektivitet ska 
leda till minskade 
lokalkostnader om 10 
miljoner kronor under 
perioden 2019-2022 

Kommunstyrelsen och 
nämnder 

Fossilfri/koldioxidneutral 
kommun – minimerad 
plastanvändning och giftfri 
förskola 

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral 
kommunkoncern 

Kommunstyrelse och 
nämnder 

Upphandlingar – 
kravställning i upphandlingar 
på ekologiska och 
rättvisemärkta produkter 

Inköp av varor och tjänster 
ska vara ekologiska och 
rättvisemärkta 

Kommunstyrelsen och 
nämnder 
 

Modern energiteknik och 
kretsloppsanpassad teknik 
för VA-hantering, ska 
övervägas vid nybyggnation 
och planering av nya 
områden 

Hållbar stadsplanering Kommunstyrelse och 
nämnder 
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5 Nämndens ekonomi  
 

Ekonomiska förutsättningar 
Kommunen har ett negativt resultat 2017 och ett befarat negativt resultat även 2018, vilket 
behöver täckas kommande år genom en högre resultatnivå än 1 procent av skatter och 
bidrag. 
 
De kommande åren indikerar en fortsatt ökning av investeringsrelaterade kostnader och det 
får konsekvenser genom att pengen som blir kvar att göra verksamhet för varje år 
”urholkas”.  
 
Kommunbidraget till kommunstyrelsens verksamheter har en uppräkning som varierar 
mellan 0-1,5 procent. Uppräkningen ska täcka allmän löneuppräkning och inflation, 
uppräkning är indirekt ett besparingskrav.  
 
Inga medel för oförutsett eller icke budgeterade uppdrag ryms inom de lagda ekonomiska 
ramarna. En tydlig konsekvens är en ökad handläggningstid för ärenden i och med att de 
blir fler, men även att tillkommande uppdrag måste ställas mot andra uppdrag.  
 
Flera tjänster är idag kombinationstjänster där behovet är större än resurserna, tex. inom 
juridik, arkivarie och utredare. Kris och beredskapsarbetet ökar successivt och nya uppdrag 
tillkommer liksom en ny lag som ställer högre krav på kommunerna.  
 
Under 2019 kommer flera nya lagar som en ny säkerhetsskyddslag där bl.a. kraven på 
skydd av säkerhetskänslig verksamhet förtydligas. Webbtillgänglighetsdirektiv där 
webbplatser och andra digitala tjänster ska bli mer tillgängliga.  
 
Ekonomikontoret kommer för 2019 ha extra stort fokus på 2 frågor, att stödja kommunens 
verksamhet i ekonomi samt införande av styr- och ledningssystem. 
 
Kommunledningskontoret kommer fokusera på att fortsatt leverera god service internt och 
externt. Ett kontinuerligt arbete pågår för att se över organisation, processer och rutiner för 
att effektivisera verskamheten.  
 
För 2019 har några politiska prioriteringar genomförts. Ekonomikontoret har erhållit 750 tkr 
för att införa ett styr och ledningssystem, införandet är planerat under 2019 och utveckling 
av processer kommer ske under flera år. Kommunledningskontoret har erhållit 500 tkr för e-
tjänster, detta är en fortsatt finansiering av det beslut om e-tjänster som togs under 2018.  
HR har erhållit 1 miljon kronor för förändringsarbete. Därtill har 1 miljon kronor tillförts för 
förändringsledning och 12 miljoner har avsatts för kommunstyrelsens prioriterat med fokus 
på förändrings- och effektiviseringsarbete under 2019, med syfte att skapa effektivisering 
och besparingar efterföljande år. 
 
 
Kommunstyrelsen verksamheter har 2019 ett effektiviseringsbeting om 300 tkr, det är 
fördelat enligt följande: 

• Kommunledningskontoret  100 tkr 
• Ekonomikontoret  80 tkr 
• HR-kontoret  40 tkr 
• Fritid och kulturkontoret 80 tkr 
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Resultatuppställning nämnden 
 

5.1 KF, nämnd och styrelseverksamhet 
 

Resultatuppställning  

Budget KF, Nämnd och styrelseverksamhet KF-budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 5 582 5 582 
Intäkter 0 0 
Kostnader 5 582 5 582 
Resultat 0 0 

 

5.2 Partistöd 
 

Resultatuppställning  

Budget Partistöd  KF-budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 310 310 
Intäkter 0 0 
Kostnader 310 310 
Resultat 0 0 

 
 

5.3 Övrig politisk verksamhet 
 
Resultatuppställning  

Budget Övrig  
politisk verksamhet KF-budget  

Nämnd-
BG 

  2019 2019 
Kommunbidrag 2 740 2 740 
Intäkter 0 0 
Kostnader 2 740 2 740 
Resultat 0 0 
 
Övrig politisk verksamhet omfattar kostnader för kommunstyrelsens och 
kommunfullmäktiges nämndadministration samt politikernas omkostnader som inte är 
arvoden (ex. Ipads, abonnemang) och medlemsavgifter i olika förbund (SKL, Mälardalsrådet 
m.fl.).  
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6 Nämndens verksamheter  
 
Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens ekonomiska ställning. Den leder samt 
samordnar planering och uppföljning av kommunens verksamhet och ekonomi. Ett annat 
ansvarsområde är att leda utvecklingen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över 
övriga nämnders verksamheter. 
 
Under kommunstyrelsen finns kommunledningskontor, ekonomikontor, kultur och 
fritidskontor och HR som är styrelsens förvaltning och ska med helhetssyn driva de 
långsiktiga och strategiska frågorna. Räddningstjänsten är en del av kommunförbundet 
Attunda. Lönecentrum i Tierp är en lönenämnd i samarbete med Tierps och Älvkarleby 
kommun. En ny IT-nämnd har bildats från 1 janurai 2019 med Tierp som värdkommun, ett 
samarbete mellan Tierps, Älvkarleby, Kinvsta, Heby och Östhammars kommun.  
 
Den nya mandatperioden kommer ha stort fokus på förändringsarbete, därför avsätts 
resurser till ekonomikontoret, HR-kontoret och särskilda medel för förändringsledning under 
kommunstyrelsen samt ytterligare resurser under finansförvaltningen, totalt 3,5 miljoner 
kronor. 
 
Resurser har även tilldelats kommunledningskontoret för e-tjänstesamordnare/-plattform 
(500 tkr), en ersättning och permanentning av 2018 års beslut. 
 
Från 2019 upphör samverkansnämnden och istället bildas IT-nämnden. Knivsta kommun 
var värdkommun för samverkansnämnden tidigare, den nya IT-nämnden har Tierps 
kommun som värdkommun och Knivsta kommun betalar en medlemsavgift för 
basfunktioner/tjänster, övriga uppdrag och tjänster betalas av respektive verksamhet till IT-
nämnden enligt överenskommelser/avtal. 
 
 

Budget Kommunstyrelsen totalt  
KF-

budget  
Nämnd- 

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 156 666 156 346 
Intäkter 28 226 28 566 
Kostnader 184 892 184 912 
Resultat 0 0 
 
Kommunstyrelses kommunbidrag uppgår till 156 666 tkr (exkl finansförvaltning) för 
budgetåret 2019.  
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6.1 Infrastruktur 

6.1.1 Räddningstjänst  
 
Resultatuppställning  

Budget Räddningstjänst  KF-budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 14 780 14 780 
Intäkter 0 0 
Kostnader 14 780 14 780 
Resultat 0 0 

 
Kommunen ingår i kommunalförbund Brandkåren Attunda tillsammans med flera kommuner 
i Stockholm län. Ramen för räddningstjänsten har höjts som en anpassning mot den verkliga 
medlemsavgiften. 
 

6.1.2 Totalförsvar och samhällsskydd   
  
Resultatuppställning  

Budget Totalförsvar 
 och samhällsskydd  KF-budget  

Nämnd-
BG 

  2019 2019 
Kommunbidrag 389 389 
Intäkter 599 599 
Kostnader 389 988 
Resultat 0 0 
 
Avser en tjänst inom området beredskap och säkerhet, som är placerad inom 
Kommunledningskontorets verksamheter.  
Området ökar succesivt och nya uppdrag tillkommer som civilt försvar. Ändring av lag 
kommer 2019 vilken ställer högre krav på kommunerna.  
 

6.1.3 Konsumentrådgivning  
 
Resultatuppställning  

Budget Konsumentrådgivning KF-budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 256 256 
Intäkter 0 0 
Kostnader 256 256 
Resultat 0 0 
 
Gäller personalkostnader för 25% tjänst, som är placerad inom Kommunledningskontoret. 
Konsumentrådgivningen ingår som en del av kommunens Kontaktcenter. 
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6.1.4 Budget och skuldrådgivning 
 
Resultatuppställning  

Budget  
Budget och Skuldrådgivning   KF-budget  

Nämnd-
BG 

  2019 2019 
Kommunbidrag 167 167 
Intäkter 0 0 
Kostnader 167 167 
Resultat 0 0 
 
 

6.1.5 Serveringstillstånd 
 
Resultatuppställning  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ligger inom kommunledningskontorets verksamheter.  
 
 

6.1.6 Näringsliv och marknadsföring 
 

Resultatuppställning  
Budget Näringsliv  
och marknadsföring  KF-budget  

Nämnd-
BG 

  2019 2019 
Kommunbidrag 1 799 1 799 
Intäkter 0 0 
Kostnader 1 799 1 799 
Resultat 0 0 
 
Näringslivsansvarig arbetar mot det befintliga näringslivet och samordnar 
näringslivsfrågorna inom kommunen. Tjänsten är placerad i stabsgruppen inom 
Kommunledningskontoret.  
 
 
 
 
 
 
 

Budget Serveringstillstånd  KF-budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 56 56 
Intäkter 56 56 
Kostnader 112 112 
Resultat 0 0 
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6.1.7 Hälsa och hållbar utveckling 
  

Resultatuppställning  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avser en halvtidstjänst som folkhälsosamordnare och har sin placering i 
kommunledningskontorets verksamheter. 
 

6.1.8  Integration 
 

Resultatuppställning  

Budget integration KF-budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 0 0 
Intäkter 0 340 
Kostnader 0 340 
Resultat 0 0 
 
Avser en halvtidstjänst som integrationssamordnare och har sin placering inom 
Kommunledningskontoret.  
 
 

6.2 Affärsverksamhet 

6.2.1 Måltidsverksamheten    
 
Resultatuppställning  

Budget Måltidsverksamheten  KF-budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 300 300 
Intäkter 18 935 18 935 
Kostnader 19 235 19 235 
Resultat 0 0 

 
Måltidsverksamheten har år 2019 fått ett kommunbidrag om 300 tkr för att öka öka andelen 
ekologiska livsmedel.   
Måltidsverksamheten ligger inom Kommunlednignskontoret.  
 
 
 
 
 

Budget Folkhälsa 
och hållbar utveckling  KF-budget  

Nämnd-
BG 

  2019 2019 
Kommunbidrag 561 561 
Intäkter 0 0 
Kostnader 561 561 
Resultat 0 0 
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6.3 Kommunledningskontor   

6.3.1 Kommunledningskontoret  
 
Kommunledningskontoret består av sex verksamhetsområden. Verksamheterna avser 
kommunikationsenheten, kontaktcenter, måltidsverksamheten, nämndsekretariatet, 
lokalförsörjningen och stabsgruppen.  
 
Inom ramen för Kommunledningskontorets budget ligger kostander för stabsgruppen som är 
strategiskt övergripande tjänster som tex. dataskyddsombud, jurist, utredare, delar av 
verksamhetsutveckling IT, e-tjänstesamordnare och informationssäkerhet. Administrativ 
service med tjänster som registrator, arkivarie samt tjänster inom vaktmästeri och service. 
Kommunikationsenheten med webb och intranät. Även delar av kontaktcenter ligger inom 
kommunledningskontorets budget. Budgeten innehåller även kommundirektörens områden. 
Därutöver ingår kostnader för kopiatorer, administrativt material, gemensamma digitala 
system som exempelvis e-tjänsteplattform och ärendehanteringssystem, arkivkostnader, 
kostnader som inte har ägare, med mera.   
 
Verksamheterna inom Kommunledningskontoret ska ge god service och stöd internt samt 
externt.  
 
Den ekonomiska ramen är uppräknad med 1,5 procent vilket understiger det förväntade 
kostnadstrycket (löneökning etc). Detta innebär att kontoret behöver ompröva kostnader, 
processer eller samverka i frågor internt såväl som extern för att uppnå en ekonomi i balans.  
 
Ett stort arbete har pågått under de senaste åren för att öka samverkan inom IT-området 
och från 2019 har en nytt samarbete med gemensam nämnd för fem kommuner sjösatts. 
Ytterligare samarbeten och delningsekonomiskt tänkande med andra kommuner, region m.fl 
kommer fortsatt eftersträvas i syfte att dela på utvecklingsarbete, kompetens och resurser 
och därmed erhålla ökade skalfördelar i utförandet. 
 
Verksamheterna arbetar kontinuerligt för effektivare processer med bland annat stöd i 
digitala verktyg. I arbetet med ”smartare vardag” pågår ett intensivt arbete för effektivare 
flöden och ökad digitalisering. Invånarna ska kunna ta del av information via webb och 
andra kanaler 24-7. Kontaktcenter arbetar för hög tillgänglighet och korta svarstider. I mötet 
med kommunens verksamheter ska invånarna mötas av en enkel och god service. Interna 
processer och arbetssätt ses över för att förenklas och samordnas kontinuerligt.  
 

 
Resultatuppställning  

Budget Kommunledningskontor  KF-budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 27 412 27 312 
Intäkter 0 0 
Kostnader 27 412 27 312 
Resultat 0 0 
 
Under andra halvåret 2018 tillsattes medel för tjänst som e-tjänstesamordnare och e-
tjänsteplattform, dessa har nu permanentats. Inom budgeten ligger även kostnaden för post, 
arkiv, webb, intranät, dokumenthantering, utredningar, kopiatorer, kontorsmateriel m.m. 
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6.3.2 Lokalförsörjning  
 
Resultatuppställning  

Budget Planering 
verksamhetslokaler  KF-budget  

Nämnd-
BG 

  2019 2019 
Kommunbidrag 3 152 3 152 
Intäkter 0 0 
Kostnader 3 152 3 152 
Resultat 0 0 
 
 Verksamheten är placerad under Kommunledningskontoret.  
 

6.3.3 Kommunhus   
  
Resultatuppställning  

Budget Kommunhus  KF-budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 5 548 5 548 
Intäkter 0 0 
Kostnader 5 548 5 548 
Resultat 0 0 
 

6.3.4 Gemensam IT-nämnd 
 
Resultatuppställning 
Budget IT-nämnd 
(Knivsta, Östhammar, Älvkarleby,  
Tierp & Heby)  

KF-
budget  

Nämnd-
BG 

  2019 2019 
Kommunbidrag 17 749 17 749 
Intäkter 0 0 
Kostnader 17 749 17 749 
 
Från 2019 upphör samverkansnämnden och istället bildas IT-nämnden. Knivsta var 
värdkommun för samverkansnämnden, den nya nämnden har Tierps kommun som 
värdkommun och Knivsta betalar en medlemsavgift.    
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6.4 HR-kontoret 

6.4.1 Personalpolitik     
 
Kommunfullmäktiges mål för verksamheten är att ”Knivsta kommun har engagerade 
medarbetare som utvecklar verksamheten”. 
 
Målet mäts genom Medarbetarengagemang i form av Motivationsindex och 
Ledarskapsindex. Dessutom följs målet upp genom att följa sjukfrånvaron inom kommunen. 
 
HR-kontorets uppdrag är att leverera en tydlig struktur samt användarvänliga verktyg inom 
HR-processerna Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla och Avsluta. HR-kontoret bidrar 
dessutom med processtöd samt coaching i medarbetar- och ledarskapsfrågor till samtliga 
chefer. Fokus för HR-kontoret under kommande verksamhetsår är, förutom att omsätta Våra 
gemensamma värderingar i ett tydligt Arbetsgivarvarumärke, koncentrera arbetet på att 
effektivisera nödvändiga HR- processer. 
 
 
Resultatuppställning 

Budget HR-kontor  KF-budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 5 698 5 658 
Intäkter 0 0 
Kostnader 5 698 5 658 
Resultat 0 0 
 
HR-kontoret har inför verksamhetsåret 2019 fått 1,5 % i indexuppräkning samt 1 000 tkr för 
ett förändringsarbete. I budgeten för HR-kontoret är de enskilt största posterna HR-
kontorets egna lönekostnader samt kostnaden för företagshälsovård.  
 
Inga investeringar är reserverade för 2019. 

6.4.2 Fackliga kostnader  
 
Resultatuppställning 

Budget Fackliga kostnader  KF-budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 1 653 1 653 
Intäkter 0 0 
Kostnader 1 653 1 653 
Resultat 0 0 
 
Fackliga kostnader har fått en indexuppräkning på 1 % samt ett tillskott på 300 tkr för att 
komma i nivå med kostnadsutfallet tidigare år.  
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6.4.3 Lönecentrum  
 
Lönecentrum i Tierp är en lönenämnd i samarbete med Tierps och Älvkarleby kommun, 
nedan är kostnaderna för Knivsta kommuns andel i nämnden.  
 
Resultatuppställning 
Budget Lönecentrum  
(Knivsta, Tierp och Älvkarleby)  KF-budget  

Nämnd-
BG 

  2019 2019 
Kommunbidrag 3 114 3 114 
Intäkter 0 0 
Kostnader 3 114 3 114 
Resultat 0 0 
 
Verksamheten har fått en indexuppräkning på 1,6 % 
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6.5 Ekonomikontoret 
 
Ekonomikontorets främsta fokus är god ekonomisk hushållning som vilar i 
kommunfullmäktiges mål 1 ”Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans” 
och mål 2 ” Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig 
kostnad”.  
 
Kontoret ska därför bidra till målen genom att planera, följa upp och utvärdera kvalitet och 
ekonomi, genomföra upphandlingar som leder till goda affärer samt säkerställa att 
kommunen följer den kommunala redovisningslagen. 
 
Resultatuppställning 

Budget Ekonomikontor  KF-budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 10 164 10 084 
Intäkter 0 0 
Kostnader 10 164 10 084 
Resultat 0 0 
 
Ekonomikontoret har fyra inriktningar, redovisning, budget och uppföljning, ledningsstöd 
samt upphandling.  

• Redovisning ansvarar för upprättande av bokslut, löpande bokföring, 
skattedeklarationer etc.  

• Budget och uppföljning har uppdraget att stödja verksamhetschefer i ekonomiska 
frågor, upprätta budget, följa upp budget och återrapportera till nämnder. Utöver 
detta finns uppdrag att ta fram befolkningsprognoser och säkerställa kommunens 
försäkringsskydd samt statistikfrågor. 

• Upphandlingsgruppen arbetar med att genomföra prioriterade upphandlingar, 
avtalsdatabas, utbildning och rådgivning i upphandlingsfrågor samt ansvariga för 
policy och riktlinjer.  

• Ledningsstödet ansvarar för kommunens intern kontroll, uppföljningar och 
utvärderingar av verksamheter, tillsyn av förskola och grundskola och inte minst 
kommunens styr och kvalitetsledningssystem. 

 
Den ekonomiska ramen är uppräknad med 1,5 procent vilket understiger det förväntade 
kostnadstrycket (löneökning etc). Detta innebär att kontoret behöver ompröva kostander, 
processer eller samverka i frågor internt såväl som extern för att uppnå en ekonomi i balans.  
 
Ekonomikontoret kommer för 2019 ha extra stort fokus på 2 frågor, att stödja kommunens 
verksamhet i ekonomi samt införande av styr- och ledningssystem. Ekonomikontoret har för 
erhållit nya pengar för införande av styr och ledningssystem (+750 tkr). 
 
 
Investeringsmedel  
Ekonomikontoret har behov av fortsatt vidareutveckling av kommunens ekonomisystem, 
men även att hålla jämna steg i uppgraderingar etc. Beslutsstödsystem är ett annat projekt, 
där kommunens planeringsprocesser behöver digitaliseras, i första skedet 
verksamhetsplaner och –berättelser. I senare skede bygga vidare med internkontroll, 
statistik och nyckeltal. 
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6.6 Fritid och kultur  

6.6.1 Allmän fritid 
 
Resultatuppställning 

Budget Allmän fritid  KF-budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 3 376 3 356 
Intäkter 0 0 
Kostnader 3 376 3 356 
Resultat 0 0 

 
Allmän fritid arbetar med föreningsbidrag i olika former. Det mesta av bidragen betalas ut i 
form av aktivitetsbidrag vilket innebär att med samma summa varje år men fler föreningar så 
blir aktivitetsbidraget mindre per person och aktivitet. Trycket på anläggningsbidragen ökar 
också och även behovet av lokaler till barn som vuxnas aktiviteter.  

 

6.6.2 Idrotts och fritidsanläggningar 
 
Resultatuppställning 
Budget Idrotts- och 
fritidsanläggningar  KF-budget  

Nämnd-
BG 

  2019 2019 
Kommunbidrag 32 322 32 302 
Intäkter 7 457 7 457 
Kostnader 37 779 39 759 
Resultat 0 0 
 
Idrotts- och fritidsanläggningar ansvarar för t.ex. Hälsohuset, Alsikehallen, allmänna bad, 
konstgräsplan, elljusspår, utegym och övriga anläggningar som kommunen äger. Under 
2019 kommer delar av Knivsta Centrum för idrott och kultur (CIK) att färdigställas och ingå 
förvaltningens uppdrag att ombesörja. Förvaltningen uppvaktas ofta av nya sporter som 
gärna vill etablera sig i Knivsta såsom racketsporter, discgolf och skateboarding.   
 

6.6.3 Bibliotek 
 
Resultatuppställning 

Budget Bibliotek KF-budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 8 624 8 604 
Intäkter 112 112 
Kostnader 8 736 8 716 
Resultat 0 0 
 
Enligt bibliotekslagen har varje kommun skyldighet att bedriva biblioteksverksamhet som 
anger övergripande riktlinjer och principer där biblioteket ska vara tillgängligt för alla och 
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särskild uppmärksamhet ska riktas mot prioriterade grupper. Kommunens bibliotek finns 
idag i kommunhuset och planer finns för ett filialbibliotek i Alsike på sikt. Biblioteket har inte 
haft möjlighet att utöka personalen de sista 9 åren trots att folkmängden ökat kraftigt. 
Biblioteket är idag en plats för invånarna att ta del av både program, aktiviteter och kunskap. 
De studenter som förväntas flytta in till kommen kommer vilja ha ytterligare läsplatser och en 
ökad service.  
 

6.6.4 Allmän kultur 
 
Resultatuppställning 

Budget Allmän Kultur  KF-budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 1 262 1 242 
Intäkter 0 0 
Kostnader 1 262 1 242 
Resultat 0 0 
 
Allmänkulturen ansvarar för traditionella arrangemang som nationaldagen men också den 
offentliga konsten, samarbeten med skolan (Skapande skola), kultur i vården, 
konsertkarusellen, studieförbunden och bidrag till andra kulturaktiviteter. Den är också 
mottagare av många utav civilsamhällets och de övriga offentliga aktörernas förslag på 
samarbeten. 
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6.6.5 Ungdomsverksamheten 
 
Resultatuppställning 

Budget Ungdomsverksamheten  KF-budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 3 770 3 760 
Intäkter 0 0 
Kostnader 3 770 3 760 
Resultat 0 0 
 
Ungdomsverksamhetens uppdrag består av tre delar. Mötesplatser, utåtriktad verksamhet 
och skolbarnsomsorg. Mötesplatserna ska vara trygga, drogfria och demokratiska och rikta 
sig till alla i åldersgruppen 13-18 år. Det ska finnas ett brett utbud av aktiviteter som lockar 
en mångfald av ungdomar samtidigt som aktiviteterna ska vara ett komplement till 
kommunens övriga utbud. I dagsläget finns det en mötesplats, Guldgruvan, i Knivsta. Den 
utåtriktade verksamheten ska rikta sig till ungdomar i åldern 13-25 år och ska arbeta för att 
stödja ungdomars egna initiativ samt skapa förutsättningar för inflytande. 
Skolbarnsomsorgen vänder sig till alla 10-12 åringar i centrala Knivsta. 
 

6.6.6 Kulturskolan 
 
Resultatuppställning 

Budget Kulturskolan  KF-budget  
Nämnd-

BG 
  2019 2019 
Kommunbidrag 4 882 4 872 
Intäkter 1 067 1 067 
Kostnader 5 949 5 939 
Resultat 0 0 
 

Kulturskolan bedriver undervisning för barn och ungdomar upp till 20 år. Verksamheten 
består av musik, dans, drama och bild. Merparten av undervisningen ligger på vardagar 
efter klockan 14 och kvällar men även på helger. En stor del av kulturskolans personal har 
mindre deltidstjänster. Huvudsaklig verksamhet bedrivs i egna lokaler på Thunmanskolan 
men även på flertalet skolor i kommunen. 

 

 

 

 



 
 

 25 

7 Investeringsplan  
Kommunstyrelsen beviljade investeringsmedel uppgår till 66 050 tkr 2019, 33 150 tkr av 
investeringsmedlen avser investeringar för kultur och fritid. Den enskilt största 
investeringsposten är Nya fotbollsplaner Knivsta. Gemensam stödverksamhet har för 2019 
erhållit ca 18 miljoner kronor i investeringsutrymme.  

Kommunstyrelsens investeringsplan 
 

 
Utgift Utgift Utgift Utgift 

 
2019 2020 2021 2022 

Gemensam stödverksamhet   
   Möbler och arkiv 500 500 500 500 

Programvara adm (politiker) 200 0 0 0 
Programvara ekonomisystem 0 0 0 500 
Programvara e-handel 0 500 0 0 
Programvara beslutsstödssystem (styrning och 
ledning) 300 0 0 300 
Webbutveckling  750 500 500 500 
Intranät/virtuell arbetsplats 250 250 250 0 
Utbyggnad av ärendehanteringssystem (P360) 200 200 200 200 
Dokumenthantering  500 500 500 500 
Nämndprocessen 0 200 0 200 
Arkiv och E-arkiv 500 500 500 500 
IT utrustning, ospecificerat 300 300 300 300 
Nät och datakommunkation 2 000 4 000 1 000 1 000 
Serverplattform/datacenter 1 000 1 000 1 000 1 000 
Printplattform 0 1 000 0 0 
Klientplattform 2 000 1 000 0 1 000 
Programarbete för nya verksamhetslokaler, 
lokalansvarig 3 000 3 000 3 000 3 000 
Köp av lägenheter, lokalansvarig 3 000 3 000 3 000 3 000 
Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, 
lokalansvarig 1 700 1 700 1 700 1 700 
Kommunhuset ospecificerat, lokalansvarig 1 000 1 000 1 000 1 000 
SUMMA Gemensam stödverksamhet 17 200 19 150 13 450 15 200 
   

   Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier 700 500 500 500 
     
KS ofördelade investeringsmedel 15 000 15 000 15 000 15 000 

 
 
Kommunstyrelsen har även 15 miljoner kronor i ofördelade investeringsmedel som i första 
hand ska användas till investeringar i förändringsarbeten som leder till effektivisering och 
minskade kostnader under mandatperioden. I övrigt ska investeringsmedlen användas 
restriktivt för att undvika ofinansierade kostnader i kommande års driftsbudget och endast till 
finansiering av mycket angelägna ökad eller oförutsedd investeringar som inte inryms inom 
investeringsplanen. Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel kan sökas av både 
kommunstyrelse och nämnder. 
 
Ekonomikontoret har för 2019 300 tkr i investeringsmedel för införande styr- och 
ledningssystem utöver driftkostnader för införandet. 
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Utgift Utgift Utgift Utgift 

 
2019 2020 2021 2022 

Fritid och kultur 
    Bibliotek, inventarier 150 150 150 150 

Bibliotek Alsike Nord, inventarier 0  1000 50 50 
Befintliga sporthallar och simhall, utrustning 200 200 200 200 
Övriga anläggningar utrustning 200 200 200 200 
CIK - utrustning 8 000 0 0 0 
CIK – utemiljö 500 0 0 0 
Nya fotbollsplaner Knivsta 20 000 30 000 0 0 
Sporthall Alsike Nord utrustning 0 1 500 0 0 
Renovering spontanidrottsplats Thunman 300 0 0 0 
Utveckling av elljusspår/belysning 0 2 000 0 0 
Konst, underhåll och inventering 500 500 500 500 
Renovering av konstgräsplan 3 000 0 0 0 
IT utrustning, ospecificerat 300 300 300 300 
SUMMA Fritid och kultur 33 150 35 850 1 400 1 400 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Marie Sohlberg                        Datum              KS-2019/148 
HR-chef                              2019-02-11  
 
   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Ansökan om medel ur posten Aktiv personalpolitik för 2019 
KS-2019/148 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att bevilja lönesatsningar inom ramen för Aktiv personalpolitik som beskrivs i 
tjänsteskrivelsen daterad 2019-02-11  . 
 
Sammanfattning  
 
I budgeten för 2019 finns särskilda medel avsatta för Aktiv personalpolitik.  
 
Kommunens ledningsgrupp föreslår följande satsning ur posten Aktiv personalpolitik för 
2019. 
 

1. Lönesatsning pedagogisk personal inklusive chefer, enstaka snedsitsar inom 
socialtjänsten samt satsning på specialistfunktioner 
 

Beskrivning: Till pedagogisk personal räknas lärare, förskollärare, fritidspedagoger, 
barnskötare, rektorer samt förskole- och kulturskolechefer. Fördelning av lönesatsning är 
planerad enligt nedan:.  

a. Gruppen lärare i Knivsta  ligger generellt bra till i nuvarande lönestatistik för 2018, 
däremot vet vi att övriga kommuner lägger på ytterligare lönemedel för denna grupp 
utöver budgeterat löneökningsutrymme på ca 2-2,5 %. För att kunna konkurrera med 
övriga kommuner om lärarna som är den grupp där vi har de största 
pensionsavgångarna över tid samtidigt som vi är en växande kommun, behöver vi 
skjuta till lönemedel utöver stipulerat utrymme. Övrig pedagogisk personal påverkas 
generellt av löneinvesteringar som görs på lärarkollektivet, varför även dessa roller 
omfattas av denna lönesatsning. 

b. I årets avtal med Kommunal finns – utöver 540 kr påslag per medlem (avser 
kollektivet) – anvisat att kommunen ska göra en lönesatsning om 0,3 % på 
Kommunals medlemmar, där vi konstaterat att barnskötare är den grupp som 
behöver höjas i paritet med regionens kommuner. Denna satsning innebär 225 000 kr 
i lönekostnad med 9-månaderseffekt.  

c. Vad gäller snedsitsar inom socialtjänsten avses främst socialsekreterargrupper, där 
nyrekryterade socialsekreterare i allmänhet har erhållit en hög ingångslön i 
förhållande till befintliga medarbetare.  

d. Utöver ovan finns ett antal specialistfunktioner som är svårrekryterade, varför även 
dessa omfattas. I de fall vi har personalomsättning på dessa funktioner, har oftast 
ersättare högre löneanspråk än de som slutat varvid lönesumman ändå ökar vid 
eventuell omsättning. 

e. Eventuella jämställdhetsjusteringar kommer även hanteras inom denna post. 
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Omfattning för insatsen är totalt ca 400 medarbetare, där 0,3 % av lönesumman fördelas 
individuellt utöver stipulerad löneökningsnivå i lönerevisionen 2019 på 2%. 
 

Total kostnad: ca  800 000 kr  inkl PO  beräknad på perioden 
190401 – 1231 

 
 

 
Total summa Aktiv personalpolitik 3 100 000 kr 

 
Förslag Lönepolitiska satsningar 800 000 kr 
  
  
  
  
  

Återstår 2 300 000 kr 
 

 
Bakgrund 
 
Den insats som föreslås står i överensstämmelse med kommunens mål om en attraktiv 
arbetsgivare, dvs att vi har behov av att särskilt uppmärksamma grupper där det finns  en 
stor konkurrens om arbetskraften i vårt geografiska område. Den ökade tillväxten i Knivsta 
påverkar dessutom behovet av att kunna rekrytera kompetent personal, där lönen är en viktig 
strategisk fråga.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Förslaget håller sig inom den budgeterade ramen. 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
Lena Fransson 
kommunchef  
 
 
 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 
 
 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej x   
 

Förklara oavsett svar. 
 

Föreslagna lönepolitiska insatser bedöms inte påverka barn. 
 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

      
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
 

Ja  Nej X   
 
Förklara oavsett svar. 
 

      
 
 
 
 

 
 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Dan-Erik Pettersson Datum KS-2019/115 
Ekonomichef 2019-02-01   
 
 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Val av ombud till Kommuninvest föreningsstämma 2019 
KS-2019/115 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att befullmäktiga kommunstyrelsens ordförande, Peter Evansson, att som ordinarie ombud 
företräda kommunen vid Kommuninvests årsstämma 11 april 2019 
 
att ekonomichef Dan-Erik Pettersson ersätter Peter Evansson vid dennes förfall.  
 
Sammanfattning/bakgrund 
 
Knivsta kommun är delägare i Kommuninvest AB, varje år inbjuds ägarna att delta i en 
föreningsstämma som bland annat syftar till att godkänna årsbokslut och disposition av 
eventuellt över- eller underskott samt ägardirektiv för Kommuninvest AB. Delägarna (ca 290 
kommuner och landsting) ska utse ordinarie ombud och/eller ersättare till den inbjudna 
årsstämman. 
 
Under januari och februari genomför Kommuninvest medlemssamråd för att ge medlemmar 
möjlighet till att lämna synpunkter och ställa frågor inför föreningsstämman, för 2019 har 
kommunstyrelsens 2:e vice ordförande deltagit i samrådet.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Ingen ekonomisk konsekvens.  
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
Lena Fransson  
kommundirektör 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Beslutet handlar om att utse ombud till Kommuninvest AB årliga föreningsstämma. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
 
 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Dan-Erik Pettersson Datum KS-2019/189 
Ekonomichef 2019-02-21   
 
 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2020-2023 för den 
fortsatta budgetdialogen 
KS-2019/189 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att anta föreslagna mål och ägardirektiv att gälla i det fortsatta budgetarbetet, 
 
att anta föreslagna planeringsramar för 2020-2023 att gälla i det fortsatta budgetarbetet, 
 
att anta föreslagen investeringsplan för 2020-2023 att gälla i det fortsatta budgetarbetet, 
 
att nämndernas synpunkter och konsekvensbeskrivningar för mål, planeringsramar och 
investeringsplan ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-04-30,  
 
att bolagens synpunkter och konsekvensbeskrivningar på ägardirektiv ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2019-04-30 och 
 
att fastställa tidplanen för det fortsatta arbetet med Mål och Budget 2020. 
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Sammanfattning  
 
Kommunstyrelsen har uppdraget att bereda mål och budget och lämna förslag till 
Kommunfullmäktige för beslut. I föregående års budget har Kommunfullmäktige beslutat om 
planeringsramar för 2020-2022 vilket är utgångspunkten i budgetarbetet. Vidare har dessa 
ramar justeras med senaste skatteprognosen och för befolkningsförändringar. 
 
Det lämnade förslaget till inriktningsbeslut uppfyller kommunfullmäktiges finansiella mål (1 
procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning) under kommande 4 års 
period och följer den antagna resultatplanen som beslutades i mål och budget 2019. Dock 
kommer nära hela överskottet 2020-2022 gå till att reglera uppkomna underskott 2017-2018, 
därför finns det skäl att tro att det finansiella målet antagligen behöver stärkas i det förslag 
som lämnas till kommunstyrelsen i augusti. 
 
Den ekonomiska ram som lämnas till nämnderna innehåller en svag uppräkning (cirka 1 
procent) som endast täcker en del av kostnadstrycket (lönerörelse etc) som förväntas 
kommande år. Det är en del i uppdraget från kommunfullmäktige att skapa en 
kostnadseffektiv kommunal organisation som tar tillvara nya synsätt, andra sätt att arbeta 
och samarbeta, förnyelse och digitaliseringens möjligheter och genom det kan möta 
framtidens utmaningar. Alla nämnder ska inkomma med synpunkter och 
konsekvensbeskrivningar av nämndens ekonomi.  
 
I inriktningsbeslut finns även mål och indikatorer som anger ambitionsnivåer, nämnden ska 
analysera om ambitionsnivå och tilldelade resurser överensstämmer. Kommunstyrelsen 
önskar också att nämnderna inkommer med förslag på rimlig målsättning för indikatorerna. 
Nämnderna ska även inkomma med en kompletterad och prioriterad investeringsplan, där 
information om reinvesteringar och nyinvesteringar ska tydliggöras.  
 
Kommunens bolag ska lämna synpunkter på ägardirektiven och konsekvenser som dessa 
innebär. Synpunkter och konsekvenser ska vara kommunstyrelsen till handa senast den 30 
april. Förslag till mål och budget kommer att lämnas till kommunstyrelsen den 26 augusti, 
Kommunfullmäktige tar beslut om mål och budget 2019 den 18 september.  
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Bakgrund 
För mål och budget 2020 har tidplanen ändrats något för att skapa mer tid för dialog och 
ökad förankring, men också möjliggöra att ta in resultat från det förändringsarbete som pågår 
inom den kommunala organisationen. Syftet med innovations- och förändringsarbetet är att 
skapa en kostnadseffektiv organisation som tar tillvara nya synsätt, andra sätt att arbeta och 
samarbeta, förnyelse och digitaliseringens möjligheter och genom det kan möta framtidens 
utmaningar. Den framtida utmaningen är bland annat en åldrande befolkning som kommer 
öka kommunernas kostnad samtidigt som det leder till att färre kommer försörja fler (lägre 
skatteintäkter). Det betyder också att kompetensförsörjningen kommer bli en svår utmaning 
för den offentliga sektorn. Normalt beslutas mål och budget i kommunfullmäktige i juni 
månad. I den nya tidplanen beslutats mål och budget i september, vilket möjliggör dialog och 
eftertanke i högre grad.  
 
Budgetdialogen startade i januari med omvärldsbevakning och ekonomiska utsikter etc vilket 
ska leda till ett inriktningsbeslut (detta ärende). Det framtagna förslaget till inriktningsbeslut 
vilar i grunden på mål och budget 2019 och dess planeringsramar, men även information 
från dokumentet framtid Knivsta och inspel från budgetdagen i januari.  
 
Varje nämnd ska bearbeta och analysera inriktningsbeslutet med utgångspunkt i de 
föreslagna målen, driftramar, investeringsplan och därefter besluta om synpunkter med 
konsekvensbeskrivningar som lämnas till kommunstyrelsen senast 30 april. Bolagen 
ansvarar för att analysera ägardirektiven. 
  
Alla nämnder ska också prova och se möjliga lösningar inom respektive ansvarsområde, 
som kan leda till ökade intäkter såväl som minskade kostnader för helheten (gäller även 
kommunala avgifter). Nämndernas lämnade skrivelser med synpunkter, konsekvenser och 
förslag ligger till grund till mål och budget 2020 samt den dialog som kommunstyrelsen 
kommer föra mot nämndernas ordföringar den 16 maj.  
 
Tidplan 
Tidplan för budgetprocessen 

 Beslut av inriktningsbeslut i kommunstyrelse 25 februari 2019 
 Nämnderna tar beslut om synpunkterna och konsekvensbeskrivningar på målen, 

driftramar, investeringsplan senast den 30 april 2019 
 Budgetdialog kommunstyrelse och nämnder (ordföringar), 16 maj 2019 
 Förslag till Mål och Budget 2020 klart till kommunstyrelsen utskick den 14 augusti 

2019 
 Beslut om förslag till Mål och Budget 2020 i kommunstyrelse 26 augusti 2019 
 Beslut av Mål och Budget 2020 i kommunfullmäktige 18 september 2019 
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Mål - Knivsta kommun 
Målen är i inriktningsbeslutet följer den nya målstrukturen med fokus på Värde, Bo och trivas, 
Växa och Värna. Varje mandatmål har inriktningsmål som har koppling till vision 2025, 
regional utvecklingsstrategi och agenda 2030.  Nämndernas förutsätts analysera 
mandatmålen, inriktningsmålen och indikatorerna, nämndernas uppdrag är att analysera 
ambitionsnivån i målen kontra tilldelade resurser. Kommunstyrelsen begär därför att 
nämnderna inkommer med förslag på rimlig målsättning för indikatorerna. 
 
Budgetdirektiv för de kommunägda bolagen 
De kommunägda aktiebolagen är kommunens verktyg för en kvalitativ och effektiv 
verksamhet inom en rad olika verksamhetsområden. Bolagen är en del av 
kommunkoncernen och ska i sin dagliga verksamhet agera utifrån kommunens vision, 
strategier och mål samt Agenda 2030.  
 
Bolagens ändamål och uppdrag regleras av bolagsordningen. Bolagen ska sträva efter att 
genom sin verksamhet uppnå både affärsnytta och samhällsnytta. Bolagen har, förutom sina 
bolagsändamål, som gemensam uppgift att bidra till att stärka Knivsta kommuns attraktivitet 
genom egen verksamhet och bidra till en hållbar utveckling av Knivsta kommun. I 
budgetdirektiven förtydligar ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet 
samt fastställande av avkastnings- och soliditetskrav.  
 
Borgensavgiften förslås lämnas oförändrad (0,3 procent) för kommunens helägda bolag. 
 
Den beräknade utdelningsnivån för 2020 är 11 miljoner kronor och riktar sig till både 
Kommunfastigheter i Knivsta AB och Alsike Fastighets AB.  
 
I ägardirektiven har inga förändringar av avkastnings eller soliditetskraven gjorts, dock 
lämnas ett krav på kostnadseffektivisering med 1 miljon kronor per helägt bolag. 
 
Bolagens styrelser ska inkomma med synpunkter på föreslagna budgetdirektiv för 2020 till 
kommunstyrelsen senast 30 april.  
 
Ekonomiska planeringsramen 
De ekonomiska planeringsramarna beräknas ge ökade skatteintäkter med ca 1,9 procent 
eller ca 21 miljoner kronor jämfört med 2019 års budget. För hela planperioden är ökningen 
21,4 procent. Detta är i huvudsak en följd av att befolkningen ökar men även att 
skatteunderlaget förväntas öka kommande år om än i måttligare takt än senaste åren. 
Skattesatsen för beräkning av skatteintäkter är för år 2020 21:61 kr, år 2021 21:41, år 2022 
20:91, år 2023 20:91.    
 
Exploateringsintäkterna uppgår till 44 miljoner kronor för respektive år (budgeterat 2019, 44 
miljoner kronor). Intäktsnivån i relation till skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning 
understiger 4 procent och sista planeringsåret (2023) är den nära 3 procent. 
 
Statsbidragen bedöms vara när oförändrat mot plan, osäkerhet råder dock om statsbidraget 
för ökat bostadsbyggande (kommunbonus). Eftersom statsbidraget kommer minska från 1,8 
miljarder kronor till 1,3 miljarder kronor borde det rimligen få negativ effekt på det bidrag som 
kommuner ansöker om. I vilken omfattning det får effekt för Knivsta är osäkert, planen har 
minskats med 1 miljon kronor för denna osäkerhet till 4 miljoner kronor. Statsbidraget 
maxtaxa förskola är oförändrat, 6 miljoner kronor. 
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Fler invånare innebär också ökat behov kommunal service. Att växa och bygga en kommun 
är ”framtungt”, stora investeringar i infrastruktur, utveckla och utöka omsorgen, skolan och 
förskolan etc krävs när folkmängden ökar. Volymuppräkningen uppgår till totalt 25,9 miljoner 
kronor och indexuppräkningen till 12,6 miljoner kronor, politiska prioriteringar motsvarar 4,1 
miljoner kronor.  
 
Den totala resursökningen motsvarar 42,6 miljoner kronor, de utlovade resurser är högre än 
en ökning en av skatter, bidrag och kommunalutjämning som ökar med 21 miljoner kronor. 
Detta gap ska kompenseras genom framtida åtgärder genom det pågående 
förändringsarbetet, i inriktningsbeslutet är nivån 15,3 miljoner kronor och ska det skarpa 
förlaget vara omsatt i faktiska åtgärder som leder till långsiktigt lägre kostnader. Underlaget 
till åtgärderna är bland annat nämndernas inkomna synpunkter och 
konsekvensbeskrivningar. 
 
Pensionsutbetalning beräknas enligt prognos från KPA sjunka till 7,5 miljon kronor år 2020 (8 
mnkr enligt plan) och åren därefter succesivt öka mot 8,5 miljoner kronor. 
 
Finansnetto påverkas negativt av en lägre borgensavgift (0,3 procent), men positivt av lägre 
upplåningskostnader. Total effekt bedöms vara -600 tusen kronor mot plan. Finansnetto 
övriga planeringsår påverkas till största delen av utdelningsnivån från kommunens helägda 
bolag. 
 
Överskottsmålet för 2020 uppgår till 12,7 miljoner kronor eller 1,1 procent av skatter, bidrag 
och kommunalekonomisk utjämning. För perioden 2020-2023 uppgår resultatet till mer än 1 
procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning vilket är i linje med 
Kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning. 
  
 
Driftramar 
I detta framlagda inriktningsbeslut finns en volymuppräkning för verksamheterna gata, park, 
allmän fritid, pedagogisk verksamhet och vård och omsorg. Detta är en kompensation för 
ökade volymer som en större befolkning medför.  
 
De ekonomiska ramarna räknas upp med en differentierad uppräkning, men i huvudsak 1,0 
procent. Sveriges kommuner och landsting beräknar det generella kostnadstrycket till 3 
procent för 2020, vilket innebär ett indirekt effektiviseringsbeting motsvarande 2 procent i 
samtliga verksamheter.  
 
Utöver detta finns även en politisk vilja att öka användandet av ny teknik och förenkla 
processer, om förändringen innebär engångskostnader finns det 8,6 miljoner kronor under 
finansförvaltningen, KS prioriterat, för att möjliggöra omställningsarbetet.  
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Kommunstyrelsen 
Inriktningsbeslutet innehåller en fortsatt ökning av medel för idrotts och fritidsanläggningen 
CIK, +4,8 mnkr. Lokalförsörjningen minskas i inriktningsförslaget med 1 miljon kronor. 
Budgetposten förändringsledning höjs med ytterligare 1 miljon kronor (totalt 2 miljoner 
kronor). En ramjustering för medlemsavgiften Brandkåren Attunda görs med 400 tkr, avgiften 
ökar när kommunens befolkningstillväxt är högre än genomsnittet för förbundet.  
Vidare har verksamheterna kulturskola och ungdomsverksamhet flyttats över till 
kommunstyrelsen från utbildningsnämnden. Ansvaret för närvårdssamverkan med Region 
Uppsala flyttas från kommunstyrelsen till Socialnämnden som tar ett helhetsansvar för frågan 
(justering -449 tkr).  
 
Totalt erhåller styrelsen en ramökning med 4,1 procent mot 2019 års budget, exklusive 
tillförda medel CIK är ökningen 1 procent. Effektiviseringsbetinget ökar succesivt under 
planeringsåren. 
 
 
Samhällsutvecklingsnämnden  
Parkverksamheten höjs enligt plan med 250 tkr år 2020 och ytterligare 150 tkr år 2021.  
Under teknisk planering har det tidigare lyfts bort resurser för utredningar etc som nu 
återläggs (358 tkr). 
 
Totalt erhåller samhällsutvecklingsnämnden en ramminskning med 2,4 procent mot 2019 års 
budget. Effektiviseringsbetinget ökar succesivt under planeringsåren. 
 
 
Socialnämnden 
Nämnden erhåller 6,1 miljoner kronor i volymuppräkning, främsta mottagare av 
resurstilldelningen är SoL och HSL, men även hemtjänst, LSS och IFO erhåller en utökad 
ram på grund av fler invånare. Socialnämnden övertar ansvaret för närvård (+449 tkr) från 
kommunstyrelsen. SoL och HSL tillförs 2,1 miljoner kronor.  
 
Kommunbidrag till flyktingverksamheten minskas för att år 2021 vara nere på 0 kr enligt  
tidigare kommunicerat beslut.  
 
Totalt erhåller nämnden en ramökning med 3,5 procent mot 2019 års budget. 
Effektiviseringsbetinget ökar succesivt under planeringsåren, för 2020 uppgår beloppet till 1 
miljon kronor. 
 
 
Utbildningsnämndens  
Ekonomiska ramen höjs med 24,8 miljoner kronor eller 3,6 procent mellan 2019 och 2020. 
Orsaken är volymuppräkningen för fler barn och elever som utgör 19,6 miljoner kronor.  
Effektiviseringsbetinget ökar succesivt under planeringsåren, för 2020 uppgår beloppet till 
2,5 miljoner kronor. 
 
 
Bygg och miljönämnden  
Ingen förändring av planerad ekonomisk ram år 2020-2023. Effektiviseringsbetinget ökar 
succesivt. 
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Investeringsplan 
Kommunens investeringsplan uppdateras årligen och nämnderna ombeds att lämna 
synpunkter på investeringsplanens objekt för perioden 2020-2023. Planen är i 
inriktningsbeslutet reviderad genom att nämndernas ofördelade investeringsmedel utgår, 
medel finns centralt under kommunstyrelsen för eventuella behov som uppstår under året. 
Totalt uppgår investeringsplanen till 548 miljoner kronor inklusive exploatering, vilket i 
genomsnitt är137 miljoner kronor om året och ligger långt över det historiska genomsnittet för 
genomförda investeringar. Självfinansieringsgraden beräknas vara 83 procent exklusive 
exploateringen (investeringar föranledda av exploatering är normalt finansierade av 
exploatören). 
 
Nämnderna ska pröva alla önskade investeringar och återkomma med en reviderad 
investeringsplan. Den reviderade investeringsplanen ska även kompletteras med information 
om reinvestering och tillkommande investeringar. Med tillkommande menas investeringar 
som medför ökad driftkostnad och som verksamheten bör kompenseras med driftpengar för 
genomförande. Med reinvestering menas investering som ersätter en tidigare eller 
motsvarande investering, med det förutsätts också finansiering finnas för genomförande av 
investeringen. 
 
Nivån på investeringsobjekten är ett utgiftstak för respektive projekt. Verksamheten ska med 
andra ord, om det är möjligt utföra investeringen till en lägre utgift. Omvänt ska 
verksamheten begära utökad investeringsram om villkoren förändrar sig, alternativt minska 
ambitionsnivån. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Hela ärendet är av ekonomisk karaktär, inriktningsramarna är ett första utkast till budget för 
perioden 2020-2023. Förslaget är full finansierat med överskottsmål mellan 1,1-2,0 procent 
av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning.  
 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson   Dan-Erik Pettersson 
kommundirektör   Ekonomichef 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Knivstabostäder AB 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Alsike Fastighets AB 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
De föreslagna ekonomiska ramarna har betydelse för alla kommunens invånare och 
verksamheter. En stor del av verksamheterna riktar sig mot barn under 18 år. 
 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
De ekonomiska ramarna har arbetats fram genom dialog mellan verksamheter, 
tjänstemän och politik. Barnens intressen har beaktats i den utsträckning som är möjlig i 
en budgetprocess. 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
Mängden ekonomiska medel är begränsade, verksamheter ställs därför mot varandra när 
prioriteringar behöver göras. Det kan vara äldre mot barn, och ibland förskola mot 
fotbollsplan. Kommunens uppdrag är stort och alla gruppers behov behöver tillgodoses. 
 
 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 
Barns åsikter har inte inhämtats i budgetprocessen, politiker och tjänstemän 
representerar och har i uppgift att föra fram barns åsikter så långt som möjligt. Det är 
viktigt att poängtera att mer än hälften av kommunens budget tillfaller 
verksamhetsområden som berör barn direkt.  

  

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 
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Bilaga 1 Mål  
 

Värde 
Knivsta kommun ska tillhandahålla effektiv och kvalitativ 

verksamhet 

Mål 1: Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning 

 
Historisk 
Trend1 

Nettokostnad egentlig verksamhet, kr/inv 2 55 839 52 165 (Riket)   

Låneskuld per invånare 3 58 500 53 867 (Riket)   

Årets resultat som andel av skatt & generella 
statsbidrag kommun (%) 4 

2,5 4.3 (Riket)   

 

Mål 2: Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet 
till rimlig kostnad 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Historisk 
Trend 

Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel 
(%) 5 

7,8 % 3,6 %     (Uppsala 

län) 

  

Nöjd medborgarindex helheten 6 53  55   

Kvinnor  

53  
Män   

54  

Kostnad per betygspoäng 7 369 421 (Uppsala län)   

 

  

                                                           
1 Trend är en jämförelse av tidigare års resultat och nuvärdet 
2 www.kolada.se- År 2017 
3 www.kommuninvest.se- År 2017 
4 www.kolada.se- År 2017 
5 www.kolada.se- År 2017 
6 www.kolada.se- År 2017 
7 www.kolada.se- År 2017 

http://www.kolada.se-/
http://www.kommuninvest.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
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Mål 3: Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarens kompetens tas tillvara. 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Historisk 
Trend 

Medarbetarengagemang (HME) – 
motivationsindex 8  

80,4 82 (Uppsala län)   

Medarbetarengagemang (HME) – 
ledarskapsindex 9 

79,6 79 (Uppsala län)   

Sjukfrånvaro 10  5,9 %
  

Kvinnor 6,4 
% Män 4,1 % 

6,9 % (Uppsala 

län) 

  

 
Bo och trivas 
Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående 

invånare 

Mål 4: I Knivsta kommun ska invånarnas, näringslivets och 
organisationers erfarenheter och åsikter tas tillvara i samhällsbyggandet 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Historisk 
Trend 

Nöjd Inflytande-Index – Helheten 11 40 39       (Uppsala 

län) 

  

Kvinnor 

38 

Män  

42 

Valdeltagande i senaste kommunvalet 12 87,3 % 84,4 %    

(Uppsala län) 

  

Nöjd kund index (NKI) kommunens 
myndighetsutövning 13 

61  71 

(genomsnittligt 

resultat) 

  

Idéburet-offentliga partnerskap antal Egen mätning    

Andelen unga som anser att de har mycket stora 
eller stora möjligheter att föra fram åsikter till 
de som bestämmer i kommunen14 

Flickor åk 9           

20 % 

Flickor åk 9 

(Uppsala län) 

14,3 % 

  

Pojkar åk 9        

30,2 % 

Pojkar åk 9 

26,3 % 

                                                           
8 www.kolada.se- År 2018 
9 www.kolada.se- år 2018 
10 www.kolada.se- år 2017 
11 www.kolada.se- År 2017 
12 www.kolada.se- Val 2014 
13 Öppna jämförelse (Insikt)- År 2017 
14 Liv och hälsa UNG- År 2017 

http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
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Mål 5: Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv 
och meningsfull fritid 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Historisk 
Trend 

Andelen unga som känner sig 
trygga i församlings-, förenings-, 
eller idrottslokaler 15 

Andelen unga som känner sig 
trygga på ungdomens hus, 
fritidsgård eller liknande 16 

Åk 7 

flickor 

63 % 

Åk 7 

pojkar 

75 % 

Åk 9 

flickor 

68 % 

Åk 9 

pojkar 

85 % 

   

Åk 7 

flickor 

22 % 

Åk 7 

pojkar 

65 % 

Åk 9 

flickor 

46 % 

Åk 9 

pojkar 

72 % 

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- 
och motionsanläggningar 17 

60 59      (Uppsala 

län) 
  

Kvinnor         
61 

Män               

60 

 

  

                                                           
15 Liv och hälsa UNG- År 2017 
16 Liv och hälsa UNG- År 2017 
17 www.kolada.se- År 2017 

http://www.kolada.se-/
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Mål 6: Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en 
god hälsa 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Historisk 
Trend 

Ohälsotal, dagar 18  18,1 % 27,3 %          

(Uppsala län) 

  

Kvinnor 

23,8 % 

Kvinnor 

12,4 % 

Kvinnor 

34,3 % 

Män 

20,7 % 

Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra 
19  

75 % 73 %             

(Uppsala län) 

  

Kvinnor 

72 % 

Män   

78 % 

Kvinnor 

70 % 

Män      

77 % 

Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa 
som bra 20 

Flickor 

62 % 

Pojkar 

84 % 

 (Uppsala län)   

Flickor  

63 % 

Pojkar 

82 % 

Andelen elever i åk 9 som brukat/röker 21  

-alkohol 

-narkotika 

-cigaretter 

Flickor 

44 % 

Pojkar 

40 % 

Flickor  

45 % 

Pojkar 

40 % 
  

Flickor 

4,6 % 

Pojkar 

5,4 % 

Flickor 

5,2 % 

Pojkar 

7 % 

Flickor 

7,6 % 

Pojkar 

1,3 % 

Flickor 

3,1 % 

Pojkar 

2,1 % 

 
  

                                                           
18 www.kolada.se- År 2017 
19 Liv och hälsa- År 2017 
20 Liv och hälsa UNG- År 2017 
21 Liv och hälsa UNG- År 2017 

http://www.kolada.se-/
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Växa 
I Knivsta kommun ska invånarna ha möjlighet till utveckling och 

stöd i livets alla skeden 

Mål 7: Knivsta kommuns förskolor och skolor ska bidra till ett livslångt 
lärande med likvärdiga villkor och höga resultat. 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Historisk 
Trend 

Andel föräldrar som är nöjda med sitt 
barns förskola i sin helhet22 

92,3 %    

Antal elever per lärare (grundskola) 23 13,5  11,9 (Kommun-

gruppen) 
  

Antal inskrivna elever per avdelning 24 
 

 

50,2 38,3 (Kommun-

gruppen) 
  

Andel behöriga till gymnasieskolan, 
hemkommun 25 

90, 6 % 85,2 (Uppsala län)   

Flickor 

91 % 

Pojkar 

90,2 % 

Flickor 

89,1 % 

Pojkar      

81,9 % 

Andel elever med gy.examen efter 4 år, 
hemkommun 26 

84,7 % 79,3 %   (Uppsala län)   

Flickor 

83,5 % 

Pojkar 

85,9 % 

Flickor 

80,3 % 

Pojkar     

78,3 % 

 
  

                                                           
22 Kommunens egna enkät- kommunala och fristående förskolor 
23 www.skolverket.se- År 2017 
24 www.skolverket.se- År 2017 
25 www.kolada.se- År 2017 
26 www.kolada.se- År 2017 

http://www.skolverket.se-/
http://www.skolverket.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
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Mål 8: Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella 
livssituation.  

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Historisk 
Trend 

Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, 
andel (%) 27 

2,8 7,2              

(Uppsala län) 
  

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd 
ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%) 28 

85 75              

(Uppsala län) 
  

Invånare 17-24 år som varken studerar eller 
arbetar, andel (%) 29 

7,7 9,2             

(Uppsala län) 
  

Kvinnor 

7,3% 

Män    

8,0 % 

Kostnad elevhälsa i kommunal grundskola åk 
1-9, kr/elev 30 

3219 3043       
(Uppsala län) 

  

 

Mål 9: Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för 
brukaren. 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Historisk 
Trend 

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och 
serviceboende , andel (%) av maxpoäng 31 

100 % 69 %                

(Uppsala län) 

  

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%) 32 

93 % 91 %               

(Uppsala län) 

 

  

Kvinnor 

90 % 

Män      

96 % 

Brukarbedömning särskilt boende 
äldreomsorg - helhetssyn, andel (%) 33 

95 % 87 %              

(Uppsala län) 

 

  

Män   

91 % 

Kvinnor 

100 % 

 
  

                                                           
27 www.kolada.se- År 2016 
28 www.kolada.se- År 2017 
29 www.kolada.se- År 2016 
30 www.kolada.se- År 2017 
31 www.kolada.se- År 2017 
32 www.kolada.se- År 2017 
33 www.kolada.se- År 2017 

http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
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Värna 
Knivsta kommun ska växa hållbart och vara ett föredöme inom 

miljöområdet. 

Mål 10: Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion 
och ekologisk hållbarhet optimeras.  

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Historisk 
Trend 

Nöjd Region-Index – Bostäder 34 56 51     (Uppsala 

län) 

  

Kvinnor 

56 

Män 

57 

Cykelväg i kommunen meter/inv 35 1,8 m 1,5 m    

(Uppsala län) 

  

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under 
året, antal/1000 inv.36 

9,2 3,2     (Uppsala 

län) 

  

Färdigställda bostäder i småhus under året, 
antal/1000 inv. 37 

6,4 2,8   

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk behandling 
38 

42 % 43 % (Uppsala 

län) 
  

 

Mål 11: Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Historisk 
Trend 

Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete39 60 57      (Uppsala 

län) 

  

Kvinnor 

61 

Män 

59 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet 
under hela året 40 

22 % 27 %  (Uppsala 

län) 

  

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, 
ton CO2-ekv/inv 41 

4,62 5,14   (Uppsala 

län) 

  

 
  

                                                           
34 www.kolada.se- År 2017 
35 www.kolada.se- År 2017 
36 www.kolada.se- År 2017 
37 www.kolada.se- År 2017 
38 www.kolada.se- År 2017 
39 www.kolada.se- År 2017 
40 www.kolada.se- År 2017 
41 www.kolada.se- År 2016 

http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
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http://www.kolada.se-/
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Bilaga 2 Ägardirektiv Kommunfastigheter i Knivsta AB 
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. 
 
Bakgrund 
Kommunfastigheter i Knivsta AB bildades 2004, bolaget har uppdraget att förvalta 
kommunens verksamhetslokaler, såsom skolor, förskolor, sim- och sporthallar samt 
brandstation. 
 
Det kommunala ändamålet42 
Bolagets syfte är med iakttagande av kommunal självkostnadsprincip tillgodose Knivsta 
kommuns behov av verksamhetslokaler och för Knivsta kommuns räkning på bästa sätt äga 
och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun 
kommunal angelägenhet. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta 
kommun. 
 
Föremålet för bolagets verksamhet1 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun, 

 förvärva, avyttra, äga, bebygga, förädla och förvalta fastigheter, tomträtter och 
anläggningar för huvudsaklig användning i Knivsta kommuns verksamhet samt 
bedriva härmed förenlig verksamhet. 

 äga, förvärva, avyttra och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en 
för Knivsta kommun kommunal angelägenhet eller som äger fastigheter eller 
fastigheter som avses ovan, samt bedriva härmed förenlig verksamhet. 

 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 
Budgetdirektiv 2020 
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och 
bolaget ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan 
policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka 
fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll. 
 
Knivsta kommun ska ses som en helhet. Den totala kommunnyttan ska ligga till grund för mål 
och ambitioner i kommunens olika verksamheter, vare sig de drivs i förvaltnings- eller 
bolagsform. Kommunfastigheter i Knivsta AB är således en del av kommunkoncernen med 
de krav detta ställer på beslutsfattande, information och samråd.  
 
I samverkan mellan bolaget och Knivsta kommun ska bolaget tillhandahålla kostnads- och 
driftseffektiva lokaler för den kommunala verksamheten. Bolaget har också att sträva efter, 
av miljömässiga och ekonomiska skäl, att ha energieffektiva fastigheter. Bolaget ska sträva 
efter ökad yteffektivitet. 
 
Kommunfastigheter i Knivsta AB ska äga och förvalta fastigheter för att tillhandahålla 
kommunens verksamheter med ändamålsenliga lokaler och vara aktivt i att söka 
samordningsfördelar. Vidare ska bolaget aktivt finna fördelaktiga lösningar för 
kommunhelheten för friställda lokaler och fastigheter som kommunen inte vill utnyttja, genom 
att hyra ut lokaler externt, avyttra eller förädla fastigheter. Bolaget ska även förvalta andra 
fastigheter som ägs av kommunen enligt särskilda överenskommelser som tecknas mellan 
parterna. 

                                                           
42 Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS 2014/124 
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Bolaget ska tillse att de av bolaget ägda fastigheterna underhålles på ett sådant sätt att 
nedskrivningsbehov utöver normal planenlig avskrivning inte uppkommer. För detta ska 
bolaget upprätta en underhållsplan som årligen fastställs.  
 
 
Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Kommunfastigheter i Knivsta AB 
ska i all nyanskaffning upphandla fordon med minst miljöklassningen euro 6.  
 
Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter, sträva efter att 
lokaler har hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från kommunal verksamhet på 
grund av lokalens utformning.  
 
Kommunfastigheter i Knivsta AB ska när så är lämpligt samverka med kommunen och 
kommunens övriga bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar. 
 
Kommunfastigheter i Knivsta AB ska i bygginvesteringar avsätta medel för konstnärlig 
gestaltning motsvarande 0,6 procent av investeringsutgiften i enlighet med 
Kommunfullmäktiges fastställda program för Konstnärlig gestaltning i Knivsta kommun. 
 
Kommunfastigheter i Knivsta AB ska samverka med kommunen för att lösa boendet av 
Socialnämnden identifierade behov. Parternas behov och skyldigheter i samverkan, 
avseende de identifierade behoven, ska årligen nedtecknas i ett avtal mellan bolaget och 
Socialnämnden, där antalet lägenheter som står till kommunens förfogande ska uppgå till var 
4:e lägenhet som omsätts under året. 
 
Bolagens styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagens stadgar 
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de specificerade målen 
med densamma. Utlåtandet ska vara så utformats att det kan läggas tillgrund för 
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a §§ kommunallagen. 
 
För verksamheten gällande kommunala principer 
Eftersom bolaget bedriver kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincip, 
likställighetsprincip och lokaliseringsprincip. Nedan förtydligas två av dessa för 
implementering i bolagets verksamhet. 
 
Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det 
geografiska området Knivsta Kommun. 
 
Självkostnadsprincipen innebär att bolaget vid sin prissättning ska räkna med samtliga 
kostnader som vid normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. 
Det innebär att relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska 
även ingå kapitalkostnader samt skälig avkastning på det egna kapitalet. 
  
För bolaget gäller dessutom att det är den framtida självkostnaden som ska beräknas på 
lång sikt där bolagets underhålls- och ombyggnadsintervaller ska vara vägledande. 
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Ägardirektiv för dotterbolag 
Upprättande av ägardirektiv för dotterbolag sker i samarbete med dotterbolagets styrelse och 
kommunstyrelsen. Beslut i KS/KF om ägardirektiv för dotterbolag förutsätter godkännande av 
moderbolagets styrelse. 
 
Ekonomiska och finansiella direktiv  
Kommunfastigheter i Knivsta AB resultatmål på lång sikt, ska uppgå till 3 procent per år av 
omsättningen. Därutöver ska bolaget långsiktigt säkerställa en soliditet som lägst uppgår till 
10 procent.  
 
Liksom övriga kommunorganisationen ska bolaget även initiera ett program för att 
åstadkomma kostnadseffektivisering av verksamheten, målsättning är att minska kostnaden 
med minst 1 miljon kronor (gäller fastighetsskötsel och städ, fastighetsanknuten- och central 
administration). Åtgärder med utfall ska återrapporteras till Kommunstyrelsen löpande under 
år 2020.  
 
Informations- och samrådsskyldighet 
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser: 

 Försäljning och förvärv av fastigheter 
 Förvärv av aktieposter i andra bolag 
 Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 
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Bilaga 3 Ägardirektiv Knivstabostäder AB  
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. 
 
Bakgrund 
Knivstabostäder AB är kommunens allmännytta bolag och dess bestånd uppgår till 491 
hyreslägenheter. 
 
Det kommunala ändamålet43 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip, främja bostadsförsörjningen i Knivsta kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt 
affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta 
kommun. 
 
Föremålet för bolagets verksamhet3 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun förvärva, äga, bebygga, 
förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill 
hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del 
av dessa fastigheter, används för kommunala verksamhet eller är kommersiella lokaler som 
har ett samband med den övriga verksamheten. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag 
som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 
Budgetdirektiv 2020 
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och 
bolaget ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan 
policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka 
fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll. 
 
Knivstabostäder ska skapa trivsamma, trygga och attraktiva bostadsområden genom aktiva 
åtgärder och samarbete med kommunen, föreningsliv och andra organisationer. Bolag ska 
drivas för att bidra till kommunens totala samhällsutveckling. 
 
Knivstabostäder ska fortsätta att vidta åtgärder för att skapa långsiktigt hållbara fastigheter ur 
energi- och miljösynpunkt.  
 
Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Knivstabostäder ska i all 
nyanskaffning upphandla fordon med minst miljöklassningen euro 6.  
 
Knivstabostäder har ett ansvar för att bygga nya bostadslägenheter för att möta det behov 
som skapas genom befolkningstillväxten i kommunen. Under mandatperioden (2019-2022) 
ska bolaget påbörjat byggnation av cirka 200 nya lägenheter.  
 
Knivstabostäder får i uppdrag att främja och undersöka byggandet av trygghetsboenden med 
tydligt fokus på lägre boendekostnad, genom statlig subvention eller på annat sätt. 
 
Knivstabostäder ska medverka till att bygga hyresbostäder i enlighet med fyrspårsavtalet. 
 
  

                                                           
43 Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS-2014/125 
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Knivstabostäder ska samverka med kommunen för att lösa boendet av socialnämnden 
identifierade behov. Parternas behov och skyldigheter i samverkan, avseende de 
identifierade behoven, ska årligen nedtecknas i ett avtal mellan bolaget och socialnämnden, 
där antalet lägenheter som står till kommunens förfogande ska uppgå till var 4:e lägenhet 
som omsätts under året. 
 
Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter och ska 
acceptera etableringsersättning som inkomst vid prövning av hyreskontrakt. 
 
Knivstabostäder ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga 
bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar. 
 
Knivstabostäder AB ska i bygginvesteringar avsätta medel för konstnärlig gestaltning 
motsvarande 0,6 procent av investeringsutgiften i enlighet med Kommunfullmäktiges 
fastställda program för Konstnärlig gestaltning i Knivsta kommun. 
 
Ekonomiska och finansiella direktiv  
Avkastningen på redovisat eget kapital ska uppgå till lägst 7,5 procent, det redovisade egna 
kapitalet skall inte minska realt. Avkastningskravet enligt ovan gäller före nedskrivningar 
föranledda av eventuell nyproduktion. Bolaget ska även se till att genomföra 
fastighetsunderhåll som säkerställer god standard och långsiktigt goda marknadsvärden på 
fastigheterna.  
 
De avkastnings- eller förräntningskrav som ställs innebär inte med automatik att 
motsvarande krav ställs på kontant årlig utdelning från bolaget. Merparten av de mervärden 
som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta vidare i bolaget för att klara 
bolagets investeringar och fortlevnad, till fromma för såväl bolagets kunder som för ägarna 
på längre sikt. Endast del av bolagets överskott föreslås utdelas till ägarna för omdisponering 
till andra verksamhetsområden eller för att minska ägarens skuldbelastning. 
 
Liksom övriga kommunorganisationen ska bolaget även initiera ett program för att 
åstadkomma kostnadseffektivisering av verksamheten, målsättning är att minska kostnaden 
med minst 1 miljon kronor (gäller fastighetsskötsel och städ, fastighetsanknuten- och central 
administration). Åtgärder med utfall ska återrapporteras till Kommunstyrelsen löpande under 
år 2020. 
 
Informations- och samrådsskyldighet 
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser: 

 Försäljning och förvärv av fastigheter 
 Förvärv av aktieposter i andra bolag 
 Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 

  



Sida 21 av 31 

 
 

 

Bilaga 4 Ägardirektiv Alsike Fastighets AB 
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. 
 
Bakgrund 
Alsike Fastighets AB bildades hösten 1989 med syfte att utveckla och exploatera Alsike.   
 
Det kommunala ändamålet44 
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, utveckla och exploatera 
Alsike. Därutöver bistå Knivsta kommun med exploatering av andra potentiella områden 
inom Knivsta kommun. 
 
Försäljning av tomt- och kvartersmark ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, 
med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja utveckling av Alsike och Knivsta. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 
 
Föremålet för bolagets verksamhet2 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun planlägga, förvärva, låta 
bebygga, förvalta och försälja fast egendom samt att bedriva annan härmed förenlig 
verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 
Budgetdirektiv 2020 
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och 
bolaget ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan 
policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka 
fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll. 
 
Alsike Fastighets AB ska drivas för att bidra till kommunens totala samhällsutveckling samt  
verka för att Alsike exploateras långsiktigt hållbart och därigenom skapa värden för sina 
ägare. 
 
I exploateringsarbetet för Alsike ska en samlad varierad bostadsstruktur eftersträvas, för att 
på sikt möjliggöra etablering av service i form av affärer, kollektivtrafik. Vidare ska bolaget 
verka för en avfart från E4:an vid Moralund och för att Alsike tågstation återuppstår, samt att 
cykelvägarna längs järnvägen mellan Alsike och Sävja sammanfogas. 
 
Bolaget ska även bistå/samarbeta med kommunen vid exploatering av andra områden inom 
Knivsta kommun, ett avtal ska upprättas mellan Samhällsutvecklingsnämnden och bolaget 
för utbyte av tjänster. 
  
Bolaget ska aktivt verka för att få arbetsgivare att etablera sig i Knivsta, med tonvikt på 
kunskapsintensiva företag och verksamheter. Bolaget ska främja lokalproducerade varor och 
tjänster när det är möjligt, i exempelvis upphandlingar.  
 
Alsike Fastighets AB ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens 
övriga bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar. 
 
 
 
  

                                                           
44 Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS-2014/126 
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För verksamheten gällande kommunala principer 
Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det 
geografiska området Knivsta Kommun. 
 
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av 
det kommunala ändamålet med verksamheten.  
 
Ekonomiska och finansiella direktiv  
Alsike Fastighets AB har för sin egen verksamhet, ett resultatkrav som över en 5 års period 
uppgår till i genomsnitt 12 miljoner kronor per år före skatt. Avkastningen ska säkra bolagets 
långsiktiga ekonomiska åtaganden och möjliggöra utdelning till kommunen. 
 
Liksom övriga kommunorganisationen ska bolaget även initiera ett program för att 
åstadkomma kostnadseffektivisering av verksamheten, målsättning är att minska kostnaden 
med minst 1 miljon kronor (gäller rörelsens kostnader). Åtgärder med utfall ska 
återrapporteras till Kommunstyrelsen löpande under år 2020. 
 
Informations- och samrådsskyldighet 
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser: 

 Förvärv av aktieposter i andra bolag 
 Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 
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BILAGA 5 INRIKTNINGSRAMAR 2020-2023 
 

 Utfall 
2018 

Budget 
2019 

KF-Plan 
2020 

Budget 
2020 

plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023  

INTÄKTER          

Kommunalskatt*  912 639 980 643 1 040 079 1 032 408 1 092 764 
1 117 

105 
1 180 

364 
Inkomstutjämning 48 679 69 997 58 437 54 235 44 618 68 980 93 588 
Kostnadsutjämning 57 902 68 612 51 346 40 654 67 799 81 663 87 530 
Regleringsavgift/strukturbidrag 2 822 8 190 13 172 21 344 21 901 16 782 11 211 
Lss-utjämning -21 474 -30 917 -31 536 -32 226 -33 055 -34 283 -35 767 
Slutavräkning -3 629 0 0 0 0 0 0 

SUMMA skatter, bidrag och kommunaleko.utjämning 996 940 1 096 524 1 131 498 1 116 415 1 194 027 
1 250 

246 
1 336 

926 
Fastighetsavgift 31 823 33 522 33 522 34 726 34 726 34 726 34 726 

          

Exploatering - vinst 5 959 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 
Statsbidrag maxtaxan/kommunbonus(byggnation) 6 119 11 000 11 000 10 000 10 000 10 000 10 000 
Riktade statsbidrag 11 786 4 636 2 780 2 780 0 0 0 
Avgifter förskola och skolbarnomsorg 24 356 24 000 24 240 24 240 24 482 24 727 24 974 
Avgifter äldreomsorg 6 268 6 000 6 160 6 160 6 322 6 485 6 650 
Hyresintäkter 6 431 6 730 6 765 6 765 6 800 6 830 6 831 
Övrigt (momsrättelse) 2 103         

PO-pålägg (intern) 162 544 114 796 114 852 114 852 116 000 116 057 117 217 
SUMMA exploatering, avgifter och övrigt 225 565 211 162 209 797 208 797 207 604 208 099 209 672 
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KOSTNADER          

Kommunbidrag/nettokostnad -1 126 554 -1 196 979 -1 237 372 -1 239 569 -1 290 179 -1 345 482 -1 415 047 
Framtida åtgärder kopplat till förändringsarbete (+/-)     15 302 -2 197 7 643 -2 561 
KS medel för bokslutsreglering & medel vid investering  -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 
KS aktiv personalpolitik  -3 050 -3 050 -3 050 -3 050 -3 050 -3 050 
Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren efter  -1 875 -3 400 -1 525 -3 050 -4 575 -6 100 
KS Prioriterat -1 785 -12 010 -8 610 -8 610 -8 260 -8 260 -8 260 
KS skola 1:1 (datorer) -330 -2 300 -4 600 -4 600 -6 900 -6 900 -6 900 
Arbetsgivaravgifter  -120 974 -93 784 -93 784 -93 784 -94 722 -94 722 -95 669 
Årets intjänade individuella del -18 810 -9 273 -9 273 -9 273 -9 366 -9 366 -9 460 
Pensionsförsäkringsavgifter -7 250 -5 621 -5 677 -5 677 -5 734 -5 791 -5 849 
Övriga pensionskostnader -168 -1 236 -1 236 -1 236 -1 248 -1 248 -1 260 
Löneskatt  -7 770 -3 549 -3 549 -3 549 -3 584 -3 584 -3 620 
Rehabkostnader -1 756 -1 333 -1 333 -1 333 -1 346 -1 346 -1 359 
Pensionsutbetalningar -6 823 -7 900 -8 000 -7 500 -7 750 -8 300 -8 500 
Övrigt (momsrättelse) -797         

SUMMA KOSTNADER -1 293 017 -1 342 910 -1 383 884 -1 368 404 -1 441 386 -1 488 981 -1 571 635 
          

FINANSIELLA intäkter & kostnader          

Internränta 4 947 5 300 5 400 5 300 5 400 5 500 5 600 
Utdelning helägda bolag (KFAB; AFAB) 8 000 12 000 11 000 11 000 10 000 7 000 7 000 
Externa finansiella intäkter 8 249 6 500 6 700 6 000 6 150 6 300 6 450 
Externa finansiella kostnader -960 -1 000 -1 300 -1 100 -1 400 -1 700 -2 000 
SUMMA FINANSNETTO 20 237 22 800 21 800 21 200 20 150 17 100 17 050 

          

ÅRETS RESULTAT -18 452 21 098 12 733 12 734 15 121 21 190 26 739 
          

1 % av skatter och bidrag 9 969 10 965 11 315 11 164 11 940 12 502 13 369 
2% av skatter och bidrag 19 939 21 930 22 630 22 328 23 881 25 005 26 739 
Över/underskott budget -1,9% 1,9% 1,1% 1,1% 1,3% 1,7% 2,0% 
Skattesats 20:91 21:61 21:61 21:61 21:41 20:91 20:91 

        

Kommunfullmäktiges resultatplan  21 098 12 733 12 733 15 120 21 189 26 739 
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Nämndernas planeringsramar 2020-2023 
 

DRIFTBUDGET  P. Utfall 
2018 

Budget 
2019 

KF-plan 
2020 

Budget 
2020 

plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 Nettokostnad i tkr  

          

Kommunstyrelse           

 KF, Nämnd- och styrelseverksamhet 4 846 5 582 5 694 5 694 5 808 5 924 6 042 
 Partistöd 403 310 310 310 310 403 403 
 Övrig politisk verksamhet 2 914 2 740 2 795 2 795 2 851 2 908 2 966 
 Räddningstjänst 14 540 14 780 15 076 15 476 15 786 16 102 16 424 
 Totalförsvar och samhällsskydd 465 389 393 393 401 409 417 
 Folkhälsa och hållbar utveckling 246 561 567 567 578 590 602 
 Näringsliv och marknadsföring 1 154 1 799 1 817 1 817 1 853 1 890 1 928 
 Serveringstillstånd 26 56 57 57 58 59 60 
 Konsumentrådgivning och 
energirådgivning 191 256 259 259 264 269 274 
 Budget & Skuldrådgivning 183 167 169 169 172 175 179 
 Allmän fritid  3 396 3 376 3 763 3 763 3 683 3 771 3 865 
 Idrotts- & fritidsanläggningar 11 126 32 322 37 478 37 490 41 740 42 575 46 327 
 Bibliotek  8 836 8 624 8 710 8 722 8 896 9 074 11 455 
 Allmän Kultur 1 036 1 262 1 481 1 481 1 503 1 533 1 564 
 Ungdomsverksamhet 3 754 3 770 3 845 3 845 3 922 4 000 5 580 
 Kulturskola 5 330 4 882 4 980 5 003 5 103 5 205 6 809 
 Måltidsverksamhet -1 762 300 303 303 309 315 321 
 Flykting (integration) 91 0 0 0 0 0 0 
 Kommunledningskontor 25 323 27 412 27 183 26 781 27 183 27 727 28 282 
 Ekonomikontor 9 712 10 164 10 316 10 335 10 490 10 700 10 914 
 HR-kontor 5 338 5 698 5 443 5 873 5 631 5 414 5 522 
 Lönecentrum (Knivsta, Tierp och 
Älvkarleby) 2 917 3 114 3 164 3 164 3 215 3 266 3 318 
 Fackliga kostnader 1 533 1 653 1 670 1 670 1 703 1 737 1 772 
 Lokalförsörjning 6 947 3 152 2 199 2 199 2 243 2 288 2 334 
 Kommunhus  5 548 5 603 5 603 5 687 5 772 5 859 
 IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, 
Älvkarleby, Tierp & Heby) 17 069 17 749 17 926 17 926 18 195 18 468 18 745 
 Förändringsledning  1 000 2 000 2 000 1 250 500 0 
 Effektiviseringsbeting - 0,5%  -300 -889 -932 -1 114 -1 771 -1 961 

          

Summa Kommunstyrelsen  125 616 156 366 162 312 162 763 167 720 169 303 180 001 
          

          

  



Sida 26 av 31 

 
 

 

DRIFTBUDGET  P. Utfall 
2018 

Budget 
2019 

KF-plan 
2020 

Budget 
2020 

plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 Nettokostnad i tkr  

          

Samhällsutvecklingsnämnd           

 Nämndkostnader 906 1 543 1 566 1 566 1 589 1 621 1 653 
 Gator, vägar 23 808 25 423 25 779 25 783 26 455 27 167 27 895 
 Trafikövervakning/Parkeringsavgifter -1 340 -1 957 -1 977 -1 977 -2 036 -2 097 -2 160 
 Parker 4 979 5 022 5 398 5 402 5 776 6 028 6 287 
 Naturvård 462 963 973 973 992 1 012 1 032 
 Teknisk planering  2 563 2 786 3 172 3 219 3 283 3 349 3 416 
 Bredband 331 0 0 0 0 0 0 
 Översiktsplan (planprogram) 1 357 1 430 1 444 1 444 1 473 1 502 1 532 
 Stadsbyggnad (detaljplaner) 359 1 608 1 624 1 624 1 656 1 689 1 723 
 Miljöutveckling 207 515 520 520 530 541 552 
 Bostadsanpassning 2 959 1 859 1 878 1 878 1 916 1 954 1 993 
 Exploatering - verksamhet* 7 603 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 
 Avfallsverksamhet -292 0 0 0 0 0 0 
 Vindkraftverk -483 0 0 0 0 0 0 
 Effektiviseringsbeting - 0,5%  -80 -261 -261 -306 -492 -542 

          

Summa Samhällsutvecklingsnämnd  43 419 44 112 45 116 45 171 46 328 47 274 48 381 
          

          

DRIFTBUDGET  P. Utfall 
2018 

Budget 
2019 

KF-plan 
2020 

Budget 
2020 

plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 Nettokostnad i tkr  

          

Valnämnd 759 160 0 0 0 600 600 
          

          

DRIFTBUDGET  P. Utfall 
2018 

Budget 
2019 

KF-plan 
2020 

Budget 
2020 

plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 Nettokostnad i tkr  

          

Överförmyndarverksamhet 1 513 1 308 1 334 1 334 1 361 1 388 1 416 
          

          

DRIFTBUDGET  P. Utfall 
2018 

Budget 
2019 

KF-plan 
2020 

Budget 
2020 

plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 Nettokostnad i tkr  

          

Kommunrevisionen 901 848 865 865 882 900 918 
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DRIFTBUDGET  P. Utfall 
2018 

Budget 
2019 

KF-plan 
2020 

Budget 
2020 

plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 Nettokostnad i tkr  

          

Socialnämnd          

 Nämndkostnader 1 196 1 226 1 250 1 250 1 274 1 299 1 324 
 Vård & omsorg enl SOL och HSL  118 914 123 359 129 343 129 917 135 210 141 252 147 406 
 LOV - hemtjänst & delegerad HSL 37 021 36 852 38 045 38 045 39 250 41 291 43 352 
 Insatser enl LSS och SFB 66 163 67 861 69 883 69 883 72 625 75 451 78 372 
 Färdtjänst/riksfärdtjänst 4 870 4 099 4 140 4 140 4 220 4 302 4 385 
 Förebyggande verksamhet 4 482 6 793 6 861 6 861 6 994 7 130 7 268 
 Individ- & familjeomsorg, vård o stöd 45 811 36 356 37 885 38 016 40 538 43 420 46 382 
 Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd 8 274 9 141 9 232 9 232 9 411 9 594 9 780 
 Flyktingmottagande -1 672 1 234 722 722 0 0 0 
 Arbetsmarknadsåtgärder 
ungdomar/nyanlända 2 073 3 347 3 380 3 380 3 446 3 513 3 581 
 Effektiviseringsbeting - 0,5%  -900 -1 897 -1 897 -2 398 -3 450 -4 017 

          

Summa Socialnämnd  287 132 289 368 298 844 299 549 310 570 323 802 337 833 
          

DRIFTBUDGET  P. Utfall 
2018 

Budget 
2019 

KF-plan 
2020 

Budget 
2020 

plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 Nettokostnad i tkr  

          

Utbildningsnämnd          

 Nämndkostnader 938 1 448 1 477 1 477 1 507 1 537 1 568 
 Förskola, barn 1-5 år 186 832 205 631 213 983 214 311 227 842 242 238 256 778 
 Skolverksamhet & skolbarnsomsorg 361 108 381 594 391 636 392 195 403 706 423 277 447 572 
 Grundsärskola 8 885 9 635 9 731 9 731 9 828 10 025 10 226 
 Gymnasieskola, internt 5 544 6 916 7 601 7 601 8 375 9 165 9 971 
 Gymnasieskola, externt 79 137 81 164 88 224 88 233 96 429 102 607 107 301 
 Gymnasiesärskola 4 961 4 184 4 226 4 226 4 311 4 397 4 485 
 Vuxenutbildning 3 674 3 802 3 840 3 840 3 917 3 995 4 075 
 Svenska för invandrare 3 783 3 088 3 119 3 119 3 181 3 245 3 310 
 Effektiviseringsbeting - 0,5%  -1 950 -4 496 -4 453 -5 552 -8 221 -9 513 

          

Summa Utbildningsnämnd  654 862 695 512 719 341 720 280 753 544 792 265 835 773 
          

          

DRIFTBUDGET  P. Utfall 
2018 

Budget 
2019 

KF-plan 
2020 

Budget 
2020 

plan 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 Nettokostnad i tkr  

          

Bygg- och miljönämnd          

 Nämndkostnader 1 027 1 154 1 201 1 201 1 225 1 250 1 275 
 Stadsbyggnad 6 217 5 060 5 178 5 225 5 330 5 437 5 546 
 Trafikplanering 243 263 266 266 271 276 282 
 Miljö- och hälsoskydd 4 865 2 878 2 987 2 987 3 047 3 108 3 170 
 Effektiviseringsbeting - 0,5%  -50 -72 -72 -99 -121 -148 

          

Summa Bygg- och miljönämnd  12 353 9 305 9 560 9 607 9 774 9 950 10 125 
          

Summa kommunbidrag 1 126 554 1 196 979 1 237 372 1 239 569 1 290 179 1 345 482 1 415 047 
          

 Effektiviseringsbeting - summerat  -3 280 -7 615 -7 615 -9 469 -14 055 -16 181 
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BILAGA 6 INVESTERINGSPLAN 2020-2023 
 

Kommunstyrelsen Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt 

 2019 2020 2021 2022 2023 
2020-
2023 

Fritid och kultur        

Bibliotek, inventarier 150 150 150 150 100 550 
Bibliotek Alsike Nord, inventarier 0  0 0 0 1 500 1 500 
Befintliga sporthallar och simhall, utrustning 200 200 200 200 200 800 
Övriga anläggningar utrustning 200 200 200 200 200 800 
CIK - utrustning 8 000 0 0 0 0 0 
CIK – utemiljö 500 0 0 0 0 0 
Nya fotbollsplaner Knivsta 20 000 10 000 0 0 0 10 000 
Sporthall Alsike Nord utrustning 0 0 0 0 1 500 1 500 
Renovering spontanidrottsplats Thunman 300 0 0 0 0 0 
Utveckling av elljusspår/belysning 0 2 000 0 0 0 2 000 
Konst, underhåll och inventering 500 500 500 500 500 2 000 
Renovering av konstgräsplan 3 000 0 0 0 0 0 
Vrå idrott och kultur 0 0 0 0 2 500 2 500 
Vrå idrott och kultur, utemiljö 0 0 0 0 3 000 3 000 
IT utrustning, ospecificerat 300 300 300 300 300 1 200 
SUMMA Fritid och kultur 33 150 13 350 1 350 1 350 9 800 25 850 

        

Gemensam stödverksamhet        

Möbler och arkiv 500 500 500 500 500 2 000 
Programvara adm (politiker) 200 0 0 0 200 200 
Uppgradering affärssystem 0 300 0 0 300 600 
Programvara e-handel 0 500 0 0 0 500 
Analysstöd (BI) 0 0 500 0 0 500 
Programvara beslutsstöd 300 0 0 300 0 300 
Webbutveckling  750 500 500 500 500 2 000 
Intranät/virtuell arbetsplats 250 250 250 250 250 1 000 
Utbyggnad av ärendehanteringssystem (P360) 200 200 200 200 200 800 
Dokumenthantering  500 500 500 500 500 2 000 
Nämndprocessen 0 200 0 200 0 400 
Arkiv och E-arkiv 500 500 500 500 500 2 000 
IT utrustning, ospecificerat 300 300 300 300 300 1 200 
Nät och datakommunkation 2 000 4 000 1 000 1 000 1 000 7 000 
Serverplattform/datacenter 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 
Printplattform 0 1 000 0 0 0 1 000 
Klientplattform 2 000 1 000 0 1 000 1 000 3 000 
Programarbete för nya verksamhetslokaler, 
lokalansvarig 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 
Köp av lägenheter, lokalansvarig 3 000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 
Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, 
lokalansvarig 1 700 1 700 1 700 1 700 1 700 6 800 
Kommunhuset ospecificerat, lokalansvarig 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 
SUMMA Gemensam stödverksamhet 17 200 17 450 11 950 12 950 12 950 55 300 

        

Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier 700 400 400 400 400 1 600 
        

KS ofördelade investeringsmedel 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 
        



Sida 29 av 31 

 
 

 

SUMMA Kommunstyrelsen 66 050 46 200 28 700 29 700 38 150 142 750 
 

Samhällsutvecklingsnämnd Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt 

 2019 2020 2021 2022 2023 
2020-
2023 

        

TRP Gredelbyleden/Boängsvägen 8 000 8 000 0 0 0 8 000 
Gredelbyleden, stadsgata  0 1 000 5 000 5 000 5 000 16 000 
Underhållsasfaltering bef. gatunät 4 000 4 000 2 500 2 500 2 500 11 500 
Reinvestering belysning 1 500 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 
Förtätning belysning 800 800 800 0 0 1 600 
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 2000 2 000 2 000 2 000 2 000 8 000 
GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala 0 15 000 15 000 0 0 30 000 
Reinvestering GC-nät 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 
Parkvägen och ombyggnad av Södervägen 15 000 1 000 0 0 0 1 000 
GC-väg Kölängens förskola 7 500 0 0 0 0 0 
Ledingevägen GC-väg 0 5 000 5 000 0 0 10 000 
Resecentrum **** Alsike och Knivsta 0 0 0 0 0 0 
Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen 
och Särstv. 0 0 10 000 0 0 10 000 
GC Kölängsvägen norra fram till Gredelbyleden 0 4 000 0 0 0 4 000 
Cykelvägvisning  1 000 0 0 0 0 0 
Friluftsåtgärder Kölängen 1 000 1 000 0 0 0 1 000 
Renovering bef anläggningar 1 000 1 000 1000 1 000 1 000 4 000 
Information och tillgängliggörande av natur 100 100 100 0 0 200 
Gata Kölängen fotbollsplaner 0 0 0 0 0 0 
Järnvägsparken 2 000 0 0 0 0 0 
Lokalt åtgärdsprogram Knivstaån 2 000 2 000 2000 2 000  6 000 
Aktivitetspark CIK 0 2 000 0 0 0 2 000 
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest. 500 500 500 500 500 2 000 
Återvinningscentral löpande ospecificerat 200 200 200 200 200 800 
Nyetablering av kretsloppspark, södra Knivsta 0 0 0 0 5000 5 000 
Reinvestering ÅVC 800 0 0 0 0 0 
IT utrustning, ospecificerat 300 300 300 300 300 1 200 

        

SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd 48 700 50 400 46 900 16 000 19 000 132 300 
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EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt 

 2019 2020 2021 2022 2023 
2020-
2023 

Sågen/Centrum        

Kilen 0 0 20 000 15 000 0 35 000 
Segerdal 0 0 10 000 10 000 0 20 000 
Sågen - Infastruktur 3 000 8 000 5 000 5 000 0 18 000 

        

Västra Knivsta        

Nydal - Infastruktur 0 0 0 0 0 0 
Ängby IP 2 000 0 0 0 0 0 
Ängby industriområde 0 0 20 000 20 000 20 000 60 000 
Centrala Ängby - Infrastruktur 10 000 20 000 30 000 0 0 50 000 
Östra Ängby 0 0 0 0 0 0 
Västra Ängby/Ängbypark 0 0 0 0 0 0 

        

Östra Knivsta        

Förtätning östra Knivsta 0 0 0 0 3 000 3 000 
Margaretahemmet 0 4 000 0 0 0 4 000 
Kyrkan 0 0 0 0 0 0 

        

Alsike        

Vrå 1:392 Genova 2 500 0 0 0 0 0 
Vrå 1:791 0 0 1 000 0 0 1 000 
Vrå Lilla brännkärskogen  0 0 0 5 000 0 5 000 

        

AR/Brunnby        

AR - Infrastruktur 5 000 0 0 0 0 0 
Södra AR 2 000 3 000 0 0 0 3 000 

        

Inköp av mark och fastigheter för exploatering 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 40 000 
        

SUMMA EXPLOATERING - 
Samhällsutvecklingsn. 34 500 45 000 96 000 65 000 33 000 239 000 

        

        

Bygg- och miljönämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt 

 2019 2020 2021 2022 2023 
2020-
2023 

        

Mätutrustning 0 1 000 0 0 0 1 000 
Verksamhetssystem (Bygg) 0 1 000 0 0 0 1 000 
Flygfotografering 1 500 0 0 0 1 500 1 500 
Digitalt arkiv 0 0 500 0 0 500 
Digitalisering - innovation 500 500 500 500 0 1 500 
IT utrustning, ospecificerat 300 200 200 200 200 800 

        

SUMMA Bygg- och miljönämnden 2 300 2 700 1 200 700 1 700 6 300 
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Socialnämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt 

 2019 2020 2021 2022 2023 
2020-
2023 

        

Verksamhetssystem VO 2 500 500 0 0 0 500 
IT utrustning, ospecificerat 500 1 000 500 500 0 2 000 
Renoveringar av lokaler VO 0 1 000 1 000 1 000 500 3 500 

        

SUMMA Socialnämnden 3 000 2 500 1 500 1 500 500 6 000 
        

Utbildningsnämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt 

 2019 2020 2021 2022 2023 
2020-
2023 

        

Alsike skola, Inventarier och läromedel 400 400 250 250 400 1 300 
Brännskärrsskolan, Inventarier och läromedel 200 200 200 200 300 900 
Genomförande IT-plan, IT-investeringar 100 100 100 100 100 400 
Lagga- / Långhunda förskola & skola, Inventarier 
och läromedel 100 100 100 100 100 400 
Ängbyskolan, Inventarier och läromedel 600 1 400 100 100 100 1 700 
Thunmanskolan, Inventarier och läromedel 200 200 200 200 200 800 
Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 100 325 
Skutan 0 75 75 75 100 325 
Diamantens fsk, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 80 305 
Gredelby förskola, Inventarier och läromedel 100 700 75 75 80 930 
Högåsskolan, Inventarier och läromedel 250 250 250 150 150 800 
Adolfsbergsskolan, Inventarier och läromedel 4 500 200 200 200 200 800 
Segersta skola, Inventarier och läromedel 200 200 200 250 250 900 
Högåsskolans fsk, Inventarier och läromedel 75 75 75 0 0 150 
Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 100 325 
Norrgårdens fsk, Inventarier och läromedel 1 400 75 75 75 75 300 
Tallbacken/Tärnan, Inventarier och läromedel 200 100 100 100 100 400 
Trollskogens förskola, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 75 300 
Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 75 300 
Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel 200 200 200 200 200 800 
Verktygslådan inventarier och läromedel 75 75 75 75 100 325 
Stöd och konsultationsteam, Inventarier och 
läromedel 100 100 100 100 100 400 
Skolhälsovården, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 75 300 
Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 75 300 
Ungdomsverksamhet, Inventarier och läromedel 100 100 100 100 400 700 
Kulturskolan, Inventarier och läromedel 150 150 150 150 400 850 
IT utrustning, ospecificerat 3000 2 000 1 500 1 500 1 500 6 500 

        

SUMMA Utbildningsnämnden 12 475 7 225 4 650 4 525 5 435 21 835 
        

SUMMA INVESTERINGSPLAN 167 025 154 025 178 950 117 425 97 785 548 185 
 

 

 

 



Sida 1 av 4 

 
 

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Dan-Erik Pettersson Datum KS-2019/169 
Ekonomichef 2019-02-13   
 
 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Ekonomisk rapport per februari samt uppdrag om åtgärdspaket 
KS-2019/169 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att ta emot ekonomisk rapport per februari med indikativ ekonomisk prognos för Knivsta 
kommun 2019, 
 
att ge i uppdrag till förvaltningen att ta fram åtgärdspaket för att uppnå det finansiella målet i 
mål och budget 2019, 
 
att åtgärdspaketet ska redovisas för kommunstyrelsen senast i mars. 
 
 
Bakgrund 
 
Knivsta kommun befinner sig i ett allvarligt ekonomiskt läge. Bakgrunden är att kommunen 
under 2017 och 2018 sammantaget har gjort underskott om cirka 37 miljoner kronor. 
Budgetår 2019 ska en återställning av det negativa resultatet påbörjas med cirka 21 miljoner 
kronor (tillika det budgeterade resultatet för 2019).  
 
Ett sämre resultat än 21 miljoner kronor minskar utsikterna att reglera tidigare års underskott 
inom 3-årsregeln (kommunallagen) och det är inte godtagbart. Därför behöver 
kommunstyrelsen i ett tidigt skede få indikationer över det ekonomiska resultatet för 2019 för 
att kunna vidta nödvändiga åtgärder.  
 
För att uppnå det finansiella målet krävs att alla verksamheter har en ekonomi i balans, att 
skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning samt övriga intäkter når budgeterad nivå. 
 
Den indikativa prognosen är inte en aggregerad prognos från verksamhetsnivå, utan bygger 
på signaler från ledning i respektive kontor samt uppdatering med senaste skatteprognosen. 
Resultatet bedöms uppgå till +14,6 miljoner kronor vilket är under det finansiella målet 
(avvikelse -6,5 mnkr). Huvudorsaken är att exploateringsintäkterna bedöms uppgå till 30 
miljoner kronor (budgeterat 44 miljoner kronor). Skatteintäkterna beräknas vara 4 miljoner 
högre än budget. Nämndernas totala resultat bedöms bli positivt, +2,5 miljoner kronor, 
indikationen för Socialnämndens resultat är -6 miljoner kronor medans indikationen för 
Kommunstyrelsen är +9 miljoner kronor varav överskott från konst och idrottsanläggningen 
CIK väntas uppgå till +7 miljoner kronor. Orsaken är att drift av anläggningen startar senare 
än plan, succesiv driftsättning sker från hösten 2019. 
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Eftersom resultatprognosen för kommunen indikerar en avvikelse från det finansiella målet 
om 6,5 miljoner kronor samt att det ackumulerade underskottet att återställa är 37 miljoner 
kronor, behöver kommunstyrelsen genom förvaltningen snarast återkomma med ett 
åtgärdspaket för att säkerställa att det finansiella målet om 21,1 miljoner kronor uppnås för 
2019. 
 
Indikativ prognos finansförvaltning och nämnder 
 

Finansförvaltningen 
Budget 

2019 
Årsprognos 

2019 
Budget- 

avvikelse 
Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning 1 130 046 1 134 162 4 116 
Övriga externa intäkter 52 366 52 936 570 
Exploatering 44 000 30 000 -14 000 
Kommunbidrag -1 220 214 -1 217 741 2 473 
Övriga kostnader -7 900 -7 150 750 
Finansnetto 22 800 22 400 -400 
Resultat 21 098 14 607 -6 491 

 
Finansförvaltningen är kommunens ”internbank”, där bokförs alla skatteintäkter liksom 
intäkter från exploateringsverksamheten. 
 

Nämnder 
Budget 

2019 

INDIKATIV 
Årsprognos 

2019 
Budget- 

avvikelse 
Finansförvaltning 21 098 14 607 -6 491 
Kommunstyrelsen 0 9 000 9 000 
Samhällsutvecklingsnämnd 0 0 0 
Utbildningsnämnd 0 0 0 
Socialnämnd 0 -6 000 -6 000 
Bygg & miljönämnd 0 -500 -500 
Valnämnd 0 0 0 
Revision 0 0 0 
Överförmyndarnämnd 0 0 0 
Nämndernas resultat 0 2 500 2 500 
Balanskravsresultat  21 098 17 107 -3 991 
Balanskravsresultat att reglera (2017) -18 740 -18 740 0 
Balanskravsresultat att reglera (2018) -28 930 -18 598 10 332 
Återstår att reglera -26 572 -20 231 6 341 

 
Nämndernas bedömda prognos är endast indikativ, förändringar är att förvänta till ordinarie 
prognos i mars.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Den indikativa prognosen leder inte till någon ekonomisk konsekvens, men resultat av den 
kommer leda till att ett åtgärdspaket arbetas fram för att uppnå det finansiella målet. 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
Lena Fransson  
kommundirektör  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Ekonomichef 
Kommundirektör 
Förvaltningschefer 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Den indikativa prognosen påverkar inte barn, men uppdraget till förvaltningen att ta fram 
ett åtgärdspaket för att uppnå det finansiella målet kommer påverka alla kommunens 
verksamheter, direkt eller indirekt. I vilket omfattning det kan påverka barn får det 
framtida beslutet om åtgärdspaket utvisa. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 

4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 

 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  

 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram 
samt hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 



 
 

Peter Evansson Ordförandens förslag Diarienummer 
Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2019/207 
 2019-02-21   
    
 
 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Översyn av Kommunfastigheters processer 
KS-2019/207 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppmana Kommunfastigheter att göra en översyn kring sina processer inklusive 
bygglovshantering. 
 
Sammanfattning av ärendet  
 
Bolaget har vid flera tillfällen missat att söka bygglov vid ändringar av pågående byggprojekt. 
Kommunens bolag lyder under samma regelverk som andra exploatörer och ska behandlas 
lika. För att säkra att de hittills inträffade händelserna både är tillfälliga och att processen 
framgent säkras för att undvika liknande händelser, vill Kommunstyrelsen uppmana bolaget 
att se över och vid behov förändra nödvändiga processer.  
 
 
 
Peter Evansson (S)  
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