
 

 
 

 

 Kallelse 
 2019-04-17 
 
Sammanträde med kommunstyrelsen  
 
Dag och tid:  Måndagen den 29 april 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 8 maj 2019 av ordföranden och justerare.  
 
3. Godkännande av dagordning 
 
4. Informationsärenden 
 

a) Information om sjukfrånvarostatistik 
b) Ekonomisk uppföljning  

 
5. Anmälan av delegationsbeslut 
 
Utsända handlingar: 

- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2019-03-12–2019-04-16 
- Beslut från kommunstyrelsens arbetsutskott, § 6, 2019-04-10, Svar på remiss av 

förslag till föreskrifter om tillgänglighet till digital offentlig service (hela protokollet 
utsänt)  

 
Rapporter som kommer att finnas tillgängliga på sammanträdet:  

- Beslut i HR-ärenden mars 
 
6. Anmälningsärenden  
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunstyrelsen (ej utsända):  

- Beslut från socialnämnden, § 32, 2019-03-14, Ekonomisk uppföljning per februari  
- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 39, 2019-04-08, Ekonomisk uppföljning 

per februari 
- Beslut från utbildningsnämnden, § 27, 2019-03-19, Ekonomisk uppföljning per 

februari 
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 61, 2019-03-19, Ekonomisk uppföljning per 

februari 

http://www.knivsta.se/
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- Cirkulär 19:18 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) – 2019 års ekonomiska 
vårproposition och vårändringsbudgeten för år 2019 

 
Beslutsärenden  
 
7. Medarbetarpolicy 
KS-2019/326 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens. 
Tjänsteskrivelse 2019-04-04 
Förslag på medarbetarpolicy  
 
8. Revidering av avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och 

funktionshinderomsorgen i Knivsta kommun 
KS-2018/412 
 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande.  
Beslut från socialnämnden, § 184, 2018-05-31 
Socialnämndens förslag på beslutshandling, 2018-05-31 
Socialnämndens tjänsteskrivelse 2018-05-21 
 
9. Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten 
KS-2019/172 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens. 
Tjänsteskrivelse 2019-03-21 
Hemställan 2019-02-18 och beslut från Norrvattens förbundsfullmäktige, § 6, 2019-01-29 
Underlag till Norrvattens beslut – Förslag till beslut 2018-10-15  
 
10. Kultur- och fritidspolitiskt program för Knivsta kommun 2019-2025 
KS-2019/147  
 
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens. 
Tjänsteskrivelse 2019-04-02 
Förslag på kultur- och fritidspolitiskt program 
 
11. Kultur- och fritidsplan för Knivsta kommun 
KS-2019/325 
 
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens. 
Tjänsteskrivelse 2019-04-02 
Förslag på kultur- och fritidsplan 
 
12. Ökad datortäthet grundskolan  
KS-2019/262 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens. 
Tjänsteskrivelse 2019-03-13 
Beslut från utbildningsnämnden, § 117, 2018-12-11 
 



 
 

 

13. Inrättande av Knivsta kommuns naturvårds- och friluftsråd 
KS-2019/296 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens. 
Tjänsteskrivelse 2019-03-25 
Förslag på arbetsordning 2019-03-11 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 30, 2019-03-11 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2019-03-11 
 
14. Revisionsrapport - Granskning av Knivsta kommuns arbete med integration 
KS-2019/64 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens. 
Tjänsteskrivelse 2019-03-18 
Förslag på yttrande 2019-03-18 
Beslut från socialnämnden, § 41, 2019-03-14 
Socialnämndens yttrande, antaget 2019-03-14 (daterat 2019-02-18) 
Missiv daterat 2018-11-13 samt granskningsrapport december 2018  
 
15. Svar på medborgarförslag 2018:06 – Förslag om att en hittegodsavdelning bör 

finnas i kommunhuset 
KS-2018/250 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens. 
Tjänsteskrivelse 2019-03-26 
Beslut från kommunfullmäktige, § 66, 2018-04-18 
Medborgarförslaget  
 
16. Markanvisning inom del av fastigheten Gredelby 7:78 – revidering 

KS-2019/230 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens. 
Tjänsteskrivelse 2019-04-02 
Kompletterande markanvisningsavtal Bjerking april 2019 
Kompletterande markanvisningsavtal Sambostäder april 2019 
Kompletterande kartbilaga Bjerking och Sambostäder 
 
17. Försäljning av del av fastigheten Ängby 1:1 till Magnolia Bostad AB 

KS-2019/228 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens. 
Tjänsteskrivelse 2019-03-29 
Förslag på köpeavtal april 2019 
Programhandling Kv Ångloket 2019-03-08 
Projektbeskrivning 2019-03-01 
Powerpoint-presentation Magnolia Centrala Ängby 
Plankarta centrala Ängby  
 



 
 

 

18. Medel för innovationsprojekt  
KS-2019/311 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens. 
Tjänsteskrivelse 2019-03-28 
 
19. Medel för pilotprojekt för robotstyrd processautomation (RPA)  
KS-2019/310 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens. 
Tjänsteskrivelse 2019-03-28  
 
20. Synpunkter på föreslagen driftsbudget 2020 för kommunstyrelsen 
KS 2019/315 
 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som tjänsteskrivelsens. 
Tjänsteskrivelse 2019-04-02 
Synpunkter på ramarna 2020 
 
 
Välkomna! Peter Evansson, ordförande 



Lista över diarieförda delegationsbeslut i KS 2019‐03‐12 ‐ 2019‐04‐16
Beslutsdatum Dok. nr. Titel Ansvarig person Ärende

2018‐08‐28 KS‐2018/34‐5 Beslut om avropsanmälan Yrkeskläder och skor 2016‐2 Fredrik Söderlind KS‐2018/34 Avropsanmälningar SKL inköpscentral 2018 
(samlingsärende)

2019‐03‐18 KS‐2017/431‐2 Beslut om förlängning av avtal Fredrik Söderlind KS‐2017/431 Avtal mellan Knivsta Däck AB och Knivsta 
kommun gällande upphandling för däckhotell, däckskifte 
samt små reparationer, avtalstid 2017‐09‐01‐‐2019‐08‐31

2019‐03‐27 KS‐2019/293‐2 Rättidsprövning av överklagande 2019‐03‐27 Stina Desroses KS‐2019/293 Överklagande av beslut KF § 17, 2019‐02‐13 att 
anta detaljplan för Södra Ar etapp 1, BMK 2014‐000708, KS‐
2018/727

2019‐03‐28 KS‐2018/774‐1 Beslut om att påbörja upphandling och godkänna 
upphandlingsdokument

Fredrik Söderlind KS‐2018/774 Upphandling av styr‐ och ledningssystem

2019‐04‐01 KS‐2019/308‐1 Delegationsbeslut om lotterikontrollant 2019 Eric Eriksson KS‐2019/308 Delegationsbeslut om lotterikontrollant 2019

2019‐04‐02 KS‐2019/258‐1 Delegationsbeslut att genomföra upphandling. Ksenia Etibarsson KS‐2019/258 Upphandling av cateringtjänster
2019‐04‐02 KS‐2019/259‐1 Delegationsbeslut att genomföra upphandling Ksenia Etibarsson KS‐2019/259 Upphandling av konferensanläggningar
2019‐04‐02 KS‐2019/38‐1 Deltagande i upphandling av utensilier Fredrik Söderlind KS‐2019/38 Övriga skrivelser upphandling 2019 

(samlingsärende)
2019‐04‐02 KS‐2019/34‐1 Beslut avropsanmälan Lekmaterial 2017 Fredrik Söderlind KS‐2019/34 Avropsanmälningar SKL inköpscentral 2019 

(samlingsärende)
2019‐04‐02 KS‐2018/34‐9 Beslut avropsanmälan Pension 2016 Fredrik Söderlind KS‐2018/34 Avropsanmälningar SKL inköpscentral 2018 

(samlingsärende)
2019‐04‐02 KS‐2018/34‐7 Beslut avropsanmälan Möbler 2017 Fredrik Söderlind KS‐2018/34 Avropsanmälningar SKL inköpscentral 2018 

(samlingsärende)
2019‐04‐02 KS‐2018/612‐9 Delegationsbeslut att tilldela upphandling Fredrik Söderlind KS‐2018/612 Direktupphandling av cateringbolag för 

leverans av julmat 2018
2019‐04‐02 KS‐2018/612‐1 Delegationsbeslut om att påbörja och annonsera 

upphandling
Fredrik Söderlind KS‐2018/612 Direktupphandling av cateringbolag för 

leverans av julmat 2018
2019‐04‐02 KS‐2018/34‐3 Beslut om avropsanmälan Entremattor 2017 Fredrik Söderlind KS‐2018/34 Avropsanmälningar SKL inköpscentral 2018 

(samlingsärende)
2019‐04‐02 KS‐2018/34‐1 Beslut avropsanmälan Stationstankning 2017 Fredrik Söderlind KS‐2018/34 Avropsanmälningar SKL inköpscentral 2018 

(samlingsärende)
2019‐04‐02 KS‐2018/349‐1 Direktupphandling av tjänst för grafisk formgivning och 

fotografering
Hanne Natt och Dag KS‐2018/349 Delegationsbeslut ‐ Direktupphandling av 

tjänst för grafisk formgivning och för fotograftjänster

2019‐04‐02 KS‐2018/138‐3 Delegationsbeslut Linnea Lejman KS‐2018/138 Ansökan om registrering för lotteri, Lions Club 
Knivsta

2019‐04‐02 KS‐2018/280‐1 Direktupphandling av konsulttjänst inför 
Almedalseminarium

Hanne Natt och Dag KS‐2018/280 Direktupphandling av konsulttjänst inför 
Almedalseminarium

2019‐04‐02 KS‐2017/644‐4 Delegationsbeslut om tilldelningsbeslut Hanne Natt och Dag KS‐2017/644 Avrop inom ramavtalsområdet Programvaror 
och tjänster Informationsförsörjning, webb för CIK

2019‐04‐02 KS‐2017/644‐3 Delegationsbeslut om att godkänna förfrågningsunderlag Hanne Natt och Dag KS‐2017/644 Avrop inom ramavtalsområdet Programvaror 
och tjänster Informationsförsörjning, webb för CIK
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Marie Sohlberg Datum KS-2019/326 
HR-chef 2019-04-04   
 
 
   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Medarbetarpolicy 
KS-2019/326 
 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

att anta den föreslagna Medarbetarpolicyn, samt 

att policyn ersätter det tidigare styrdokumentet Personalpolitik i Knivsta kommun.  

Sammanfattning av ärendet  

I samband med att Våra gemensamma värderingar är samverkade centralt och beslutade i 
Kommunens ledningsgrupp, finns behov att se över nuvarande Personalpolitik i Knivsta 
kommun. Översynen har resultaterat i en Medarbetarpolicy. 

Avsikten med Medarbetarpolicyn är att denna ska utgöra ett ”paraply” för riktlinjer och rutiner 
inom medarbetarområdet. Dessa kommer framställas framöver med detta dokument som 
grund.  

Medarbetarpolicyn beskriver vårt uppdrag och vårt synsätt, där vårt grunduppdrag 
tillsammans med våra gemensamma värderingar står i fokus. Dokumentet blir en beskrivning 
av vårt arbetsgivarvarumärke. Policyn är tillika kommunens Arbetsmiljöpolicy, då 
värderingarna avser bidra till sunda arbetsplatser där utveckling och goda insatser är 
bärande delar.  

Föreslagen Medarbetarpolicy är sprungen från ett stort medarbetarengagemang, där bred 
delaktighet har varit en uppriktig strävan och uppfattningen är också att arbetet uppskattats. 
De gemensamma värdeorden Delaktighet, Engagemang och Tydlighet visar också på att det 
är just så denna process även uppfattats. Det är så här vi är – och avser stärka. 

Ekonomisk konsekvensanalys 

Förslaget håller sig inom den budgeterade ramen. 

Barnkonsekvensanalys  

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  

 

Lena Fransson 
kommunchef  
 

Beslutet skickas till: 
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 
 
 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja x  Nej   
 

Förklara oavsett svar. 
 

Förslaget bedöms påverka barn, då vår hållning i förhållande till barn är knuten till våra 
gemensamma värderingar. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

Barn mår generellt bra av tydlighet och engagemang. 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

Inga förväntade intressekonflikter.  
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
 

Ja  Nej X   
 
Förklara oavsett svar. 
 

Policyn har troligtvis påverkan på barnens välbefinnande och utveckling. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
FÖRSLAG 2019-04-18 
 
 
 

Medarbetarpolicy 
för Knivsta 
kommun 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Dokumenttyp:  Policy 
Diarienummer: KS-2019/326 
Beslutande instans:  Kommunfullmäktige 
Beslutsdatum:  XXXX 
Giltighetstid:   tills vidare  
Dokumentansvarig: HR-chef 
 



 

 

 
 
 
Alla vi som arbetar i Knivsta kommun gör det på uppdrag av kommuninvånarna, där vårt 
arbete i förvaltningen bygger på att förverkliga de förtroendevaldas beslut. Oavsett vilken roll 
vi har i kommunen, så deltar vi i det samhällsbygge som pågår. Samtidigt är vi Knivsta 
kommuns ansikte utåt. Vi är alla bärare av Knivsta kommuns gemensamma uppdrag och allas 
bidrag gör skillnad – oavsett var vi jobbar! Tillsammans bidrar vi hela dygnet, genom vårt sätt 
att agera: 
 

 
- När barnen kommer till förskolan 
- När lärandet sker i klassrummet 
- När lunchen serveras på äldreboendet  
- När någon söker ett bygglov 
- När fritidsgården öppnar 
- När nattpatrullen kommer till någon som behöver tillsyn 

  

Vår vision 
Vårt gemensamma arbete inom Knivsta kommun utgår från Vision 2025 där ”Den 
moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en levande landsbygd – Mitt i 
tillväxtregionen Stockholm–Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag 
och befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället”. Visionen är en 
ledstjärna som visar riktningen för det viktiga samhällsuppdraget, där varje medarbetares 
insats är en viktig del, genom att:  

När barnen 
kommer till 
förskolan

När lärandet 
sker i 

klassrummet

När lunchen 
serveras på 

äldreboendet

När någon söker 
ett bygglov

När fritidsgården 
öppnar

När 
nattpatrullen 
kommer till 
någon som 

behöver tillsyn



 

 

- Vi arbetar mot tydliga mål och är fokuserade på att skapa verksamhet med hög kvalitet 
och effektivitet 

- Vi är övertygade om att hälsa och prestation är kommunicerande kärl, där god hälsa 
främjar bra prestationer och vice versa. Likaså att balansen mellan arbete och fritid 
bidrar till ett rikt yrkesliv. 

- Vi värdesätter mångfald och arbetar för likaberättigande 
- Vi arbetar aktivt för en hållbar och hälsosam arbetsmiljö där medarbetare trivs, 

utvecklas och är stolta över sitt arbete.  
 
Visionen är en vägvisning framåt, mål & budget tillsammans med årliga verksamhetsplaner 
konkretiserar uppdraget. Våra gemensamma värderingar ger oss stöd i hur vi utför våra 
åtaganden och gestaltar vår inre kultur, som den ser ut och som vi vill stärka. 
 

Vårt arbetsgivarvarumärke 
Medarbetarpolicyn beskriver vårt arbetsgivarvarumärke, där delaktighet, engagemang och 
tydlighet står i fokus. Orden visar vilka vi är, vad vi står för och vad som är viktigt för oss. De 
hjälper oss i vårt dagliga arbete, i alla möten och kontakter såväl internt som externt. De 
hjälper oss att utföra vårt uppdrag. 
 
Grunden för anställningsförhållandet regleras i lagar och avtal, medan medarbetarpolicyn 
beskriver Knivsta kommuns värderingar och förhållningssätt. 
 

Arbetsmiljöpolicy  
Medarbetarpolicyn är tillika kommunens arbetsmiljöpolicy, med målsättningen att våra 
gemensamma värderingar och arbetssätt bidrar till sunda arbetsplatser som upplevs 
utvecklande och stimulerande för alla medarbetare – såväl fysiskt, psykiskt som 
organisatoriskt. Arbetsmiljölagen utgör nedersta gräns för vårt arbetsmiljöarbete och vi 
strävar – i samverkan med fackliga parter/skyddsombud – att ständigt ha vår arbetsmiljö i 
fokus. Genom att årligen följa upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete, säkerställer vi att 
kunna vidta de åtgärder som behövs för att skapa en säker och trygg arbetsplats. 
 
Varje medarbetare är unik och värdefull i sitt arbete. Det är viktigt att vi känner stolthet 
över vår arbetsplats och vår prestation. Omvärlden förändras i allt snabbare takt och vi måste 
ständigt vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla vår organisation och vår verksamhet 
till nytta för våra kommuninvånare/brukare/kunder. Vi omsätter våra professionella kunskaper 
i vårt arbete och vidareutvecklar oss i takt med att kraven förändras.  Vårt gemensamma 
engagemang och ansvar bidrar till att göra Knivsta kommun till en kraftfull organisation, en 
intressant mötesplats och en attraktiv arbetsgivare. 



 

 

Våra gemensamma värderingar  
Våra gemensamma värderingar är framtagna i en process med delaktighet från samtliga 
medarbetare, med ett stort engagemang och en tydlighet i samsyn om vad vår kultur står för.  
 

 
 
Delaktighet 
Vi bidrar aktivt till ett meningsfullt och hållbart arbete utifrån vårt uppdrag.  
Allas synpunkter tas på allvar och de bidrar till vårt beslutsfattande. 
 
Engagemang 
Vi har ansvar för utveckling av vårt uppdrag genom vår positiva drivkraft.  
Med ett stort engagemang ges förutsättningar för ett ansvarstagande i den gemensamma 
utvecklingen mot våra mål. 
 
Tydlighet 
Vi vet vad som förväntas av oss i våra uppdrag.  
Våra förutsättningar i form av regelverk och beslutad ekonomisk ram utgör grunden för ett 
arbete som ska bedrivas med effektivitet och kvalitet. 
 
Våra gemensamma värderingar och sätt att förhålla oss blir verklighet när vi tar ett 
gemensamt ansvar i att omsätta våra gemensamma värderingar i praktiken, där var och ens 
insats är av stor vikt för oss alla. 
 
Alla är vi ambassadörer för Knivsta kommun! 

 
 



 

 
 

Socialnämnden Utdrag ur 
 PROTOKOLL 
 2018-05-31 
 
 
 

Exp till: Exp av: Anna Eriksson 
Akten Exp datum: 2018-06-18 
Kommunstyrelsen  

§ 184 

Revidering av avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen i Knivsta kommun  
SN-2018/146  

Beslut 
 
Socialnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta  
 
att revidera avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen. 
 
Yrkande 
 
Britt-Louise Gunnar (S) yrkar bifall till förslaget. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera 
avgifter för äldre- och funktionshinderomsorgen. Förändringarna är mest språkliga och 
anpassade till gällande praxis. Socialnämnden föreslår också i ärendet att avgiften för 
trygghetslarm ska ingå i maxtaxan. 
 
Underlag i ärendet 
 
Socialnämndens arbetsutskotts beslut 2018-05-17, § 60 – OJUSTERAT 
Tjänsteskrivelse, 2018-05-21 
Avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och funktionshinderomsorgen i Knivsta kommun 
har varit utsända. 

Socialchef Mats Ståhl Elgström informerar muntligt. 
 



 
 
 
 
 
Avgifter och tillämpningsregler inom 
äldre- och funktionshinderomsorgen i 
Knivsta kommun 
 
FÖRSLAG FRÅN SOCIALNÄMNDEN 2018-05-31 
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Beslutande nämnd:  Kommunfullmäktige  
Beslutsdatum:  XXX 
Giltighetstid:  Till och med år 2020 
Dokumentansvarig:  Socialchef 
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AVGIFTER OCH TILLÄMPNINGSREGLER INOM ÄLDRE- OCH 
FUNKTIONSHINDEROMSORGEN  
 

1. Allmänt 
Riksdagen reglerar genom lagstiftning vad kommunerna får ta ut i avgift för vård, 
omsorg och socialt stöd enligt 8 kap socialtjänstlagen (SoL) och 26 § hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL). 
 

1.1 Huvudprinciper i avgiftsreglerna 
Utgångspunkten är att de samlade avgifterna för hemtjänst, dagverksamhet, 
kommunal hälso- och sjukvård och trygghetslarm inte får uppgå till så stort belopp att 
den enskilde inte förbehålls tillräckliga medel för sina personliga behov 
(förbehållsbelopp/ minimibelopp). En högsta avgift, ett högkostnadsskydd, inom 
hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård har också lagstadgats samt en högsta 
avgift för bostad i särskilt boende som inte omfattas av hyreslagen. Förbehåll och 
avgift beräknas för varje enskild individ. I de fall makar eller sammanboende båda 
har insatser beräknas förbehåll och avgift för var och en av dem. 
 

1.1.1 Högkostnadsskydd 
Högkostnadsskyddet är den högsta avgift för insatser inom ramen för hemtjänst i 
ordinärt boende, omvårdnad i särskilt boende, dagverksamhet, kommunal hälso- och 
sjukvård och trygghetslarm där avgiften per månad får uppgå till högst en tolftedel av 
0,5392 x prisbasbeloppet . Dessutom finns ett högkostnadsskydd i form av en högsta 
avgift för bostad i särskilt boende som får debiteras i de fall boendekostnaden inte 
omfattas av hyreslagens regler. Boendeavgiften får per månad uppgå till högst en 
tolftedel av 0,5539 x prisbasbeloppet  . 
 

1.1.2 Högkostnadsskydd i ordinärt boende 
Beräkning av den enskildes avgiftsutrymme i ordinärt boende sker på följande sätt 
 

Skattepliktig inkomst (antagande för de närmaste tolv månaderna) 
+ övriga intäkter (utländska inkomster, stipendier etc.) 
+ bostadsbidrag 
+ bostadstillägg 
+ särskilt bostadstillägg 
 - samtliga skatter 
 - bostadskostnad 
 - fastställt förbehållsbelopp (minimibelopp)  
= Avgiftsutrymme (betalningsförmåga) 
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1.1.3 Högkostnadsskydd i särskilt boende 
Beräkning av den enskildes avgiftsutrymme i särskilt boende sker på följande sätt 
 
 Skattepliktig inkomst (antagande för de närmaste tolv månaderna) 
 + övriga intäkter (utländska inkomster, stipendier etc.) 
 + bostadsbidrag 
 + bostadstillägg 
 + särskilt bostadstillägg 
 - samtliga skatter 
-  bostadskostnad 
 - fastställt förbehållsbelopp (minimibelopp)  
 = Avgiftsutrymme (betalningsförmåga) 

 
Vid avgiftsberäkning läggs makars inkomst samman och fördelas därefter med 
hälften på vardera maken. Avgiften beräknas för vardera maken individuellt. 
Detsamma gäller för sammanboende och registrerade partners. 
 
När avgifterna fastställs skall kommunen försäkra sig om att brukarens make eller 
sambo inte drabbas av en oskäligt försämrad ekonomisk situation. 
 

2 Avgifter som avses 
I kommunens avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och funktionshinder-
omsorgen ingår avgifter för 

• service, omvårdnad och socialt stöd 
• vissa boendeformer 
• kosten i ordinärt boende och i särskilt boende med gemensamt kosthåll 
• hälso- och sjukvård 
• transport av avliden 

 

2.1 Avgifter som ingår i vård, omsorg och socialt stöd enligt socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen 

De olika insatser som skall räknas samman och jämföras mot den enskildes 
högkostnadsskydd (maxtaxa) är följande 
 

• Hemtjänst i ordinärt boende 
• Omvårdnad i särskilt boende 
• Hemsjukvård för personer i ordinärt boende 
• Dagverksamhet 
• Växelvård 
• Korttidsvård 
• Avlösning av anhörig utöver åtta (8) timmar per månad 
• Övriga korttidsvistelser 
• Trygghetslarm 
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2.2 Avgifter för olika boendeformer 
En upplåtelse av bostad i kommunens särskilda boendeformer för äldre utgör inte ett 
hyresförhållande enligt hyreslagens mening. Där betalar brukaren den faktiska hyran. 
 

2.3 Övrigt 
För brukare i särskilt boende med gemensam kosthållning debiteras även kostavgift 
för måltider. Personer som har insatser med stöd av Lagen om stöd och service för 
vissa funktionshindrade (LSS)  får inte avgiftsbeläggas. I de fall den enskilde också 
har insatser med stöd av Sol. och/eller HSL ska avgifter och förbehållsbelopp 
beräknas på samma sätt som för övriga personer. 

2.4 Avgift för transport av avliden 
Avgiften ingår inte i maxtaxan. 
 

3 Avgifter 
3.1 Hemtjänst 
Hemtjänst omfattar dels insatser av servicekaraktär och dels insatser för personlig 
omvårdnad. Med service avses bl.a. praktisk hjälp med hemmets skötsel som 
städning och tvätt, hjälp med inköp, ärende till post- och bankkontor. Med personlig 
omvårdnad avses de insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, 
psykiska och sociala behov som exempelvis hjälp för att kunna äta och dricka, klä 
och förflytta sig, sköta personlig hygien och i övrigt insatser som behövs för att bryta 
isolering eller för att den enskilde skall känna trygghet i det egna hemmet 
 

3.1.1. Hemtjänsttaxa i ordinärt boende 
Hemtjänstinsatserna i ordinärt boende beviljas i förväg per vecka eller månad efter 
individuell behovsprövning. Den enskilde brukaren betalar en timavgift som är 0,6 % 
av prisbasbeloppet för utförd tid, dock maximalt en tolftedel av 0,5392  gånger  
prisbasbeloppet per månad.  
 
Avgiften knyts till prisbasbeloppet och justeras årligen. 
 
3.1.2 Debitering av hemtjänst 
Brukaren betalar en avgift per timme för hemtjänstinsatser. Brukaren betalar för de 
hemtjänsttimmar som utförts. Vid dubbelbemanning d.v.s. om två personal utför 
arbetsuppgifter räknas dubbel tid. Vid månadens slut summeras tiden i minuter.   
 
3.1.2. Debitering av hemtjänst vid övergång från ordinärt boende till särskilt boende 
Brukaren  betalar hemtjänstavgift för de hemtjänsttimmar som utförts i ordinärt 
boende. Därefter betalas omvårdnadsavgift för särskilt boende för de dygn som 
brukaren vistats på det särskilda boendet. 
 
3.1.2.1. Förändringar av inkomstförhållanden 
Vid en permanent förändring av inkomstförhållanden, som innebär ändrad 
inkomstklass i taxan, ändras avgiften först vid nästkommande månadsskifte. 
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3.1.2.2. Makar, registrerade partners och sammanboende 
Makar, registrerade partners och sammanboendes disponibla inkomst samman-
räknas och fördelas med hälften på vardera personen. Avgiften beräknas baserad på 
vars och ens behov av hemtjänst. Om en av personerna stadigvarande flyttat till en 
särskild boendeform skall den kvarboende personen, i det fall denne har hemtjänst 
för egen del, beräknas avgift för hemtjänst såsom för ensamstående. I övrigt se 
jämkningsregler för makar och sammanboende vid inflyttning till särskildboendeform, 
enligt punkt 2. 
 
3.1.2.3. Andra sammanboende 
För andra personer som stadigvarande sammanbor med delad hushållsgemenskap 
skall förbehållsbelopp beräknas såsom för ensamstående. Boendekostnaden 
fördelas på var och en som ingår i hushållsgemenskapen. Avgiften beräknas var och 
en för sig efter de inkomster var och en har. 
 

3.2.  Trygghetslarm 
Avgiften för beviljat trygghetslarm avser kostnaden för installation och insatser vid 
larm. Förlust och skadegörelse av trygghetslarm ersätts av den enskilde (inklusive 
moms).  
 
Personer som bor i särskilt boende betalar ingen särskild avgift för trygghetslarm. Det 
ingår i omvårdnadsavgiften. 
 
Avgiften för trygghetslarm fastställs till 0,5 % av prisbasbeloppet per månad och ingår 
i maxtaxan. 
 

3.3.  Avgift för tillfällig vistelse i särskild boendeform enligt SoL.  
 
Avgiften fastställs till 0,153 % av prisbasbeloppet per dygn. Avgiften ingår i maxtaxa. 
Avgift för kost tillkommer. Se 3.8.3.  
 

3.4.  Avgift för dagverksamhet 
Med dagverksamhet  avses biståndsbeviljad dagvård för personer med demens-
sjukdom. Avgiften fastställs till 0,4 % av prisbasbeloppet per månad. (se 7.8.1). 
Avgiften ingår i maxtaxa. Avgift för kost tillkommer.  
 

3.5.  Avgift för HSL-insatser 
Avgiften har fastställts av kommunfullmäktige den 17 november 2017 och ingår i 
maxtaxan. Avgiften är 0,22 % av prisbasbeloppet per besök och rör personer i 
ordinärt boende. Högst tre besök per månad ska faktureras och avgiften ingår i 
maxtaxan. Med besök avses en insats där någon form av bedömning eller 
behandling utförs av sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut.  
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3.6.  Avgiftsfria insatser 
• Boendestöd enligt Sol. 
• Kontaktpersoner enligt Sol.  
• Avlösning av anhörig enligt Sol. åtta (8) timmar per månad.  
• Ledsagning enligt Sol. 

3.7.  Omvårdnadsavgift i särskild boendeform 
Brukare i särskild boendeform debiteras omvårdnadsavgift med en tolftedel av 
0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad.  
 
I särskilt boende med gemensam kosthållning tillkommer avgift för matservice. 
Måltidsabonnemang/heldygnskost fastställs till 6,3 % av prisbasbeloppet. 
 
Avgiften är knuten till prisbasbeloppet och justeras årligen. 
 

3.7.1. Makar och sammanboende som båda flyttar till särskild boendeform 
Makar och sammanboende med var sin bostad i särskild boendeform betraktas som 
ensamstående i avgiftshänseende och debiteras avgift efter vars och ens 
inkomstförhållande. 
 
För makar och sammanboende som delar en gemensam bostad i den särskilda 
boendeformen sammanräknas inkomsterna, förbehållsbelopp beräknas för var och 
en av dem som makar och avgift beräknas för var och en för sig. 
 

3.7.2. Debitering och reducering av omvårdnadsavgift 
Vid frånvaro från den särskilda boendeformen som varar minst sju dagar avräknas 
vårdavgiften efter antalet frånvarodagar per kalendermånad. Vid kortare frånvaro än 
sju dagar avräknas ingen avgift. Planerad frånvaro ska meddelas minst sju dagar i 
förväg. Hyra eller boendeavgift reduceras inte. För planerad eller oplanerad 
sjukhusvistelse medges avdrag från avgiften under de dagar som sjukhusvistelsen 
pågår. 
 

3.7.3. Boendeavgift i kommunens särskilda boendeformer 
För boende i särskilda boendeformer som ej omfattas av hyreslagens regler och där 
ett hyresavtal inte föreligger debiteras en boendeavgift på en tolftedel av 0,5539 
gånger prisbasbeloppet per månad. 
 

3.7.4. Hyreskontrakt 
Bostäder i kommunens särskilda boendeformer upplåtes med hyreskontrakt med den 
enskilde hyresgästen. Av kontraktet framgår att den boende avstår från 
besittningsrätt. 
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3.8.  Kost 
Kost kan ges i form av distribution av matportioner i ordinärt boende, som måltid vid 
dagverksamhet eller som ett måltidsabonnemang i särskilt boende. Avgiften för kost i 
ordinärt boende kan högst uppgå till den avgift som gäller för måltidsabonnemang 
per månad.  
 

3.8.1. Avgift för kost 
Personer i ordinärt boende som inte har hemtjänstinsats betalar en matdistributions-
avgift med 300 kr i månaden.  
 
Priset för portion eller måltid vid dagverksamhet fastställs till 0,1 % av prisbas-
beloppet per måltid, dock högst den avgift som gäller för måltidsabonnemang per 
månad (se 3.8.2) 

 
Dygnsportion beräknas genom att avgiften för ett måltidsabonnemang multipliceras 
med 12 månader och divideras med 365 dagar. 
 
En dygnsportion består av frukost, lunch, i förekommande fall mellanmål och middag/ 
kvällsmål. Ingen avgift tas ut för för- och eftermiddagskaffe.  
 

3.8.2. Kostavgift i särskilt boende 
Den som stadigvarande bor i särskilt boende med gemensam kosthållning 
betalar för ett månadsabonnemang. Måltidsabonnemang/heldygnskostnad 
fastställs till 6,3 % av prisbasbeloppet per månad. 

3.8.3. Kostavgift vid tillfällig vistelse enligt Sol 
Den som bor tillfälligt i särskilt boende betalar en kostavgift. Antal dagar beräknas 
från ankomstdag till dag före avresedag. Om vistelsen är längre än kalendermånad 
betalas månadsabonnemang.  
 

3.8.4. Kostavgift vid korttidsvistelse enligt LSS 
Den som har korttidsvistelse med stöd av LSS betalar en kostavgift per dygn och 
antal dagar beräknas från ankomstdag till dag före avresedag. För underåriga barn 
utan egen pension debiteras förälder/ vårdnadshavare avgift för kost. 
 

3.8.5. Reducering och avdrag av matserviceavgift 
Vid frånvaro från den särskilda boendeformen som varar minst sju dagar avräknas 
kostavgiften per dag efter antalet frånvarodagar per kalendermånad. Vid kortare 
frånvaro än sju dagar avräknas ingen avgift. Planerad frånvaro ska meddelas minst 
sju dagar i förväg. 
 
Vid korttidsvistelse enligt Sol. eller LSS reduceras matserviceavgiften med 40 % 
(reducering för lunch och mellanmål) om lunchen intas på annat håll under hela eller 
delar av korttidsvistelsen.  
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För planerad eller oplanerad sjukhusvistelse medges avdrag från matserviceavgiften 
under de dagar som sjukhusvistelsen pågår. Avdrag för matserviceavgift medges 
även för icke verkställd korttidsvistelse (Sol. eller LSS) om tillfällig sjukdom styrks 
med läkarintyg. 
 

3.8.6. Näringspreparat 
Brukare som får sitt födointag, delvis eller helt, genom näringslösning (sondmatning) 
betalar samma avgift som för ordinarie kost. Om sondmatningen intas hela dagar och 
är individuellt förskriven, medges kostavdrag de dagar som insatsen pågår. 

3.9.  Transport av avliden 
När en person avlider i en sådan boendeform eller bostad som avses i 5 kap 5 § 2 st. 
och 5 kap 7 § 3 st. samt 7 kap 1 § 2 p. socialtjänstlagen skall en läkare konstatera 
dödsfallet och utfärda behövliga intyg. 
 
Kommunen ansvarar för att den avlidne transporteras till och förvaras i bårhus till 
dess stoftet kan överlämnas till de anhöriga för kistläggning. Kommunens ansvar 
upphör när detta skett. 
 
Anhöriga, närstående eller annan som ordnar med begravningen kan välja att själva 
ta över ansvaret och beställa transport till bårhus. I detta fall uppstår ett avtals-
förhållande och ett betalningsansvar mellan dödsboet och transportören, utan att 
kommunen berörs. Kommunens ansvar upphör när kroppen på de anhörigas 
uppdrag lämnas ut till transportören. I dessa fall ska transportören fakturera 
dödsboet. De anhörigas val samt vidtagna åtgärder ska dokumenteras i 
patientjournalen. Avgiften för transporten är kommunens självkostnad d.v.s. 
transportörens fakturerade kostnader. 
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4 Inkomstbegrepp 
Den enskilde har skyldighet att lämna uppgifter om inkomster och andra förhållanden 
som behövs för att beräkna förbehållsbelopp och avgifter. När brukare av någon 
anledning inte lämnar uppgifter till kommunen får kommunen använda 
sig av tillgängliga uppgifter t.ex. från Försäkringskassan och Skatteverket.  
 

4.1 Huvudregel 
Huvudtillämpningen av avgiftssystemets nettoinkomstbegrepp är att den enskildes 
olika bruttoinkomster läggs samman varefter samtliga skatter avräknas. 
Bostadsbidrag och särskilt bostadstillägg skall räknas som inkomst. 
 

4.2 Följande inkomster räknas samman 
 

• Aktuella pensionsinkomster under innevarande år  
• Äldreförsörjningsstöd  
• Aktuella förvärvs- och kapitalinkomster  
• Inkomst av tjänst, inkomst av aktiv- och passiv näringsverksamhet, 

inkomst av kapital, vissa typer av ersättningar som är undantagna 
från inkomstskattelagstiftningen i Sverige 

• Bostadsbidrag, bostadstillägg och särskilt bostadstillägg 
• Livräntor, underhållsbidrag, underhållsstöd, barnbidrag, stipendier, 

vårdbidrag för vård och tillsyn m fl övriga bidrag 
• Övriga inkomster 

 
 
Förmögenhet påverkar inte inkomstens storlek. 
 
Om brukaren är gift skall makarnas samlade inkomster avgöra avgiftsunderlagets 
storlek. Makarnas inkomster skall läggas samman och därefter fördelas med hälften 
på vardera maken (tudelningsprincipen). Detsamma gäller för registrerade partners 
eller sammanboende. 
 

4.3  Följande skatter och avgifter avräknas från inkomsterna 
 

• Kommunal och statlig inkomstskatt samt skatt på inkomst av kapital 
• Fastighetsavgift och fastighetsskatt enligt senaste taxering 
• Övriga avgifter och skatter i samband med taxering 

 

4.4  Ändrade inkomstförhållanden 
Den enskilde är skyldig att själv informera om ändrade förhållanden som sker under 
året och som kan påverka beräkningen av avgiften. I de fall uppgifter framkommer 
om ändrade förhållanden beträffande inkomster under innevarande år skall hänsyn 
tas till detta vid nettoinkomstberäkningen.  
 



 12 

Avgiften för hemtjänst och dagverksamhet eller för bostad i sådant särskilt boende 
som inte omfattas av bestämmelserna i 12 kapitlet i jordabalken (hyreslagen) skall 
ändras om något förhållande som påverkar avgiftens storlek har ändrats. Ändring av 
avgiften skall gälla från och med månaden efter den månad då anledning till 
ändringen uppkom. Om förhållandena som var skäl till att avgiften ändrades avser 
hela månaden gäller ändringen från och med den månaden som anledning till 
ändringen uppkom. 
 
Avgifterna får räknas om utan föregående underrättelse om ändringen föranleds av 
förändringar i prisbasbeloppet. Varje nytt beslut ska meddelas den enskilde. Av 
beslutet ska framgå underlaget för den nya avgiften. 
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5 Bostadskostnader 
 

5.1 Beräkning av bostadskostnader 
Den faktiska bostadskostnaden för olika bostadstyper beräknas med vissa undantag 
enligt de schablonregler som tillämpas av Försäkringskassan vid beräkning av bl.a. 
bostadstillägg.  
 
För sammanboende makar, sambor eller registrerade partners skall bostads-
kostnaden för var och en av dem utgöra hälften av den framräknade faktiska 
bostadskostnaden. 
 

6 Förbehållsbelopp 
Med förbehållsbelopp avses det belopp som den enskilde skall ha rätt att behålla av 
sina egna medel innan avgift får tas ut för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal 
hälso- och sjukvård respektive bostad i sådant särskilt boende som inte omfattas av 
hyreslagen. Förbehållsbeloppet skall beräknas med ledning av ett minimibelopp 
(minimiförbehållsbelopp) i fråga om kostnader för personliga behov och övriga 
normala levnadskostnader utom boendekostnaden.  
 
Kommunen kan i vissa situationer bestämma förbehållsbeloppet till en högre nivå än 
minimibeloppet om det finns särskilda behov. Se 6.2. Behovet skall vara av varaktig 
karaktär och avse ett väsentligt högre belopp. I undantagsfall får kommunen 
bestämma förbehållsbeloppet till en lägre nivå än minimibeloppet. Se 6.3. Detta får 
dock ske endast om en brukare inte har en kostnad som förbehållsbeloppet skall 
täcka därför att denna kostnad ingår i avgiften för hemtjänst/omvårdnad,  
dagverksamhet eller ingår i avgiften för hyran för bostad i särskilt boende eller 
tillhandahålles kostnadsfritt. 
 

6.1 Förbehållets storlek 
Förbehållsbeloppets lägsta nivå (minimibelopp) per månad är fastställt till en tolftedel 
av 1,3546 x prisbasbeloppet för ensamstående och en tolftedel  av 1,1446 x 
prisbasbeloppet för var och en av sammanlevande makar, sambor eller registrerade 
partners. 
 
Utöver förbehållsbeloppet skall den enskilde förbehållas medel för sin faktiska 
boendekostnad.  
 
Förbehållsbeloppet samt boendekostnaden skall avräknas mot den enskildes 
nettoinkomster innan avgiften bestäms. 
Förbehållsbeloppet skall täcka normalkostnader för följande poster 
 

• Kläder, skor, fritid, resor 
• Livsmedel för den som bor i ordinärt boende  
• Hygien, förbrukningsvaror 
• Dagstidning, telefon, TV-avgift 
• Möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel 
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• Tandvård, öppen hälso- och sjukvård, läkemedel samt läkarbesök 
 
Kostnaderna för utgiftsposterna som inryms i förbehållsbeloppet beräknas av 
Konsumentverket för varje år.  
 
Det är i första hand kommunens ansvar att utreda om den enskilde har behov av ett 
högre minimibelopp och om avgiften därför måste sänkas.  
 

6.2 Höjning av förbehållsbeloppet 
Om den enskilde på grund av särskilda omständigheter varaktigt har behov av 
ytterligare medel ska förbehållsbeloppet fastställas till en högre nivå. Behovet ska 
avse belopp om minst 200 kronor per månad och kostnaden ska vara regelbundet 
återkommande under större delen av året. 
 

6.2.2 Generell höjning 
Yngre personer har ofta merkostnader som skall beaktas i skälig omfattning. Det kan 
gälla ökade kostnader för mat eller i samband med arbete, fritid och aktivt liv, familje-
liv eller bosättning.  
 
Förbehållsbeloppet för brukare under 65 år fastställs till en tolftedel av 1,4901 x 
prisbasbeloppet per månad för ensamstående och en tolftedel av 1,2591 x pris-
basbeloppet för var och en av makar, registrerad partner eller sammanboende. 
 

6.2.3 Individuell höjning 
Det kan finnas andra omständigheter eller behov som medför att ett högre 
förbehållsbelopp bör fastställas. Exempel på detta kan vara om en person har 
underhållskostnader för barn, fördyrade kostnader för mat eller resor, t.ex. arbets- 
och sjukresor, eller kostnader för god man. Kostnader som täcks av annat bidrag 
eller ersättning t.ex. handikappersättning ska ej föranleda höjning av förbehålls-
beloppet. 
 

6.3 Sänkning av förbehållsbeloppet 
Om den enskilde inte har en utgiftspost som ingår i det angivna förbehållsbeloppet 
därför att kostnaden ingår i avgiften för vård, omsorg- och socialt stöd eller i avgiften 
för boendet i en särskild boendeform kan kommunen minska förbehållsbeloppet.  
 

6.3.2 Generell sänkning 
I det fall hushållsel ingår i hyran eller boendeavgiften skall förbehållsbeloppet sänkas 
med belopp motsvarande det belopp som framräknats av Konsumentverket årligen. 
 

6.3.3 Individuell sänkning 
En individuell bedömning skall göras av om en enskild inte har en utgiftspost som 
ingår i förbehållsbeloppet. I sådana fall ska förbehållsbeloppet sänkas. 
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6.4 Särregler för barn och ungdomar 
För hemmavarande barn i åldern 0-18 år som är enda insatsmottagaren i hushållet 
utgår ingen hemtjänstavgift. Ersättning för kost kan tas ut i förekommande fall. 
 
För ungdomar under 19 år i eget boende med egen inkomst av pension eller 
förvärvsinkomst och som är insatsmottagare gäller samma förbehållsbelopp som för 
vuxna i åldern 19-64 år. 
 

6.5 Tillägg för hushåll med barn eller ungdomar 0-18 år 
För hushåll med hemmavarande barn eller ungdomar skall förbehållsbeloppet höjas 
med belopp enligt riksnormen för försörjningsstöd. 
 

6.6 Beslut om förbehållsbelopp 
Den enskilde har rätt att överklaga kommunens beslut om förbehållsbelopp. 
 

6.7 Beslut om prisbasbeloppet 
Riksdagen fastställer prisbasbeloppet årligen utifrån vilket förbehållsbeloppet 
beräknas. 
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7 Jämkningsregler 
 

7.1 Ensamståendes flyttning till särskild boendeform 
Vid ensamståendes flyttning till bostad i särskild boendeform skall den enskilde ges 
ekonomisk möjlighet att avveckla sin tidigare bostad. Denna avvecklingstid får uppgå 
till högst tre månader. Under den tid som den enskilde har dubbla bostadskostnader, 
dock högst tre månader, avräknas faktiska bostadskostnaderna för båda bostäderna 
mot nettoinkomsterna.  
 
I de fall den enskildes högkostnadsskydd blir negativt sedan bostadskostnader och 
förbehållsbelopp avräknats från nettoinkomsterna sker dock ingen jämkning av 
hyresavgiften i den särskilda boendeformen. 
 

7.2 Jämkning när en av två makar flyttar till en särskild boendeform 

7.2.2 Tudelningsprincipen 
När den ene av två makar flyttar permanent till en bostad i särskild boendeform skall 
makarnas nettoinkomster sammanräknas och därefter delas lika vid avgifts-
beräkningen.  
 
För var och en avräknas den faktiska bostadskostnaderna för respektive bostad och 
var och en skall garanteras det förbehållsbelopp som gäller för ensamstående.  
 
Tudelningsprincipen skall dock endast tillämpas i de fall makarna gynnas i 
avgiftshänseende, d.v.s. i regel när maken med den högsta inkomsten flyttar till den 
särskilda boendeformen. I annat fall bestäms avgifterna efter de inkomster makarna 
har var för sig. 
 

7.2.3 Kvarboendeskydd 
Om den kvarboende maken trots detta förfarande inte har tillräckligt med medel i nivå 
med förbehållsbelopp och hyra skall ytterligare medel överföras från den andra 
makens nettoinkomster för att täcka denna skillnad. Därefter beräknas förbehålls-
belopp och avgifter för den make som flyttat till den särskilda boendeformen på basis 
av de kvarvarande nettoinkomster som denna har. 
 

7.2.4 Omprövning vid ändrad pensionsstatus 
 
När en av två makar/partners flyttar till särskilt boende rekommenderas att ansökan 
om ändrad pensionsstatus lämnas till Pensionsmyndigheten för att få en annan 
beräkning av pensionen.  Efter att Pensionsmyndigheten ändrat pensionsstatus för 
makar som lever med skild hushållsgemenskap skall ny avgiftsprövning ske i och 
med att makarna då får ändrade inkomster, bostadskostnader etc. 
 
I de fall då makar inte ansökt om ändrad pensionsstatus ska makarnas net-inkomster 
sammanräknas och därefter delas lika vid avgiftsberäkningen. För var och en 
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avräknas nettohyran för respektive bostad och var och en ska garanteras de 
förbehållsbelopp som gäller för ensamstående i ordinärt respektive vård- och 
omsorgsboende.  
 
7.3 Jämkning vid tillfällig vistelse i särskild boendeform 

7.3.1 Jämkning av bostadskostnaden 
Vid tillfällig vistelse debiteras ingen avgift för bostaden i den särskilda boendeformen. 
Om den tillfälliga vistelsen övergår till permanent boende debiteras bostads-
kostnaden från och med nästkommande månad efter beslutet, varvid tillämpning 
enligt punkterna 7.1 (ensamståendes flytt till särskild boendeform) och 7.2 (Jämkning 
när en av två makar flyttar till en särskild boendeform) gäller. 
 

7.3.2 Tillämpning för makar vid tillfällig vistelse 
När en av två makar bor tillfälligt  i särskild boendeform skall samma beräknings-
förfarande gälla som vid permanent vistelse dvs. enligt punkterna 7.2.2 (tudelnings-
principen) och 7.2.3 (kvarboendeskydd) ovan. 
 

7.4 Jämkning vid sjukhusvistelse 
För brukare som varit inlagd för sjukhusvård skall jämkning av de sammanlagda 
avgifterna göras med hänsyn till kostnaderna för sjukhusvistelse. För personer i 
särskild boendeform med heldygnskost skall avdrag göras med kommunens avgift för 
kosten det antal dagar som sjukhusvistelsen varar. Vid beräkning av antal vårddagar 
räknas inskrivningsdag, men ej utskrivningsdag från sjukhuset. 
 

7.5 Sammanboende 
Vad som sägs i ovanstående jämkningsregler om makar och registrerade partners 
gäller även för de som är sammanboende i sambolagens mening d.v.s. de som lever 
under äktenskapsliknande förhållanden trots att äktenskap inte ingåtts. 
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8 Allmänna bestämmelser 
 

8.1 Debiteringsrutiner 
Debitering av avgifter sker månadsvis i efterskott (obs den samlade avgiften måste 
uppgå till minst 150 kr, om inte påförs den samlade avgiften på nästkommande 
faktura). Debitering av hyror för bostäder i särskilda boendeformer sker månadsvis 
innevarande månad. 
 
För personer i särskilda boendeformer som f.n. betalar hyran i efterskott får undantag 
göras från denna regel. 
 

8.2  Försäkringsfall 
I de fall hemtjänstinsatserna skall bekostas av annan än den som får bistånd, på 
grund av skadeståndsrättsliga skäl eller försäkring, uttas kommunens faktiska 
kostnader för insatsen.  

8.3  Retroaktiv debitering och återbetalning 
Brukaren är skyldig att anmäla sådana förändrade inkomst-, förmögenhets-, 
bostadsförhållanden och andra omständigheter som kan medföra ändring av avgift. 
 
Förändringar enligt första stycket kan innebära retroaktiv debitering av brukaren eller 
återbetalning från kommunens sida från tidpunkt för de förändrade förhållandena. 
 

8.4  Uppgiftsvägran 
När brukaren av någon anledning inte lämnar erforderliga uppgifter för 
avgiftsprövning påförs högsta avgift i inkomstrelaterad taxa. Kommunen har även rätt 
att använda sig av tillgängliga uppgifter från t.ex. Försäkringskassan. 
 

8.5  Boende i annan kommun eller i privat anläggning 
För personer som erhåller bostad och vård i boendeform i annan kommun eller i 
privat boendeform och där Knivsta kommun har betalningsansvar gäller samma 
avgiftsregler som i kommunens egna boendeformer. 
 

8.6  Allmän årlig omprövning av avgifter 
En allmän omprövning av förbehållsbelopp, inkomster och avgifter skall ske vid varje 
årsskifte med tillämpning av ändrade prisbasbelopp, skattebestämmelser och 
inkomstuppgifter m.m. 
 

8.7  Avgiftsbefrielse 
Avgiftsbefrielse kan medges på grund av särskilda omständigheter även i fall då den 
enskilde har en betalningsförmåga. Personer som på grund av funktionsnedsättning 
har stora behov av stöd och omvårdnadsinsatser och som säger nej till dessa 
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insatser om en avgift tas ut kan få avgiftsbefrielse om det innebär stor risk för ett 
allvarligt försämrat tillstånd om insatsen uteblir.  
 

8.8  Beslut om avgifter och jämkning 
Beslut om förbehållsbelopp, avgifter och jämkning av avgifter i det enskilda fallet är 
myndighetsutövning. Socialnämnden beslutar om delegation. 
 
Brukaren skall erhålla ett skriftligt avgiftsbeslut där det framgår hur avgiften beräknats 
och hur den enskilde kan överklaga beslutet. 
 

9 Överklagningsrätt 
Beslut om regler för avgifter inom äldre- och handikappomsorgen fattas av 
kommunfullmäktige. Sådana beslut kan överklagas genom laglighetsprövning. 
Beslut om förbehållsbelopp och avgift för den enskilde kan överklagas genom 
förvaltningsbesvär av den som är berörd av beslutet eller dennes ställföreträdare. 
 
 
 
 
 



Sida 1 av 3 

 
 

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Mary Nilsson Datum SN-2018/146 
Utvecklingsledare 2018-05-21   
 
 
 

   Socialnämnden   
 
 

Revidering av avgifter och tillämpningsregler inom äldre- och 
funktionshinderomsorgen i Knivsta kommun 
SN-2018/146 

Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta  
att revidera avgifter inom äldre- och funktionshinderomsorgen 

Sammanfattning  
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera 
avgifter för äldre- och funktionshinderomsorgen. Förändringarna är mest språkliga och 
anpassade till gällande praxis. Socialnämnden föreslår också en höjning av avgiften för 
trygghetslarm, från 0,4 % till 0,5 % av prisbasbeloppet per månad och att avgiften ska ingå i 
maxtaxan. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Knivsta kommun fastställde den 17 juni 2010 de nu gällande avgifterna 
för äldre och funktionshinderomsorgen (då kallad äldre- och handikappomsorg).  

Ärendet 
De nu gällande avgiftsreglerna har setts över för att säkra att begrepp och hänvisning till 
lagstiftning är anpassat till nu gällande praxis. Språkliga förändringar har gjorts och det 
kapitel som rör vilka avgifter som kan tas ut har lyfts upp så att det kommer direkt efter det 
inledande kapitlet. Avgifterna fastställs numera, i enlighet med meddelandeblad från 
Socialstyrelsen, efter beräkning med en procentsats per månad.    
Avgifterna för hälso- och sjukvård reviderades 17 november 2017, och innebörden av det 
beslutet finns med som en information. 
Idag betalar varje person avgift för trygghetslarm utanför den maxtaxa som annars beräknas 
för t.ex. hemtjänstinsatsen och kostnaden är 179 kronor per månad. Eftersom trygghetslarm 
är ett komplement till andra insatser föreslås därför att den kostnaden också ska ingå i 
maxtaxan. De flesta kommuner i landet räknar in avgiften för trygghetslarm i maxtaxan. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
180 personer har trygghetslarm idag. Cirka 100 av dessa har även andra insatser beviljade 
och deras avgifter för trygghetslarm kommer därmed att ingå i maxtaxan. För cirka 80 
personer skulle avgiften höjas från dagens 182 kronor till 228 kronor per månad. 



Sida 2 av 3 

 
 

Nettoeffekten blir cirka 236 tkr lägre intäkter till kommunen. Förslaget i övrigt ger inga 
ekonomiska konsekvenser. 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
Mats Ståhl Elgström  
Socialchef    
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Kommunstyrelsen  
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja x Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Ärendet rör i huvudsak vuxna från 18 år, men det förekommer att barn får insatser på 
grund av sin funktionsnedsättning. I dessa fall blir dock inte barnet betalningsskyldigt. 
 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

Utgångspunkten är att föräldrar tar ansvar för barnets kostnader för insatser och på sätt 
beaktas barnets bästa.  

 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Inga kända 
 
 
 

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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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Dan-Erik Pettersson Datum KS-2019/172 
Ekonomichef 2019-03-21   
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten 
KS-2019/172 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att godkänna en ökning av Kommunalförbundet Norrvatten låneram med 400 miljoner kronor 
till 1300 miljoner kronor. 

Sammanfattning  
Kommunalförbudget Norrvatten har arbetat fram en långsiktig investeringsplan som 
utmynnat i ett utökat finansieringsbehov om 400 miljoner kronor. Förbundet ansöker därför 
om ett en utökad låneram med 400 miljoner kronor. För Knivsta kommun innebär det att 
kommunen indirekt kommer borga för ytterligare lån, en så kallad garantiförpliktelse. 
Kommunens andel av kommunalförbundet Norrvatten är idag 1,28 procent, den utökade 
låneramen innebär att kommunen indirekt borgar för ytterligare cirka 5,1 miljoner kronor 
(1,3%*400 mnkr). 

Bakgrund 
Kommunalförbundet Norrvatten har utrett investeringsbehovet fram till år 2023, där bland 
andra en redundans ledning till Knivsta för 51 miljoner kronor planeras. Totalt uppgår 
investeringsplanen till cirka 560 miljoner kronor. Investeringarna som planeras är av 
karaktärerna; kapacitetshöjande, reinvestering och tvingande.  
Utöver en investeringsplan har en likviditetsplan tagits fram för att beräkna hur mycket av 
investeringarna som kan självfinansieras genom årliga överskott och avskrivningar. 
För att möjliggöra alla planerade investeringar behöver låneramen utökas med 400 miljoner 
kronor. Förbundets styrelse har ställt sig bakom beslutet men det krävs också ett 
medgivande från alla 14 medlemskommuner. Förbundet bedömer att låneramen behöver 
utökas från 900 miljoner kronor till 1300 miljoner kronor. 
Knivsta kommuns medlemsandel av Norrvatten är 1,28 procent 31/12-18, vilket innebär att 
kommunen indirekt borgar (garantiförpliktelse) för 1,28 procent av 900 miljoner kronor idag. 
En utökad låneram till 1300 miljoner kronor innebär att garantiförpliktelsen ökar från cirka 
11,5 miljoner kronor till 16,6 miljoner kronor vid oförändrad medlemsandel.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
En utökad låneram påverkar kommunens möjligheter att i framtiden finansiera andra 
investeringar via lån. Kommunens låneskuld per invånare har under några få år ökat kraftigt 
och därför behöver alla medgivande om utökade låneramar analyseras noga och prioriteras. 
Dessa investeringar är samhällsviktiga och nödvändiga och till vissa delar tvingande. Lånen 
ska finansieras av VA kollektivet och ska därför i övrigt inte påverka kommunens ekonomi. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
Bilaga, hemställan från Kommunalförbundet Norrvatten 
 
 
 
Lena Fransson   
Kommundirektör   
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Kommunalförbundet Norrvatten 
Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

En utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten påverkar inte 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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Förslag till beslut 
Sammanträdesdatum Sid 

2018-10-15 1 (9) 
Diarienummer  

NV2018-132  
 

Till 
Norrvattens medlemskommuner 
 
 
Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten 
 
Bakgrund 
Norrvatten har idag en låneram som uppgår till 900 Mkr. För att utöka låneramen krävs, efter 
en framställan från styrelsen för Norrvatten, att samtliga 14 föreningsmedlemmar biträder 
förändringen. 
 
Vid årsskiftet 2018/19 beräknas Norrvattens låneskuld uppgå till ca 770 Mkr. Norrvattens 
planerade investeringar kommande år innebär att låneramen kommer att överskridas under år 
2020. För att möjliggöra en finansiering av planerade investeringar perioden 2019 – 2023 
behöver låneramen öka med 400 Mkr till 1 300 Mkr. 
 
Denna skrivelse sammanfattar bakgrunden och motiveringen till Norrvattens 
investeringsbehov, förbundets investeringsplaner för perioden 2019 – 2023, en 
investeringsbedömning för åren 2024 – 2030 samt en bedömning av effekterna på 
vattenavgiften. 
 
En extern granskning av förbundets investeringsplaner har genomförts på uppdrag av 
styrelsen och VD. Granskningen har omfattat den strategiska planen, underlag för 
riskbedömningar, framtida kapacitetsbehov för huvudvattenledningar, investeringsplaner i 
näten och Görvälnverket m.m. Granskningen har bl.a. resulterat i justeringar och 
konkretiseringar av investeringsplanen. De framkomna synpunkterna har inarbetats i denna 
hemställan. 
 
Underlag för investeringsbedömningar 
Det framtagna underlaget för att bedöma framtida investeringsbehov är omfattande. Ett 
grunddokument är den av styrelsen antagna strategiska planen. Därtill har bl.a. följande 
dokument utgjort underlag för investeringsplanen 

 Prognosmodell som underlag för behovet av vattenproduktionen. 
 Konsultrapporter avseende Norrvattens framtida vattenproduktion. 
 Anläggningsteknisk genomgång av Görvälnverket. 
 Statusbedömning av vattenverk och ledningsnät. 
 Kapacitetsutredning av ledningsnätet. 
 PM om en sammanhållen åtgärdsplanering av näten. 
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 Regionala vattenförsörjningsplanen. 
 Riskanalyser 

 
Strategisk plan 
Norrvattens strategiska plan fastställdes i styrelsen i september 2017. Syftet är att planen 
skall utgöra ett underlag för en långsiktig styrning av verksamheten. Planen innehåller bl.a. 
flera målsättningar som får direkta konsekvenser för vilka investeringar som behöver 
genomföras kommande årtionden.  
 
Målsättningarna, som också avspeglas i investeringsplanen, är följande: 

 Utökad vattenproduktion för att möta efterfrågan till följd av en befolkningstillväxt 
m.m. 

 Förstärkning av reservvattenkapaciteten.  
 Utbyggnad av vattenverket för ökad dricksvattenkvalitet och säkerhet. 
 Investeringar för att försörja ledningsnätet från två håll (redundans). 
 Reinvesteringar i befintliga anläggningar för att upprätthålla och säkerställa 

anläggningarnas funktion. 
 
Därutöver innehåller planen målsättningar avseende en utökning av en tredje mikrobiologisk 
barriär och en kemisk barriär för att hantera hälsostörande mikrobiologiska och kemiska 
ämnen. Dessa bägge investeringar ingår inte i investeringsplanen för 2019 – 2023 utan blir 
aktuella först därefter kopplat till utbyggnaden av vattenverket. Investeringsnivåerna för 
dessa åtgärder är betydande och ytterligare studier och utredningar behöver genomföras 
innan beslut om investering. 
 
Prognos över behovet av dricksvattenproduktion 
Norrvattens dricksvattenproduktion har under 40 år legat på en relativt stabil nivå fram till år 
2014, trots att antalet invånare under samma period ökat med 70 % från 320 000 till 540 000 
personer. Framöver prognosticeras, om antagandena i RUFS nyttjas som underlag för 
beräkningarna, en konstant ökning i vattenproduktionen då effekterna på 
vattenförbrukningen av befolkningsökningen beräknas överstiga minskningen i hushållens 
vattenförbrukning.  
 
Ingångsvärdena i prognosmodellen har ingen avgörande betydelse för investeringsplanen 
fram till 2023. Däremot får ingångsvärdena i prognosmodellen en avgörande betydelse för 
dimensionering av kapaciteten för ett framtida vattenverk.  
 
Investeringar 2019 – 2023 
Investeringsbehovet för perioden 2019 – 2023 uppgår 800 Mkr. Investeringarna fördelar sig 
enligt följande: 

 Görvälnverket  203 Mkr 
 Ledningsnät  471 Mkr 
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 Yttre anläggningar  126 Mkr 
 
I genomsnitt blir investeringsnivån 160 Mkr per år. Investeringarna under 2019 på 180 Mkr 
är i huvudsak redan beslutade och pågående investeringar. Den genomsnittliga årliga 
investeringsnivån på 160 Mkr är i nivå med tidigare år och något under det rikttal för 
investeringsnivåer som branschföreningen rekommenderar. 
 
Investeringsprojekt över 10 Mkr för perioden 2019 – 2023 återfinns i bilaga 1. 
En sammanställning över investeringen för perioden 2019 – 2023 återfinns i bilaga 2. 
 
Görvälnverket  
Investeringar på 203 Mkr i Görvälnverket för perioden krävs i huvudsak av följande två skäl. 
 
Dels finns ett behov av en ökad vattenproduktion från 200 000 till 220 000 m3/d, vilket 
beräknas täcka kapacitetsbehovet åtminstone till 2030. Aktuella prognoser över 
vattenförbrukningen visar att det snarare kan bli några år tidigare. Tidigare års 
drifterfarenheter visar att produktionen tidvis ligger nära maxkapaciteten. Det inträffar 
särskilt vår och sommar när råvattenkvaliteten är sämre och förbrukningen är hög. 
Investeringarna i Görvälnverket beräknas vara klara till 2021. 
 
Dels krävs reinvesteringar för att upprätthålla produktionen. Anläggningen är i behov av 
upprustning och kräver utveckling av vissa processteg. Det krävs allt större reinvesteringar i 
vattenverket för att funktionaliteten skall kunna upprätthållas på ett tillfredställande sätt. 
 
Ledningsnät 
Norrvatten kan idag inte försörja alla medlemskommunerna från två håll. Planerade 
investeringar i ledningsnätet uppgår till 471 Mkr huvudsakligen för att göra det möjligt att 
försörja varje punkt i huvudledningsnätet från två håll, s.k. redundans, men även för att öka 
kapaciteten i ledningsnätet. Investeringsplanen innebär att kravet på redundans i systemet 
blir uppfyllt till år 2030. 
 
Behovet av redundansinvesteringarna motiveras bl.a. av branschföreningens bedömning att 
det maximalt går att nödvattenförsörja (genom tankbil) kommuner med upp till 10 000 
invånare. Norrvattens minsta kommun, Vaxholm, har 12 000 invånare. 
 
Flera större investeringar har genomförts för att skapa redundans i ledningsnäten bl.a. mellan 
Solna och Sollentuna samt Vallentuna och Åkersberga. Investering för ökad redundans 
mellan Upplands-Bro och Sigtuna samt längs Rotebroleden pågår. Det som återstår under 
investeringsperioden är redundansledningar för att försörja Knivsta och Karolinska 
Sjukhuset. 
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Investeringsplanen innehåller också prioriterade investeringar, ett utbyte av s.k. GAP-
ledningar som är den ledningstyp som förorsakar de flesta läckorna med leveransavbrott. 
 
Yttre anläggningar 
Investeringarna i yttre anläggningar omfattar främst reservoarer, tryckstegringsstationer och 
grundvattenverk för reservvattenförsörjning. 
 
Norrvatten har idag en begränsad reservvattenkapacitet jämfört med andra 
vattenproducenter. I dagsläget kan reservvattenförsörjning upprätthållas med  70 000 m3/d i 
fem dagar. För närvarande finns ett icke bindande avtal med Stockholm om en 
reservkapacitet på 80 000 m3/d.  
 
Målsättningen är att ha en reservvattenkapacitet på 160 000 m3/d under fyra veckor. 
Ökningen, från dagens nivå, kommer i första hand att ske genom befintliga 
grundvattentäkter.  
 
Ekonomi och låneram 
Nedan redovisas en resultaträkning för perioden 2019 – 2023 (Mkr). Prognosen baseras på 
följande förutsättningar; 

 Investeringar på 800 Mkr enligt denna framställan. 
 En fördubbling av räntenivån i portföljen från dagens ca 1 % till 2 % i slutet av 

investeringsperioden. 
 Vattenförbrukningsprognos baserad på RUFS:s basalternativ. 

 
År 2019 2020 2021 2022 2023 
 
Intäkter 210,9 219,0 225,6 231,6 238,2 
 
Kostnader 
Kemikalier -      8,3 -       9,3 -       9,6 -     10,0 -      10,4 
El      -   18,2 -    19,4 -    20,1 -     20,9 -      21,7 
Driftkostnader -   25,7 -    24,9 -    25,4 -    26,2 -     26,9 
Personalkostnader -   59,0 -    60,5 -    60,5 -    61,4 -     62,5 
Övriga kostnader -   29,1 -    28,8 -    29,4 -    30,0 -     30,6 
Summa kostnader - 140,3 - 142,9 -  145,0 -  148,5 -  152,1 
Kapitalkostnader 
Avskrivningar -  60,5 -   62,5 -   62,2 -    63,9 -   60,0 
Ränta -    8,6 -   12,7 -   16,8 -   20,3 -   25,2 
 
Ekonomiskt resultat 1,5 0,9 1,6 -   1,1 0,9 
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Kombinationen av en ökad vattenförbrukning och avgiftshöjning innebär att vattenintäkterna 
ökar. Totalt ökar intäkterna, inklusive övriga intäkter, med 27 Mkr under prognosperioden. 
Under samma period ökar kostnaderna med 12 Mkr eller drygt 8 %. Räntekostnaderna ökar 
med ca 17 Mkr beroende på ökad upplåning och en höjd räntenivå. 
 
För att förstärka det ekonomiska resultatet kommande år har styrelsen uppdragit till VD att, 
inför budgetåret 2020, ta fram en åtgärdsplan för att effektivisera verksamheten och därmed 
sänka de totala kostnaderna. Arbetat har påbörjats och effekterna är till delar inarbetade i den 
ekonomiska prognosen ovan. Det handlar bl.a. om att genomföra förstudier och utredningar i 
egen regi och genomföra mer förebyggande underhåll med egen personal istället för med 
externa resurser/entreprenörer. Digitaliseringens möjligheter kommer också tillvaratas.  
 
Bedömningen är att avgiftsförändringar under perioden 2020 – 2023 uppgår till ca 1%/år. 
Avgiftsförändringen är inarbetad i intäktsprognosen ovan. Avgiftsförändringen med 1 %/år 
är en prognos som kommer att prövas årligen av styrelsen. 
 
Behov av en ökad låneram 
Upplåningsbehovet för perioden 2018 – 2023 framgår av nedanstående tabell (Mkr). 
 
År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
 
Upplåning IB -   630 -   773 -   892 -   992 -  1 096 - 1 193 
Investeringar -   201 -   180 -   164 -   168 -     160 -    130 
Avskrivningar   55   60   63   62   64   60 
Ekonomiskt resultat     3         1     1     2 -    1     1 
Upplåning UB -   773 -   892 -   992 - 1 096 - 1 193 -  1 262 
 
 
Låneskulden vid årsskiftet 2018/19 beräknas uppgå till 773 Mkr. Investeringsbehovet 
kommande 5-års period beräknas till ca 160 Mkr/år. Avskrivningarna beräknas variera 
mellan 60 – 64 Mkr/år, medan det ekonomiska resultatet för perioden är nära noll. 
Sammantaget innebär det att låneskulden i genomsnitt beräknas öka med närmare 100 
Mkr/år för att vid utgången av 2023 närma sig 1 300 Mkr. En utökning av låneramen, för att 
klara planerade investeringar, med 400 Mkr, från nuvarande 900 Mkr till 1 300 Mkr, är 
därför nödvändig. 
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Investeringsbedömning åren 2024 – 2030 
Investeringsprognosen för perioden 2024 – 2030 beräknas till knappt 800 Mkr, motsvarande 
ca 120 Mkr/år.  Med en avskrivningsnivå på ca 60 Mkr blir upplåningsbehovet ca 60 Mkr/år.  
 
Utifrån ett investeringsbehov på ca 800 Mkr för perioden visar preliminära beräkningar ett 
behov av en förändring av avgiftsnivån med ca. 1 % /år. Därtill kommer avgiftseffekter till 
följd av en utbyggnad av Görvälnverket för att långsiktigt trygga tillgången till vatten 
utbyggnad av en tredje mikrobiologisk barriär m.m. enligt nedan. 
 
Görvälnverket 
Investeringsplanen 2024 – 2030 innehåller huvudsakligen ledningsinvesteringar och 
reinvesteringar i Görvälnverket, för att upprätthålla leveransförmågan. Hanteringen av en 
framtida investering i vattenverket för att dels långsiktigt öka produktionskapaciteten och 
dels införa en tredje barriär återfinns inte i investeringsbedömningen utan blir en avgörande 
fråga att bereda under åren 2019 - 2020.  
Framtagna prognoser, baserad på RUFS:s basscenario, visar på en stadigt ökad förbrukning 
fram till 2100 vilket nuvarande vattenverk inte är dimensionerat för. Av den anledningen 
genomförs för närvarande fyra idéstudier, av lika många konsultbolag. Uppdraget är att 
analysera förutsättningarna och de tekniska och ekonomiska konsekvenserna av olika 
alternativa strategier. Det kan handla om att bygga om nuvarande vattenverk, Görvälnverket, 
komplettera eller bygga ett nytt vattenverk.  
 
Parallellt med analysarbetet kring investeringsförutsättningarna för att öka kapaciteten och 
minska sårbarheten kommer förutsättningen för och konsekvenserna av en utökad 
samverkan i regionen undersökas. Det kan handla om ett samutnyttjande av planerade 
investeringar och anläggningar för vattenproduktion och distribution. 
 
Enligt nuvarande vattenprognoser och behovet av en tredje mikrobiologisk barriär behöver 
en eventuell investering påbörjas 2024/25 för att vara klar att ta i drift ca år 2030. 
 
Eftersom de ekonomiska konsekvenserna blir, oberoende av slutlig lösning, betydande 
kommer vattenverksfrågan att vara en huvudfråga för dialogen med medlemskommunerna 
kommande år.  
 
Hemställan 
Styrelsen för kommunalförbundet Norrvatten hemställer att medlemskommunerna medger 
en ökning av nuvarande låneram med 400 Mkr till 1300 Mkr 
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2018-11-22 
Norrvatten 
 
 
 
Johanna Lindgren Johan Wallberg       Gunilla Melkersson 
VD   Avdelningschef       Avdelningschef 
 
Bilaga 
Bilaga 1: Projekt över 10 miljoner kronor som kräver styrelsebeslut för perioden 2019-2023 
Bilaga 2: Investeringsplan 2019-2023 med fördelningen mellan de olika anläggningar samt 
fördelningen mellan de olika kategorierna.  
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Bilaga 1 
 
Projekt över 10 miljoner kronor som kräver styrelsebeslut för perioden 2019-2023 

Projekt Kategori 2019 2020 2021 2022 2023 
4420 Görväln 2030 Kapacitet -9 782 200 -10 000 000 -10 000 000 -25 000 000 -25 000 000 
5054 H53-Åkersberga-Rydbo Reinvestering  -1 500 000 -34 500 000 -35 000 000  

5033 Redundans Knivsta Tvingande -500 000  -500 000 -25 000 000 -25 000 000 
5051 H31-Sollentuna-Rotebro-Rotsunda Kapacitet -300 000 -25 000 000 -25 000 000   

8517 H35-Görväln-Ryttarstugan Kapacitet   -1 000 000 -1 000 000 -34 000 000 
5076 H54-V800 Rotebroleden Exploatering -38 494 759     

5088 TS-Ny tryckstegring Tureberg Kapacitet  -500 000 -5 000 000 -20 000 000  

3215 Reservvatten 2030 Kapacitet -500 000 -4 000 000 -4 000 000 -5 000 000 -10 000 000 
8000 Upplands Bro-Sigtuna Tvingande -54 600 000     

5086 H42-Valsta - Sigtuna Reinvestering    -20 000 000  

5055 H30-Sollentuna-Malmvägen Reinvestering -800 000 -19 000 000    

3122 Hållbarkapacitet 2030 Kapacitet -11 000 000 -5 000 000    

8513 Tryckstegring-Norrtull Exploatering   -7 000 000  -10 000 000 
5036 H39-Tibble reservoaren Reinvestering -1 000 000 -9 500 000 -6 500 000   

5046 H01-Bankhus 90 Exploatering  -11 000 000    

8506 Lågspänningsställverk i berget Reinvestering -500 000 -9 500 000    

5047 H01-Spånga-Gunnebogatan Reinvestering   -10 000 000   

5049 H42-Märsta-Katodskydd Valsta Sigtuna Reinvestering   -10 000 000   

  -117 476 959 -95 000 000 -113 500 000 -131 000 000 -104 000 000 
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Bilaga 2 

 
Investeringsplan 2019-2023 med fördelningen mellan de olika anläggningarna samt 
fördelningen mellan de olika kategorierna.  

Anläggning Totalt/objekt Reinvestering  Tvingande  Kapacitetshöjande  Exploatering  Övriga  
Ledningsnät -470 750 000 -233 050 000 -91 600 000 -88 800 000 -57 300 000 0 
Görväln -203 117 200 -91 835 000 -4 000 000 -102 782 200 0 -4 500 000 
Yttre anläggning -126 250 000 -39 750 000 -15 600 000 -53 900 000 -17 000 000 0 
Övrigt 0 0 0 0 0 0 
              
Summa -800 117 200 -364 635 000 -111 200 000 -245 482 200 -74 300 000 -4 500 000 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Lena Malmborg 2019-04-02 KS-2019/147 
Producent Knivsta kultur och fritid 
Kommunikationsansvarig Kultur och fritid  
  
 
 

Kommunstyrelsen  
 
 

Kultur- och fritidspolitiskt program 2019-2025 
KS-2019/147 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att anta det kultur- och fritidspolitiska programmet 2019-2025.  

Sammanfattning  
Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö där alla kan vara, verka och växa. För att 
lyckas med det är kommunens kultur- och fritidsverksamheter viktiga och därför har ett 
kultur- och fritidspolitiskt program tagits fram tillsammans med en kultur- och fritidsplan. 
 
Målsättningen är att skapa förutsättningar för en god hälsa och erbjuda en meningsfull fritid 
med särskilt fokus på unga. Vad ska prioriteras? En långsiktig plan skapar kontinuitet och 
möjliggör för verksamheterna att vara kreativa inom en väl definierad ram. Den röda tråden 
är samverkan – mellan kommun, invånare, civilsamhälle, förenings- och näringsliv.  

Bakgrund 
Programmet ska vara det ledande och långsiktiga styrdokumentet för den kommunala kultur- 
och fritidsverksamheten. En viktig del i processen har varit att få en samsyn kring vilka 
prioriteringar som behövs göras för att nå kommunens vision – såväl politiskt som inom 
verksamheterna.  

Programmets och planens innehåll 
Det kultur- och fritidspolitiska programmet är av strategisk karaktär och innehåller 
övergripande mål för föreningslivet, folkbildningen, det fria kulturlivet och civilsamhället. 
Programmet ska antas av kommunfullmäktige och vara vägledande för styrningen på lägre 
nivå. 
 
Kultur- och fritidsplanen som antas av kommunstyrelsen efter att fullmäktige antagit 
programmet har en mer operativ karaktär och innehåller 15 mål för kommunens kultur- och 
fritidsverksamheter. Tillsammans ska dokumenten vara vägledande vid framtagande av t.ex. 
verksamhetsplaner, bidragsbestämmelser samt i den operativa verksamheten. Samtliga mål 
ska genomsyras av ett inkluderande, jämlikt, jämställt och hållbart förhållningssätt.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Förvaltning kommer att arbeta mot målen utifrån given budget. Därför finns ingen ekonomisk 
risk med varken programmet eller planen - de ska istället fylla behovet av ett gemensamt 
ramverk för att på rätta grunder utveckla kommunens verksamheter.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson    Lena K Larsson 
Kommundirektör    Kultur- och fritidschef  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja X  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Har vi ingen långsiktig plan för hur kultur- och fritidsverksamheterna ska utvecklas 
riskerar barn en sämre fysisk och psykisk hälsa, samt att ojämlikheten ökar. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

Kommunen har analysen av en stor kultur- och fritidsvaneundersökning som grund till de 
inriktningar vi kommit fram till. Kommunen har även anställt ungdomar under 18 år för 
ökad delaktighet kring vad som saknas i Knivsta och vilka behov som finns för att de ska 
känna ett fritiden är meningsfull och berikande.   
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 

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

 
Ja X  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. 

Se svaret på fråga 2. Vi har haft en nära dialog med våra unga i kommunen under arbetets 
gång. Många inriktningar går direkt att koppla till kommunens barn och unga.  
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 

 

FÖRSLAG 2019-04-02 
 
 
 
 
 

Kultur- och 
fritidspolitiskt 
program 2019-
2025 
I Knivsta kan du vara, verka och växa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumenttyp:  Program  
Diarienummer: KS-2019/147 
Beslutande nämnd:  Kommunfullmäktige 
Beslutsdatum: XXXXXX 
Giltighetstid:   31 december 2025 
Dokumentansvarig: Kultur- och fritidschef 
 



 

 

 

 

Förord  
Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående invånare. För att lyckas 
med det är kommunens kultur- och fritidsverksamheter viktiga och målsättningen är att skapa 
förutsättningar för en god hälsa och erbjuda en meningsfull fritid, med särskilt fokus på unga. 
Vad ska prioriteras? En långsiktig plan skapar kontinuitet och möjliggör för verksamheterna 
att vara kreativa inom ett gemensamt ramverk. Den röda tråden är samverkan – mellan 
kommun, invånare, civilsamhälle, förenings- och näringsliv.  
 
Tillsammans skapar vi ett socialt hållbart samhälle där alla kan vara, verka och växa! 
 

Knivsta 22 maj 2019 
 
Klas Bergström, ordförande Kommunfullmäktige 
 
 
……………………………………………………………………………………. 
 
  



 

 

Innehållsförteckning  
 

1.0  Inledning 
1.1  Arbetsgång 
1.2  Utgångspunkter 
1.3  Syfte och långsiktigt mål 

2.0 Framtiden bor i ett hållbart Knivsta  
2.1  Kultur och fritid för alla  
2.2  Kultur och fritid för barn och unga 

 
3.0 Aktörer i kommunen 
3.1 Föreningsliv 
3.2 Folkbildning 
3.3 Det fria kulturlivet 
3.4 Civilsamhället 
 
4.0 Uppföljning  
 

  



 

 

1.0 Inledning 
1.1 Arbetsgång  
Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att ta fram ett kultur- och fritidspolitiskt 
program och en kultur- och fritidsplan. Programmet är av övergripande och strategisk 
karaktär medan planen innehåller verksamheternas mål som är av mer operativ karaktär. I 
arbetet med programmet har Kommunstyrelsens och Utbildningsnämndens presidium och 
kommunstyrelsens utskott för kultur- och fritidsfrågor varit styrgrupp, och detta för att skapa 
en så bred politiskt förankring som möjligt.  
 
Ledningsgruppen för Kultur och fritid har utgjort arbetsgrupp. Programmet har tagits fram i 
nära samarbete med kommunens kultur- och fritidsverksamheter. En kultur- och 
fritidsvaneundersökning genomfördes som underlag för arbetet. För att nå ungdomar 
anställdes bland annat en grupp unga i ett filmprojekt sommaren 2018, där de synliggjorde 
vad de saknar och önskar att kommunen prioriterar närmsta åren. Programutkastet har 
remitterats till föreningar, Knivsta Föreningsråd, aktörer inom civilsamhället, studieförbund, 
Region Uppsala, Upplands Idrottsförbund, Uppsala Läns Bildningsförbund och andra 
verksamheter inom kommunen vars synpunkter har tagits hänsyn till i utformning och 
innehåll.  
 
Programmet ska vara det ledande och långsiktiga styrdokumentet för den kommunala kultur- 
och fritidsverksamheten. En viktig del i processen har varit att få en samsyn kring vilka 
prioriteringar som behövs göras för att nå kommunens vision, oavsett politisk tillhörighet.  
 
1.2 Utgångspunkter 
Den främsta utgångspunkten är Knivstas vision 2025:  
 
”Den moderna och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd – 
mitt i tillväxtregionen Stockholm-Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag och 

befäster Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället.” 
 
Visionen innebär att kommunen ska växa till uppemot 25 000 invånare 2025, att en ökande 
andel av befolkningen arbetar här, att kommunen är öppen för förändring och att Knivsta 
utvecklas till en föregångskommun för det hållbara samhället. Bibliotekslagen är den lag som 
reglerar en av verksamheterna, biblioteket. Andra dokument som kommunen berörs av och 
som fungerat som referens i arbetet är, i urval: 
 

- Agenda 2030. 
- De nationella och regionala kulturpolitiska målen. 
- Europarådets rekommendationer om ungdomsarbete. 
- FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, konventionen om ekonomiska, 

sociala och kulturella rättigheter samt konventionen om medborgerliga och politiska 
rättigheter. 

- FN:s konventioner om barnets rättigheter (inkorporeras i svensk lag från 1/1-20), 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning, avskaffande av all form av 
diskriminering av kvinnor, avskaffande av alla former av rasdiskriminering.   

- Kommunens tillgänglighetspolicy. 
- Riksidrottsförbundets grunddokument ”Idrotten vill” och deras strategi för 2025.  

Programmet är ett levande dokument som kan revideras, vilket underlättar för mötet med 
framtiden.  



 

 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med programmet är att ha en samsyn kring vilka prioriteringar som behöver göras för 
att nå kommunens vision. Kommunen har beslutat att aktivt arbeta för en hållbar 
samhällsutveckling, och för kultur- och fritidsverksamheterna är den sociala hållbarheten i 
fokus – hur möjliggör vi en god livskvalitet till alla?  

Vårt gemensamma långsiktiga mål att skapa förutsättningar för barn, unga, vuxna och äldre 
att vara, verka och växa i Knivsta kommun. Med vara vill kommunen erbjuda välkomnande 
mötesplatser att vara på, i både centralort och landsbygd. Med verka vill kommunen skapa 
förutsättningar att kunna verka – som deltagare, arrangör, spontant, planerat, inom kultur och 
fritid, på egen hand eller tillsammans med andra. Med växa vill kommunen ge invånarna 
möjlighet att växa och utvecklas, samt erbjuda en attraktiv närmiljö som långsiktigt leder till 
att kommunen växer.  
 
Programmet innehåller tio övergripande mål och ska vara vägledande i kommande 
samarbeten med övriga aktörer i kommunen. I kommunens kultur- och fritidsplan finns 
ytterligare 15 mål som beskriver de kommunala kultur- och fritidsverksamheternas 
prioriteringar. Kommunen ska tillsammans med ovanstående aktörer verka för att nå målen. 

2.0 Framtiden bor i ett hållbart Knivsta 
2.1 Kultur och fritid för alla 
Att Knivstas kultur- och fritidsutbud utvecklas och växer är en viktig förutsättning för att nå 
vision 2025 och ett socialt hållbart samhälle. I en utveckling där fler engageras skapas fler 
aktiviteter och en mer attraktiv livsmiljö. Om invånarna känner sig delaktiga främjas både 
fysisk och psykisk hälsa. Den kultur- och fritidsvaneundersökning som genomfördes 2017 
visade tydligt att kommunen behöver ett större och bredare utbud. Att stötta människors 
spontana idrott och rörelse, initiativ och projekt bör prioriteras. 

Kommunen ska verka för: 
 

1. Att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid för alla invånare och bidra till 
ökad fysisk och psykisk hälsa.  

2. Att arbeta normkreativt för att främja inkludering och nå nya målgrupper. 

3. Att öka och underlätta samarbeten med olika kultur- och fritidsaktörer i syfte att 
utveckla utbudet lokalt och göra det attraktivt för dem att etablera sig och verka i 
Knivsta.    

4. Lyhördhet och öppenhet när det kommer till vilka önskemål och behov som finns 
för olika målgrupper. 

2.2 Kultur och fritid för barn och unga 
Kultur- och fritidsaktiviteter ska vara integrerade delar av barn och ungas uppväxtmiljö, såväl 
i deras geografiska närhet som inom samhällets institutioner och det fria föreningslivet. Det 
ska finnas naturliga, drogfria och inkluderande miljöer över hela kommunen. Ungdomar ska 
uppmuntras till att växa - i rollen som ledare i sin förening eller som projektledare för ett 
ungdomsevenemang. Kommunen ska främja att de kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuds 
visar på mångfald, väcker intresse och att de berikar. Då främjas även kreativa sidor, vilket 



 

 

ofta har en positiv inverkan på andra områden i livet. Detta är särskilt viktigt i en tid då allt fler 
upplever psykisk ohälsa.  

En utmaning är att kompetensutveckla kommunens kultur- och fritidspersonal för att på rätt 
sätt kunna möta växande ungdomsgrupper. Då ungdomsåren blir allt längre ökar gruppen 
unga vuxna vilket ställer krav på hur verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt. Det saknas 
statlig styrning över den öppna fritidsverksamhet som riktar sig till ungdomar över 13 år. Då 
Barnkonventionen blir svensk lag 2020 kan den komma att påverka verksamheten. I takt 
med att kommunen växer behöver behovet av ungas mötesplatser ses över. 

Kommunen ska verka för att: 

5. Alla barn och ungdomar, under hela sin uppväxt och efter eget intresse, förmåga och 
oavsett bakgrund ska kunna delta i olika kultur- och fritidsaktiviteter.  

6. Erbjuda drogfria och jämlika mötesplatser över hela kommunen, för barn och 
ungdomar att vara, verka och växa på – inom både kultur och fritid, ute och inne, 
spontant och organiserat. 

7. Med andra kommunala verksamheter, civilsamhället, näringslivet och andra 
aktörer utveckla samarbeten i syfte att göra kultur- och fritidsaktiviteter till en 
naturlig del i barn och ungdomars vardag. 

8. Hålla sig uppdaterade kring ungas livsvillkor för på rätta grunder utveckla 
verksamheterna.  

3.0 Aktörer i kommunen 
Knivsta har många aktörer som engagerar sig för att fler ska få möjlighet till en meningsfull 
fritid. De är mycket viktiga för att bygga ett hållbart samhälle och bidrar till en bred och 
mångfacetterad verksamhet. Därför är det viktigt att ta tillvara de ideella krafter som finns, 
och skapa förutsättningar för dem att vara, verka och växa på ett hållbart sätt. En utmaning 
är att tydliggöra vem som gör vad, samt att synliggöra för fler vad som görs i kommunen. 
 
3.1 Föreningsliv 
De kommunala bidragen avser att stödja föreningarnas verksamhet. Bidragssystemet 
kommer att förnyas under 2019 för att förenkla bidragsansökningarna samt handläggningen 
av ansökningarna. Kommunen ser samtidigt över bidragsreglerna för att tydliggöra bidragets 
ändamål, detta är för säkra upp att bidragen används effektivt. 

Idrottsföreningarna ska verka för att barnens idrottsutövande är lekfullt och allsidigt samt helt 
befriat från elitsatsningar, urval och utslagning. Med barnidrott menas aktiviteter upp till 12 
års ålder och ungdomsidrott avser 13-20 års ålder. Föreningarna ska se till att övergången 
mellan barn- och ungdomsidrotten sker successivt och ta hänsyn till individens olika behov, 
förutsättningar och utvecklingstakt.  
 
Kulturföreningarna är viktiga för att utveckla kulturutbudet i hela kommunen. Det som händer 
mellan den som står på scen och den som sitter i publiken är något att värna om – mötet kan 
väcka en nyfikenhet som är viktigt för ett känna meningsfullhet. Kulturupplevelser är svåra att 
mäta, men får människor att växa, som är en del av det långsiktiga målet med programmet. 
Kommunens kommande mötesplats Knivsta Centrum för idrott och kultur ger föreningarna 
avsevärt bättre förutsättningar att vara, verka och växa med sina verksamheter.  
 



 

 

Kommunen har många andra föreningar som gör ett stort och viktigt arbete för alla barn och 
ungdomar, t ex friluftsfrämjanden, scoutkårer och motionsföreningar. De bidrar till en aktiv 
fritid där personlig utveckling sker och en god hälsa skapas. 
 
Det finns flera bygdegårds- och hembygdsföreningar. De är med sin kunskap om bygden och 
dess människor viktiga för att bibehålla och föra det lokala kulturarvet vidare till kommande 
generationer.  
 
Samtliga föreningar har ett stort ansvar för att de ledare som bedriver verksamheten har 
grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling samt är lämpade 
för att arbeta med barn och ungdomar. Kommunen ska stötta och uppmuntra föreningar att 
kompetensutveckla sina ledare genom riktade bidrag och samarbetsprojekt. Genom ett nära 
samarbete mellan kommun och föreningar ökar Knivsta kommun sin attraktionskraft mot 
både invånare och besökare. 
 
Kommunen ska verka för att: 
 

9. Ge alla samma möjligheter att vara, verka och växa inom föreningslivet, vilket ska 
inverka på fördelningen av bidrag och övriga resurser samt ha genomslag vid 
planeringen av investeringar.  

 
3.2 Folkbildning 
Folkbildning är det frivilliga bildningsarbetet och bedrivs bland annat inom bibliotek och 
studieförbund. Syftet med folkbildningen är att på ett demokratiskt och jämlikt sätt få 
invånarna att ta till sig ny kunskap och nya värderingar. Den stärker människors kreativitet 
och möjlighet till eget skapande, har en viktig funktion för amatör- och ungdomskulturen, och 
spelar en viktig roll för främjandet av det mångkulturella samhället. Det sker genom 
exempelvis studiecirklar, konferenser och föreläsningar utanför den traditionella skolvärlden. 
Kommunen ser en stor utvecklingspotential i folkbildningen genom att samarbeta närmare 
studieförbunden och tydliggöra deras uppdrag. 
 
3.3 Det fria kulturlivet  
I kommunen finns professionella kulturutövare som har behov av fler plattformar att 
vara och verka på för att kunna växa, och för att kunna inspirera andra. Utmaningen är 
att hitta finansiering och ekonomisk hållbarhet för målgruppen. Genom nära samverkan 
vill kommunen stödja målgruppen så att utveckling och förnyelse stimuleras.  

3.4 Civilsamhället 
Med civilsamhället menas den del av samhället där människor hjälper varandra utan 
inblandning av det offentliga, staten eller kommuner. Exempel på organisationer inom 
civilsamhället är de som verkar för mänskliga rättigheter eller miljön, religiösa samfund, och 
privata stiftelser.  

Civilsamhället gör ett betydelsefullt arbete och utmaningen ligger i att tydliggöra vem som gör 
vad, dvs hur vi organiserar oss och kommunicerar det mellan varandra. Ett sätt är att 
utveckla Idéburet offentligt partnerskap, som är en avtalsform med social inriktning mellan en 
eller flera ideella organisationer och den offentliga sektorn. Modellen används när varken 
traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är en lämplig form. IOP-avtal skrivs ofta runt en 
speciell verksamhet som ägs av den idéburna organisationen, men som den offentliga 
sektorn vill medverka i. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive 
part ska bidra med och hur länge avtalet ska gälla.  
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Kommunen ska verka för att: 

10. Ta tillvara, samarbeta och tydliggöra folkbildningens, det fria kulturlivets samt 
civilsamhällets insatser och kommunens uppdrag för dem. 

4.0 Uppföljning 
Uppföljning sker i kommunens kultur- och fritidsplan.  
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Lena Malmborg 2019-04-02 KS-2019/325 
Producent Knivsta kultur och fritid 
Kommunikationsansvarig Kultur och fritid  
  
 
 

Kommunstyrelsen  
 
 

Kultur- och fritidsplan 2019-2022 
KS-2019/325 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att, under förutsättning att kommunfullmäktige antar det kultur- och fritidspolitiska 
programmet, anta kultur- och fritidsplan 2019-2022 att gälla från och med den 1 juni 2019.  

Sammanfattning av ärendet  
Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö där alla kan vara, verka och växa. För att 
lyckas med det är kommunens kultur- och fritidsverksamheter viktiga och därför har en 
kultur- och fritidsplan tagits fram som ett komplement till det kultur- och fritidspolitiska 
programmet. 
 
Målsättningen är att skapa förutsättningar för en god hälsa och erbjuda en meningsfull fritid 
med särskilt fokus på unga. Vad ska prioriteras? En långsiktig plan skapar kontinuitet och 
möjliggör för verksamheterna att vara kreativa inom en väl definierad ram. Den röda tråden 
är samverkan – mellan kommun, invånare, civilsamhälle, förenings- och näringsliv.  

Programmets och planens innehåll 
Det kultur- och fritidspolitiska programmet, som antas av kommunfullmäktige, ska vara det 
ledande och långsiktiga styrdokumentet för den kommunala kultur- och fritidsverksamheten. 
Det är av mer strategisk karaktär och innehåller övergripande mål för föreningslivet, 
folkbildningen, det fria kulturlivet och civilsamhället.  
Kultur- och fritidsplanen har en mer operativ karaktär och innehåller 15 mål för kommunens 
kultur- och fritidsverksamheter. Tillsammans ska dokumenten vara vägledande vid 
framtagande av t.ex. verksamhetsplaner, bidragsbestämmelser samt i den operativa 
verksamheten. Samtliga mål ska genomsyras av ett inkluderande, jämlikt, jämställt och 
hållbart förhållningssätt.  
En viktig del i processen har varit att få en samsyn kring vilka prioriteringar som behövs 
göras för att nå kommunens vision – såväl politiskt som inom verksamheterna.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Förvaltning kommer att arbeta mot målen utifrån given budget. Därför finns ingen ekonomisk 
risk med varken programmet eller planen - de ska istället fylla behovet av ett gemensamt 
ramverk för att på rätta grunder utveckla kommunens verksamheter.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson    Lena K Larsson 
Kommundirektör    Kultur- och fritidschef  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja X  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Har vi ingen långsiktig plan för hur kultur- och fritidsverksamheterna ska utvecklas 
riskerar barn en sämre fysisk och psykisk hälsa, samt att ojämlikheten ökar. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

Kommunen har analysen av en stor kultur- och fritidsvaneundersökning som grund till de 
inriktningar vi kommit fram till. Kommunen har även anställt ungdomar under 18 år för 
ökad delaktighet kring vad som saknas i Knivsta och vilka behov som finns för att de ska 
känna ett fritiden är meningsfull och berikande.   
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 
 

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

 
Ja X  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. 

Se svaret på fråga 2. Vi har haft en nära dialog med våra unga i kommunen under arbetets 
gång. Många inriktningar går direkt att koppla till kommunens barn och unga.  

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Kultur- och 
fritidsplan  
2019-2022 
I Knivsta kan du vara, verka och växa. 
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Förord  
Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående invånare. För att lyckas 
med det är kommunens kultur- och fritidsverksamheter viktiga och målsättningen är att skapa 
förutsättningar för en god hälsa och erbjuda en meningsfull fritid, med särskilt fokus på unga.  
 
Vad ska prioriteras? En långsiktig plan skapar kontinuitet och möjliggör för verksamheterna 
att vara kreativa inom ett gemensamt ramverk. Den röda tråden är samverkan – mellan 
kommun, invånare, civilsamhälle, förenings- och näringsliv.  
 
Tillsammans skapar vi ett socialt hållbart samhälle där alla kan vara, verka och växa! 
 

Knivsta 29 april 2019 
 
 
Peter Evansson, ordförande i Kommunstyrelsen. 
 
 
……………………………………………………………………………………. 
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1.0 Inledning 
1.1 Utgångspunkter 
Utgångspunkterna för planen följer utgångspunkterna i kommunens kultur- och fritidspolitiska 
program, där Knivsta vision 2025 är den främsta utgångspunkten tillsammans med Agenda 
2030. 

1.2 Syfte och mål  
Syftet med planen är att ha en samsyn kring vilka prioriteringar som behöver göras för att nå 
kommunens vision.  
 
Det långsiktiga målet är att skapa förutsättningar för barn, unga, vuxna och äldre att vara, 
verka och växa i Knivsta utifrån sina behov. Det gäller både kultur- och fritidspolitiskt 
program och planen. Med vara vill kommunen erbjuda välkomnande mötesplatser att vara 
på, i både centralort och landsbygd. Med verka vill kommunen skapa förutsättningar att 
kunna verka – som deltagare, arrangör, spontant, planerat, inom kultur och fritid, på egen 
hand eller tillsammans med andra. Med växa vill kommunen ge invånarna möjlighet att växa 
och utvecklas, samt erbjuda en attraktiv närmiljö som långsiktigt leder till att kommunen 
växer.  
 
Planen innehåller 15 mål som visar vad kommunens kultur- och fritidsverksamheter ska 
prioritera. Samtliga ska genomsyras av ett inkluderande, jämlikt och jämställt förhållningssätt. 

2.0 Verksamhetsmål för ett socialt hållbart Knivsta  
2.1 Biblioteket 
Biblioteket vänder sig till alla kommuninvånare med särskild tonvikt på barn och unga. Som 
mötesplats med ett brett kultur- och informationsutbud verkar biblioteket folkbildande för ett 
meningsfullt liv och en positiv utveckling för samhället. Personalen arbetar nära invånarna 
och samarbetar med övriga verksamheter inom Kultur och fritid och föreningslivet.  

Vänföreningen för biblioteket samarrangerar program för vuxna. Biblioteksanvändningen 
förändras, allt fler behöver hjälp med utskrifter och datorproblem. Biblioteket är en plats för 
alla kommunens invånare och bidrar till att besökarna inkluderas i det digitala samhället. 
Distansstuderande och pendlare till högskolor i närområdet efterfrågar studieplatser. 

Kommunen ska verka för att: 

1. Främja och stödja barns och ungas läsande. Litteraturen ska inte bara vara 
underhållande utan även främja fri åsiktsbildning.  

2. Stärka den digitala kompetensen, utveckla de digitala tjänster som finns inom 
verksamheten samt erbjuda medier i olika format. Gäller i synnerhet biblioteket 
men även för övriga verksamheter inom Kultur och fritid.  

3. Låta kultur- och informationsutbudet präglas av innehållsmässig mångfald 
oavsett format. 

4. Tillgängliggöra information och upplevelser för målgrupperna barn och unga, 
äldre, personer med funktionsvariationer, de nationella minoriteterna samt 
personer som har annat modersmål än svenska. 

2.2 Fritidsgårdsverksamhet  
Knivsta Fritidsgård är en centralt belägen mötesplats för ungdomar i åldersgruppen 13-19 år. 
Verksamheten erbjuder olika aktiviteter och uppmuntrar och stödjer aktivt ungdomars egna 



 

 

initiativ - att själva organisera sig, driva projekt och starta föreningar. Kommunen erbjuder 
även ungdomsverksamhet och aktiviteter utanför fritidsgården. Hur fritidsgårds- och 
ungdomsverksamhet ska se ut och utvecklas är en viktig fråga som ska prioriteras.   

Kommunen ska verka för att: 

5. Stötta ungdomars egna initiativ och ge dem möjlighet att engagera sig och kunna 
påverka.  

6. Kvalitetssäkra och utveckla öppen fritidsverksamhet. 

2.3 Idrotts- och fritidsanläggningar 
Knivsta kommun har fyra sporthallar. Det är Hälsohuset i centrala Knivsta, Alsike sporthall 
och två i Knivsta Centrum för idrott och kultur. I Hälsohuset finns även simhall och ett gym. 
Hälsohuset är en viktig mötesplats i kommunen som vill möta barns och vuxnas behov av 
simskola, fritid, rekreation och föreningsverksamhet. Verksamheten har ett stort utbud av 
gruppträning, gym, simning och bad-lek som erbjuder hälsa för många.  
 
Ängbyskolan, Segerstaskolan, Brännkärrsskolan, Högåsskolan samt Lagga skola och 
Långhundra skola har mindre gymnastiksalar med möjlighet för föreningar eller 
privatpersoner att boka in aktiviteter under terminerna. I kommunen finns ett tiotal 
anläggningar med fotbollsplaner, varav den i Alsike har konstgräs. Alla utom 
konstgräsplanen drivs i föreningsregi. Övriga anläggningar är badplatser, elljusspår, 
vandringsleder, spontanidrottsplatser, skateramper, konstgräs för fotboll och ute-gym. 
 
Kommunen ska verka för att:  

7. Tillgodose behov av anläggningar som finns idag och som kommer att öka i och med 
att kommunen växer, där en mångfald av människor möts.  

8. Erbjuda säkra och tillgängliga anläggningar för alla invånares olika behov med 
prioritering på barn och ungdomar. 

2.4 Knivsta Centrum för idrott och kultur  
Knivsta Centrum för idrott och kultur är kommunens största mötesplats där unga och äldre, 
kultur- och idrottsintresserade, amatörer och professionella uppmuntras att vara, verka och 
växa. Kultur och fritids verksamheter, kulturproduktioner, förenings- och näringsliv, 
studieförbund samt regionala samverkansprojekt ges nu väsentligt förbättrade 
förutsättningar.  

Kommunen ska verka för att: 
 

9. Utveckla Knivsta Centrum för idrott och kultur till en kreativ mötesplats där alla 
uppmuntras att vara, verka och växa – inom både kultur, idrott och fritid, spontant och 
organiserat. 
 

2.5 Konst och kulturarv i det offentliga rummet 
För att människor ska trivas och må bra är det viktigt att det offentliga rummet är 
estetiskt tilltalande. Konsten i det offentliga rummet ger karaktär åt gator och torg och 
kan fungera som orienteringspunkter i stadsrummet. Att möta konst i vardagen ger 
upplevelser, öppnar för samtal och reflektion samt ger möjligheter att se samtiden ur 
nya perspektiv. På förskolor, skolor och kommunens arbetsplatser är konsten ett viktigt 
verktyg för att skapa trivsamma, utvecklande och socialt hållbara vistelsemiljöer.  



 

 

Ett aktivt arbete med kommunens konstsamling skapar, förutom bättre värden i 
gemensamma utrymmen, ett viktigt historiskt dokument där konstens årsringar bevaras 
för framtiden.  

Kulturarvet är viktigt för identitet och förankring, och kommunen har en rik och 
spännande kulturhistoria. Knivsta och kommunens övriga landsbygdsorter har sedan 
stenåldern varit boplatser av stor betydelse. Våra fem bygdegårdar är viktiga 
knutpunkter för det lokala samhälls- och kulturlivet runt om i kommunen. 

Kommunen ska verka för att: 

10. Tillföra och tillgängliggöra konstnärliga gestaltningar och konstverk i barns och ungas 
vistelsemiljöer. 

11. Införskaffa nya konstverk och skapa en konstsamling med ett brett anslag när det 
gäller konstnärernas etnicitet, kön, ålder, socialgrupp samt konstnärligt uttryck/teknik. 

12. Utformningen av det offentliga rummet och uppbyggnaden av Knivstas estetiska 
identitet präglas av konstnärlig kvalitet och social hållbarhet som bidrar till 
attraktiva livsmiljöer. 

13. Tillgängliggöra vårt kulturarv våra kulturhistoriska platser, kulturmiljöer, 
friluftsområden och bygdegårdar på ett sätt som passar samtiden och tilltalar 
vår unga befolkning. 

2.6 Kulturskolan  
Kulturskolan i Knivsta är en frivillig, avgiftsbelagd fritidsverksamhet. Barn och 
ungdomar ges möjlighet till kreativt skapande och att delta i det kulturella livet. Här 
skapas en grund för amatörer och blivande professionella utövare, eleverna erbjuds ett 
brett utbud såsom musik, bild, dans, nycirkus, design, drama och modern digitalteknik. 
Målet är att förmedla ett kulturarv till eleverna samtidigt som kommunen vill satsa på 
förnyelse och samtida och framtida uttrycksformer. Utbudet ska utformas så att ingen 
grupp i samhället ska utesluts, utan stärker och utvecklar alla barn och ungdomars 
kreativa förutsättningar. Balans mellan centralort och kommunens övriga delar ska 
beaktas så att barn och ungdomar får tillgång till kulturskolans utbud i kommunens 
olika delar. För kulturskolan innebär social hållbarhet att Knivstas barn och ungdomar 
har tillgång till sina fritidsintressen i ändamålsenliga lokaler med utrustning av god 
kvalitet.  

Kommunen ska verka för att: 

14. Genom varierande undervisningsformer och ett brett utbud ge plats åt fler.  

2.7 Naturskolan 
Knivsta naturskola i Eda är en förvaltningsöverskridande verksamhet med uppdraget att 
väcka intresse, fascination och engagemang för den lokala natur- och kulturmiljön bland 
kommunens alla invånare, speciellt barn och unga. Verksamheten bedrivs i den omgivande 
naturen och utgår från en upplevelsebaserad metodik.  

Naturskolan arrangerar naturskoledagar och fortbildning för att på det sättet stödja och 
stimulera pedagoger i kommunens förskolor, skolor och fritidshem att i högre grad använda 
sig av när-naturen i sina verksamheter. Naturskolan arrangerar också en rad kostnadsfria 
aktiviteter dit allmänheten bjuds in för att få möjlighet att upptäcka ett rikt friluftsliv och 
rekreation i närmiljön.  



 

 

Det är aktiviteter såsom fågelskådning i Gredelby hagar, friluftsdagar på Eda lägergård, 
familjeläger och Knivstaåns dag och sker i samverkan med olika lokala föreningar och 
organisationer. Naturskolan är en mötesplats för dem som kan behöva vägledning ut i 
naturen. 

Kommunen ska verka för att: 

15. Skapa nya mötesplatser där natur och kultur möts på ibland oväntade sätt. 

3.0 Uppföljning 
3.1 Strategikarta och fokusområden 
För att lättare följa upp målen och samarbeta såväl inom som utom Kultur och fritid kommer 
ett gemensamt verktyg att implementeras – strategikartor. En strategikarta synliggör vilket 
mål vi arbetar med, och vad vi ska göra inom varje fokusområde. Fem fokusområden är 
identifierade vilka bör utvecklas för att kommunen ska nå målen: 

 

 

3.2 Indikatorer 
Kultur och fritid kommer att använda sig av de indikatorer som kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen tar fram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intern samverkan Extern samverkan Omvärldsbevakning
Kommunikation/

Organsiation
Finansiering

I Knivsta kan alla 
vara, verka och växa 

utifrån sina 
förutsättningar och 

behov!

Identifierade fokusområden för att nå målen 



 

 

4.0 Definitioner 
Alla Oavsett etnicitet, tro, utseende, sexuell läggning, åsikt, 

funktionsnedsättning, klasstillhörighet och status, kön eller 
könsöverskridande identitet/uttryck. 

Drogfri Fri från alkohol, tobak, e-cigarretter och andra droger. 

Fritid Det som sker, individuellt eller tillsammans med andra, på 
invånarens fria tid – utanför tex arbete, utbildning eller annan 
huvudsaklig syssel-sättning. Det kan vara sport, friluftsliv, 
kulturaktiviteter, scouting mm.  

 
Inkludera Något man gör. Med ett inkluderande bemötande blir du som 

person sedd, lyssnad på och respekterad för den du är. Att 
inkludera är att säkerställa att ingen diskrimineras eller 
exkluderas. Det är att göra varandra delaktiga och dra nytta av 
varandras olikheter. Genom att kommunicera inkluderande bryts 
normer och fördomar, dvs de osynliga regler som bygger upp 
samhället och bestämmer vad som uppfattas som ”normalt”.  

Jämlikhet Något man vill uppnå genom inkludering (se ovan). Alla erbjuds 
samma sak, människor oavsett bakgrund ska få tillgång till 
samma möjligheter - vissa behöver därav mer stöd. Alla ska även 
erbjudas likvärdig service, ha samma rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter. Ingen får diskrimineras. Med möjligheter läggs 
särskild vikt vid att kommunen ska ge alla möjlighet att vara, verka 
och växa i verksamheterna.  

Jämställdhet Kvinnor, män och icke-binära ska ha samma rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter inom alla väsentliga områden i livet. 

Kultur I detta program menar vi kultur som estetiskt skapande och 
upplevelser inom exempelvis litteratur, konst, musik, scenkonst, 
och film men även formgivning och arkitektur. Kultur kan också 
vara antropologisk och spegla kulturer, kulturarv och det 
omgivande samhället.  

 
Mötesplats En fysisk eller digital plats där människor kan mötas, vara, verka 

och växa. 
 
Nationella minoriteter  Sverige har fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, 

sverigefinnar och tornedalingar. Minoritetsspråken innefattar 
jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.  

  
Offentliga rummet  Utrymmen inomhus eller utomhus dit allmänheten har enkelt 

tillträde, t ex gator, torg och parker. 
  
Vision Uttrycks oftast som ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och 

behöver inte uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet eller 
mätbarhet. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Etnicitet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tro
https://sv.wikipedia.org/wiki/Sexuell_l%C3%A4ggning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Funktionsneds%C3%A4ttning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Klasstillh%C3%B6righet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Litteratur
https://sv.wikipedia.org/wiki/Konst
https://sv.wikipedia.org/wiki/Musik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Scenkonst
https://sv.wikipedia.org/wiki/Film
https://sv.wikipedia.org/wiki/Formgivning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Arkitektur
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Dan-Erik Pettersson Datum KS-2019/262 
Ekonomichef 2019-03-13   
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Ökad datortäthet grundskolan (1:1) 
KS-2019/262 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att bevilja utbildningsnämnden 2,3 miljoner kronor ur budgetposten KS medel för skola 1:1 
(datorer) enligt framställan från utbildningsnämnden för ökad datortäthet i grundskolan. 

Sammanfattning  
I mål och budget 2019 avsattes medel under kommunstyrelsens finansförvaltning för ökad 
datortäthet i grundskolan, totalt 2,3 miljoner kronor. Framtidsvisionen är en dator (device) per 
elev, avsatta resurser kommer bidra till att öka datortätheten men ska ses som ett första steg 
i en lång process. 
Utbildningsnämnden beslutade i december 2018 att begära de avsatta medlen för att 
möjliggöra en ökad datortäthet i grundskolan. Totalt finns 2,3 miljoner kronor avsatta under 
kommunstyrelsens finansförvaltning för detta ändamål 2019. Förslaget är att bevilja 
utbildningsnämnden de begärda medlen. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Genom att nyttja tilldelade medel för ökad datortäthet kommer nämndens kostnader öka 
långsiktigt. Det är viktigt att detta beaktas i kommunens budget för kommande år (i 
budgetplanen finns medel avsatta för en fortsatt ökad datortäthet). 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
Lena Fransson   
Kommundirektör   
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Utbildningschef 
Utbildningsnämnden 
Redovisningschef  
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Att tilldela medel för ökad datortäthet i grundskolan berör eleverna i högsta grad på ett 
positivt vis. 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

Det antas vara för elevernas bästa att öka datortätheten. 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Det bedöms inte finns någon intressekonflikt.  
 
 

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 
Carin von Köhler Datum  
Natur- och vattenvårdare 2019-03-25 KS-2019/296 
   
 
 

Kommunstyrelsen 
 

Inrättande av Knivsta kommuns naturvårds- och friluftsråd 
KS-2019/296 
Förslag till beslut 
 
kommunstyrelsen beslutar  
 
att inrätta ett naturvårds- och friluftsråd för Knivsta kommun,  
 
att anta förslaget till arbetsordning för naturvårds- och friluftsrådet. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag för inrättande av, och arbetsordning för, ett naturvårds- och friluftsråd tagits fram. 
Park- och naturenheten på samhällsbyggnadskontoret föreslås vara ansvariga för 
upprätthållande av naturvårds- och friluftsrådets funktion. Rådets verksamhet ska 
rapporteras till lämplig nämnd efter varje sammanträdestillfälle.  
 
Bakgrund 
 
2017 inkom Kenneth Gunnar från Knivsta Nu med en motion rörande att inrätta ett 
naturvårdsråd med säte för de rena natur- och friluftslivsföreningarna. Rådet skulle ha till 
uppgift att vara ett dialog- och remissorgan som kontinuerligt informeras när ny mark 
planeras att tas i anspråk.  
 
I mars 2018 konstaterade förvaltningen att den såg positivt på ett bildande av ett 
naturvårdsråd eftersom det skulle kunna förbättra kvaliteten på naturvårdsarbetet och på 
kommunens kommunikation med invånarna i dessa frågor. 
 
I mars 2019 beslutade samhällsutvecklingsnämnden att föreslå att kommunstyrelsen skulle 
föreslå att kommunfullmäktige skulle fatta beslut om att inrätta ett naturvårdsråd. Efter det 
har förvaltningen konstaterat att andra råd för medborgardialog i kommunen 
(pensionärsrådet och rådet för funktionshindersfrågor) har inrättats av kommunstyrelsen. 
Därför föreslås nu att kommunstyrelsen beslutar att inrätta även detta råd.  
 
Omvärldsbevakning 
 
Som ett led i arbetet med att utreda formerna för ett naturvårdsråd har sju kommuner med 
erfarenhet av dylika naturvårdsråd rådfrågats. Det kan konstateras att formerna för 
naturvårdsråd varierar väldigt i olika kommuner, liksom rådens funktion och ansvarsområde. 
I och med att naturvårds- och friluftsfrågor är förankrade i varandra, omfattar oftast 
naturvårdsrådets uppdragsområde friluftslivet liksom naturvården. Större kommuners 
naturvårdsråd sammanträder upp till så ofta som sju gånger om året, medan kommuner i 
samma storleksordning som Knivsta har ett par sammanträden per år. Trenden verkar också 
vara att de större kommunerna har en politiskt tillsatt styrelse i rådet, medan de mindre 
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kommunernas råd drivs helt och hållet av tjänstepersoner. Det enda beslutande mandat som 
de tillfrågade råden har haft, har gällt utdelande av ett naturvårdspris. Kommunala 
förvaltningar blir ofta kontaktade av ideella organisationer som vill rådgöra med kommunen 
om dess framtida utveckling. Ett naturvårds- och friluftsråd möjliggör för en mer demokratisk 
samverkan med det kommunala föreningslivet, samt gör samverkansprocessen mer öppen 
och uppföljningsbar.  
  
 
Knivsta föreningsråd, som representerar Scouterna, Långhundra IF, KOJK, Friluftsfrämjandet 
Knivsta, Friluftsfrämjandet Långhundra, Eda lägergårdsförening och Vassunda IF, och 
Omställningsgruppen har visat intresse för att delta i ett naturvårds- och friluftsråd som drivs 
av kommunen.  
 
Föreslagen arbetsordning 
I vissa kommuner leds naturvårdsrådet av en politiskt tillsatt styrgrupp, även om det sällan 
har något beslutande mandat. Detta innebär merkostnader i form av arvode för 
förtroendevalda, och en mer reglerad arbetsordning vilket leder till större administrativa krav 
på tjänstemannaorganisationen.  
Förvaltningen föreslår därför en mer informell arbetsordning, där Naturvårds- och friluftsrådet 
fungerar som en plattform för dialogarbete och informationsutbyte mellan de olika 
deltagarorganisationerna och kommunen. Naturvårds- och friluftsrådet blir också ett 
samrådsorgan i implementeringen av kommunens Grönstrukturplan. I ett första skede bjuds 
samtliga kända intresseorganisationer in till ett sammanträde, och de organisationer som är 
intresserade av att delta är välkomna. En utvärdering av naturvårds- och friluftsrådets arbete 
sker i samband med återrapportering till nämnd från varje sammanträdestillfälle, i enlighet 
med arbetsordningen.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Ett naturvårdsråd förväntas inte fördyra förvaltningens arbete med naturvårdsfrågorna. 
Arbetssätten kan istället effektiviseras och därmed bli billigare.  
 
Barnkonsekvensanalys 
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 

 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
Besluten ska expedieras till: 
Akten 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Park- och naturchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Barn är aktiva ”konsumenter” av natur och grönområden i tätorterna. Både inom de 
pedagogiska verksamheterna, inom föreningslivet och spontant på sin fritid. Därför har barn 
mycket att vinna på att kommunen har goda kunskaper om sina naturområden. 

 
 
 

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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Uppdrag 
Knivsta kommuns naturvårds- och friluftsråd (NFR) ska verka för att förbättra naturvården 
och möjligheterna till friluftsliv inom Knivsta kommun. 
NFR är ett organ för dialog, samråd och ömsesidig information mellan kommunen och 
företrädare för naturvårds-, kulturvårds- och friluftslivsorganisationer i Knivsta kommun. 
Med detta menas skötsel och förvaltning av kommunal mark, fysisk planering som på ett 
påtagligt vis påverkar befintliga naturområden och områden som nyttjas för 
friluftslivsaktiviteter.  
NFR ska verka för att kommunen bedriver en god naturvård inom eget 
naturmarkinnehav och tillgängliggör tätortsnära natur.  
NFR ska även verka för att kommunen ska beakta kulturmiljövärden i förekommande fall. 
NFR har en rådgivande funktion. 
Ansvar för NFRs organisation och ligger hos Park- och naturenheten på Samhällsbyggnads- 
kontoret i Knivsta kommun.  
 

Uppföljning och rapportering till kommunstyrelsen 
Deltagande tjänstepersoner i NFR återrapporterar till kommunstyrelsen om NFR:s verksamhet 
och möjlighet att fullfölja sitt uppdrag. Nämndärenden som berör rådets uppdragsområde och 
som tagits upp i NFR återrapporteras dessutom till respektive nämnd. 

Arbetsformer 
Tidpunkt för sammanträden 

Rådet sammanträder minst två gånger per kalenderår. Representant från kommunen beslutar 
om sammanträdesdatum per kalenderår, och meddelar deltagarorganisationer dessa inför 
varje kalenderår. Extra sammanträden kan hållas om en majoritet av rådets 
deltagarorganisationer begär det, och i mån av tid. 
 
Kallelse 

Representant från kommunen ansvarar för att skriftlig kallelse jämte föredragningslista sänds 
till rådets deltagarorganisationer senast sex veckodagar före sammanträde. 
Kallelsen ska innehålla en förteckning över kommunstyrelse- och nämndärenden 
som berör rådets uppdragsområde. 
NFR:s sammanträden är öppna för allmänheten, om inte annat meddelas av NFR. 
 

Sammansättning 

NFR består av deltagare från  partipolitiskt obundna, ideella natur-, kulturvårds- och/eller 
friluftslivsorganisationer med verksamhet inom Knivsta kommun, och relevanta 
representanter från kommunens tjänstemannaorganisation.  
Respektive organisation representeras av en till två deltagare. 
Rådet ska söka uppnå största möjliga bredd bland organisationerna som representeras i NFR. 
 
  



 
 
 

 
 

Ordföranden 

NFR har ett roterande ordförandeskap, där ordförandeskapet tilldelas vid varje 
sammanträdestillfälle, efter deltagarorganisationernas bokstavsordning.  
 
Mötesanteckningar 

Vid rådets sammanträden ska mötesanteckningar föras. Av mötesanteckningarna 
ska det framgå vilka deltagande representanter för ideella organisationer, tjänstepersoner och  
andra särskilt inbjudna som deltagit i sammanträdet. 
Mötesanteckningarna ska justeras av mötesordförande och en justerande representant 
från natur-, kulturvårds- och/eller friluftslivsorganisation, som utses vid varje 
sammanträde.  
Efter justering ska mötesanteckningarna sändas till samtliga 
deltagare. Tjänstemannarepresentant ansvarar för att mötesanteckningarna diarieförs. 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Carin von Köhler Datum SUN-2018/311 
Natur- och vattenvårdare 2019-02-25  
   
 
 

Samhällsutvecklingsnämnden 
 

Inrättande av Knivsta kommuns naturvårds- och friluftsråd 
SUN-2018/311 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att 
besluta att 
 
inrätta ett naturvårds- och friluftsråd för Knivsta kommun,  
 
ge förvaltningen i uppdrag att, i enlighet med föreslagen arbetsordning, bjuda in till ett 
Naturvårds- och friluftsråd för Knivsta kommun. 
 
Sammanfattning 
 
Ett förslag för inrättande av, och arbetsordning för, ett Naturvårds- och friluftsråd tagits fram. 
Park- och naturenheten på Samhällsbyggnadskontoret föreslås vara ansvariga för 
upprätthållande av Naturvårds- och friluftsrådets funktion. Rådets verksamhet ska 
rapporteras till lämplig nämnd efter varje sammanträdestillfälle.  
 
Bakgrund 
 
2017 inkom Kenneth Gunnar från Knivsta Nu med en motion rörande att inrätta ett 
naturvårdsråd med säte för de rena natur- och friluftslivsföreningarna. Rådet skulle ha till 
uppgift att vara ett dialog- och remissorgan som kontinuerligt informeras när ny mark 
planeras att tas i anspråk.  
 
I mars 2018 fastslog förvaltningen att den såg positivt på ett bildande av ett naturvårdsråd 
eftersom det skulle kunna förbättra kvaliteten på naturvårdsarbetet och på kommunens 
kommunikation med invånarna i dessa frågor. Förvaltningen föreslog att Kommunfullmäktige 
skulle ge förvaltningen i uppdrag att utreda formerna för ett naturvårdsråd i Knivsta kommun.  
 
Omvärldsbevakning 
 
Som ett led i arbetet med att utreda formerna för ett naturvårdsråd har sju kommuner med 
erfarenhet av dylika naturvårdsråd rådfrågats. Det kan konstateras att formerna för 
naturvårdsråd varierar väldigt i olika kommuner, liksom rådens funktion och ansvarsområde. 
I och med att naturvårds- och friluftsfrågor är förankrade i varandra, omfattar oftast 
naturvårdsrådets uppdragsområde friluftslivet liksom naturvården. Större kommuners 
naturvårdsråd sammanträder upp till så ofta som sju gånger om året, medan kommuner i 
samma storleksordning som Knivsta har ett par sammanträden per år. Trenden verkar också 
vara att de större kommunerna har en politiskt tillsatt styrelse i rådet, medan de mindre 
kommunernas råd drivs helt och hållet av tjänstepersoner. Det enda beslutande mandat som 
de tillfrågade råden har haft, har gällt utdelande av ett naturvårdspris. Kommunala 
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förvaltningar blir ofta kontaktade av ideella organisationer som vill rådgöra med kommunen 
om dess framtida utveckling. Ett Naturvårds- och friluftsråd möjliggör för en mer demokratisk 
samverkan med det kommunala föreningslivet, gör samverkansprocessen mer öppen och 
uppföljningsbar.  
  
 
Knivsta föreningsråd, som representerar Scouterna, Långhundra IF, KOJK, Friluftsfrämjandet 
Knivsta, Friluftsfrämjandet Långhundra, Eda lägergårdsförening och Vassunda IF, och 
Omställningsgruppen har visat intresse för att delta i ett Naturvårds- och friluftsråd som drivs 
av kommunen.  
 
Föreslagen arbetsordning 
I vissa kommuner leds naturvårdsrådet av en politiskt tillsatt styrgrupp, även om det sällan 
har något beslutande mandat. Detta innebär merkostnader i form av arvode för 
förtroendevalda, och en mer reglerad arbetsordning vilket leder till större administrativa krav 
på tjänstemannaorganisationen.  
Förvaltningen föreslår därför en mer informell arbetsordning, där Naturvårds- och friluftsrådet 
fungerar som en plattform för dialogarbete och informationsutbyte mellan de olika 
deltagarorganisationerna och kommunen. Naturvårds- och friluftsrådet blir också ett 
samrådsorgan i implementeringen av kommunens Grönstrukturplan. I ett första skede bjuds 
samtliga kända intresseorganisationer in till ett sammanträde, och de organisationer som är 
intresserade av att delta är välkomna. En utvärdering av Naturvårds- och friluftsrådets arbete 
sker i samband med återrapportering till nämnd från varje sammanträdestillfälle.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Ett naturvårdsråd förväntas inte fördyra förvaltningens arbete med naturvårdsfrågorna. 
Arbetssätten kan istället effektiviseras och därmed bli billigare.  
 
Barnkonsekvensanalys 
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 

 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
Besluten ska expedieras till: 
Akten 
Motionären 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Park- och naturchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Barn är aktiva ”konsumenter” av natur och grönområden i tätorterna. Både inom de 
pedagogiska verksamheterna, inom föreningslivet och spontant på sin fritid. Därför har barn 
mycket att vinna på att kommunen har goda kunskaper om sina naturområden. 

 
 
 

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-2019/64 
Integrationssamordnare 2019-03-18 
Stina Desroses 
Allmänutredare   
 

 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Revisionsrapport - Granskning av Knivsta kommuns arbete med 
integration 
KS-2019/64 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att avge yttrande daterat 2019-03-18 till Knivsta kommuns revisorer över Revisionsrapport - 
Granskning av Knivsta kommuns arbete med integration. 
 
Sammanfattning  
Knivsta kommun har mottagit en revisionsrapport där PwC på uppdrag av Knivsta kommuns 
förtroendevalda revisorer granskat kommunens integrationsarbete med fokus på strategier 
och insatser. Granskningsrapporten överlämnas för kännedom och yttrande.  
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2019-02-13 (KS-2019/64) att inhämta yttrande 
från socialnämnden innan beslut fattas om yttrandet som ska avges till revisorerna. 
Socialnämndens yttrande (SN-2019/36) inkluderas i kommunstyrelsens yttrande till 
revisorerna.   
 
Yttrandet från kommunstyrelsen och socialnämnden innehåller en tidsplan över vilka 
åtgärder som är planerade att vidtas med anledning av de rekommendationer som lämnas i 
rapporten.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslut att avge yttrande innebär inte några ekonomiska konsekvenser för kommunen. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
Lena Fransson   Åsa Franzén 
Kommundirektör   Kanslichef 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Knivsta kommuns revisorer 
KF (för anmälan)   
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Huruvida kommunstyrelsen och berörda nämnder säkerställer en ändamålsenlig analys 
och planering av insatser rörande arbetet med integration av nyanlända påverkar barn, 
men det enskilda beslutet i fråga om att avge yttrande över granskningsrapporten berör 
inte 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 



Sida 1 av 4 

 
 

Kommunstyrelsen Datum YTTRANDE 
Handläggare 2019-03-18 Diarienummer 
Ida Larsson  KS-2019/64 
Stina Desroses 
    
    
 
 
 
 
 
Yttrande från Knivsta kommun – Revisionsrapport - Granskning av 
Knivsta kommuns arbete med integration 
 
Bakgrund 
 
Knivsta kommun har mottagit en revisionsrapport där PwC på uppdrag av Knivsta kommuns 
förtroendevalda revisorer granskat kommunens integrationsarbete med fokus på strategier 
och insatser. Granskningsrapporten överlämnas för kännedom och yttrande.  
 
Generella kommentarer 

I rapporten saknas information från fritid- och kulturkontoret samt delar av socialnämndens 
verksamhet så som arbetsmarknad (arbetsmarknadssekreterare och projektledare för 
arbetsmarknadsfrågor), vilka skulle ha bidragit med väsentlig information om arbete som 
pågår och om de utmaningar som kommunen står inför. Det är värt att nämna att nyanlända i 
Knivsta till stor del har kommit ut i arbete. Samtliga personer som vid dags dato har sökt 
förstahandskontrakt för bostad har också beviljats sådana. 
 
Åtgärder och tidsplan 

Åtgärder och tidsplan har arbetats fram utifrån de rekommendationer som föreslås i 
revisionsrapporten. Tabellen nedan visar utöver rekommendationer och åtgärder även status 
per 2019-01-01 där röd färg indikerar arbetet ej påbörjat, gul färg arbetet påbörjat och grön 
färg arbetet klart. 
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Rekommendation Åtgärd Ansvarig Tidsplan Ansvarig 
nämnd 

Status per 
2019-01-01 

Utveckla en ny 
kommunövergripande 
strategi rörande integration 
av nyanlända som ger 
förutsättningar att arbeta 
strategiskt och långsiktigt. 

 

Se över möjligheten att arbeta fram ett 
kommunövergripande styrdokument om social 
hållbarhet och jämlik hälsa där integration är 
integrerat. 

Vård- och omsorgskontoret kommer att delta i 
det arbete som görs avseende 
kommunövergripande styrdokument. 

 
Integrationssamordnare 

 

2020 KS, (SN) 

 

Tydliggöra roll- och 
ansvarsfördelning inom 
organisationen. 

Uppdragsbeskrivning för 
integrationssamordnare och 
flyktingsamordnare. 
  

 
Integrationssamordnare 
Flyktingsamordnare 
Enhetschefer (närmaste 
chefer till funktionerna) 
 

2019-06-30 KS 
 

Spridning av uppdragsbeskrivning för 
integrationssamordnare och 
flyktingsamordnare. 

 
Integrationssamordnare 
Flyktingsamordnare 
Enhetschefer (närmaste 
chefer till funktionerna) 
 

Sprids under 2019 
 

KS 

 

Samverkan mellan kontoren i strategiska 
gruppen för integration och etablering. 

Integrationssamordnare Kontinuerligt arbete som 
följs upp i 
verksamhetsberättelsen 
i samband med 
årsbokslutet 

KS  

Socialnämnden har sedan 2019-01-01 en 
kvalitets- och utvecklingsavdelning som 
kommer att arbeta med frågor som bl.a. rör 
roller och ansvar i förhållande till de politiska 
mål som är uppsatta. 

Kvalitets- och 
utvecklingsavdelningen, 
vård- och 
omsorgskontoret 

2019-12-31  SN  



Sida 3 av 4 

 
 

Tydliggöra vägar för 
kommunikation inom 
organisationen t.ex. för att 
föra vidare kunskap och 
goda exempel. 

Inventering av nätverk kring integration, både 
interna och externa. Resultatet av 
inventeringen kommer att samordnas med 
vård- och omsorgskontoret för att optimera 
kunskapsspridning och deltagande. 

Strategisk grupp för 
integration och etablering, 
med representanter från 
vård- och 
omsorgskontoret, 
utbildningskontoret och 
kommunledningskontoret  

 

2019-10-31 KS  

Inventering av de nätverk som alla chefer och 
strategiska funktioner ingår i. Syftet är att 
tydliggöra vilka nätverk som finns och hur man 
kan optimera kunskapsspridning och 
deltagande. Inventeringen kommer att 
utsträckas till övriga delar inom vård- och 
omsorgskontoret. Resultatet av inventeringen 
ska kommuniceras till övriga kontor. 
 

Kvalitets- och 
utvecklingsavdelningen, 
vård- och 
omsorgskontoret 

2019-12-31 SN  

En sida för integration på intranätet kommer att 
skapas där den interna strategiska gruppen för 
integration och etablering kommer att arbeta. 

Integrationssamordnare 2019-06-30 KS  

Systematisera det 
övergripande analysarbetet 
som grund för ett strategiskt 
och långsiktigt arbete. 

Det pågående arbetet kring ett forum för social 
hållbarhet/folkhälsa kommer att underlätta 
systematiserandet av det övergripande 
analysarbetet.  

Integrationssamordnare Kontinuerligt arbete som 
följs upp i 
verksamhetsberättelsen 
i samband med 
årsbokslutet. 

KS  

Styrdokument, se första rekommendationen.  
 

   



Sida 4 av 4 

 
 

Årshjul för forumet där uppföljning är en viktig 
del. Både kortsiktigt och långsiktigt arbete. 

Integrationssamordnare 2020   

Socialnämndens nyinrättade kvalitets- och 
utvecklingsavdelning kommer att bidra till att 
analysarbetet systematiseras kontorsinternt 
och kommunövergripande. Avdelningen 
kommer att bidra till det kommunövergripande 
strategiska och långsiktiga arbetet utifrån sitt 
ansvarsområde. 
 

Kvalitets- och 
utvecklingsavdelningen, 
vård- och 
omsorgskontoret 

Kontinuerligt arbete som 
följs upp i 
verksamhetsberättelsen 
i samband med 
årsbokslutet 

SN  

Utvärdera behovet av en ny 
intern samverkansgrupp 
med ett tydligt strategiskt 
uppdrag kring integration 
och etablering för 
nyanlända. 

En sådan grupp finns redan och har funnits 
sedan 2016 (strategisk grupp för integration). 
Gruppen består av representanter från vård- 
och omsorgskontoret, utbildningskontoret och 
kommunledningskontoret. 
  

Integrationssamordnare  KS, SN  

En tydlig uppdragsbeskrivning för strategisk 
grupp för integration kommer att skrivas 
eftersom en sådan saknas. 

Strategisk grupp för 
integration samt 
styrgruppen 

2019-10-31 KS  

Systematisera arbetet med 
uppföljning utifrån 
ovanstående 
rekommendationer. 

Strategisk grupp för integration lämnar årligen 
en sammanställning till KDLG. 

Integrationssamordnare Kontinuerligt arbete som 
följs upp i 
verksamhetsberättelsen 
i samband med 
årsbokslutet 
 

KS  
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Socialnämnden Datum YTTRANDE 
Handläggare 2019-02-18 SN-2019/36 
Ruth Fredriksson   
    
    
 
 
 
 
 
Yttrande från socialnämnden – Revisionsrapport - Granskning av 
Knivsta kommuns arbete med integration 
 
Bakgrund 
 
Knivsta kommun har mottagit en revisionsrapport där PwC på uppdrag av Knivsta kommuns 
förtroendevalda revisorer granskat kommunens integrationsarbete med fokus på strategier 
och insatser. Revisorerna önskar få in yttrande från kommunstyrelsen och socialnämnden. 
Yttrandet ska innehålla en tidsplan över vilka åtgärder som är planerade att vidtas med 
anledning av de rekommendationer som lämnas i rapporten. 
 
Generella kommentarer 
 
Rapporten ger intryck av att nyanlända i Knivsta har samma utmaningar vad gäller arbete 
och bostad som i övriga Sverige. Det är dock värt att nämna att våra nyanlända i Knivsta till 
stor del har kommit ut i arbete. Samtliga personer som vid dags dato har sökt 
förstahandskontrakt för bostad har också beviljats sådana. I rapporten saknas information 
från delar av Socialnämnden så som arbetsmarknad (arbetsmarknadssekreterare och 
projektledare för arbetsmarknadsfrågor), vilka skulle ha bidragit med väsentlig information 
om arbete som redan pågår och om de utmaningar som kommunen står inför. 
 
Förtydligande av rubriken 3.1.1.3 Etablering på arbetsmarknaden 
 
Sedan 1 januari 2019 finns en arbetsmarknadsenhet inom Vård- och omsorgskontoret. 
Enheten arbetar med nyanlända och med personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. 
Stegen arbetsrehabilitering som enbart arbetar med personer med psykiska 
funktionsnedsättningar enligt metoden IPS är en del av denna enhet.  
 
Åtgärder och tidsplan 
 
Rekommendationerna är följande:  
 

• Utveckla en ny kommunövergripande strategi rörande integration av nyanlända som 
ger förutsättningar att arbeta strategiskt och långsiktigt. 
 
Åtgärd: Socialnämnden kommer att delta i det arbete som redan görs avseende 
kommunövergripande styrdokument. 
 
Tidsplan: Enligt kommunstyrelsens kommande tidsplan.  
 

• Tydliggöra roll- och ansvarsfördelning inom organisationen. 
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Åtgärd: Tydliggörande av roller och ansvar är en ständigt pågående process. Liksom 
förtydligandet av vem som ska ha vilken information både externt och internt.  
Socialnämnden har sedan 1 januari 2019 en kvalitets- och utvecklingsavdelning som 
kommer att arbeta med frågor som bl.a. rör roller och ansvar i förhållande till de 
politiska mål som är uppsatta. 
 
Tidsplan: Kvalitets- och utvecklingsavdelningen har den 31/12 2019 förtydligat roller 
som rör integration i Vård- och omsorgskontorets ledningssystem.  
 

• Tydliggöra vägar för kommunikation inom organisationen t.ex. för att föra vidare 
kunskap och goda exempel. 
 
Åtgärd: Kvalitets- och utvecklingsavdelningen har påbörjat en inventering av de 
nätverk som alla chefer och strategiska funktioner ingår i. Syftet är att tydliggöra vilka 
nätverk som finns och hur man kan optimera kunskapsspridning och deltagande. 
Inventeringen kommer att utsträckas till övriga delar inom vård- och omsorgskontoret. 
Resultatet av inventeringen ska kommuniceras till övriga kontor.  
 
Tidsplan: se punkten ovan. 

 
• Systematisera det övergripande analysarbetet som grund för ett strategiskt och 

långsiktigt arbete. 
 
Åtgärd: Socialnämndens nyinrättade kvalitets- och utvecklingsavdelning kommer att 
bidra till att analysarbetet systematiseras kontorsinternt och kommunövergripande. 
Avdelningen kommer att bidra till det kommunövergripande strategiska och 
långsiktiga arbetet utifrån sitt ansvarsområde.  
 
Tidsplan: Kontinuerligt arbete som följs upp i verksamhetsberättelsen i samband med 
årsbokslutet. 
 

• Utvärdera behovet av en ny intern samverkansgrupp med ett tydligt strategiskt 
uppdrag kring integration och etablering för nyanlända. 
 
Åtgärd: En sådan grupp finns redan och har funnits sedan 2016. Gruppen består av 
representanter från vård- och omsorgskontoret, utbildningskontoret och 
kommunledningskontoret. En tydlig uppdragsbeskrivning för samverkansgruppen 
kommer att skrivas eftersom en sådan saknas. 
 
Tidsplan: En tydlig uppdragsbeskrivning finns nedskriven senast juni 2019. 
 

• Systematisera arbetet med uppföljning utifrån ovanstående rekommendationer. 
 

Åtgärd: Se första punkten. 
Tidsplan: Kontinuerligt arbete som följs upp i verksamhetsberättelsen i samband med 
årsbokslutet. 
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Knivsta kommun genomfört en 
granskning av kommunens integrationsarbete. Granskningen syftar till att besvara föl-
jande revisionsfråga: Säkerställer kommunstyrelsen och berörda nämnder en ändamåls-
enlig analys och planering av insatser rörande arbetet med integration av nyanlända? 

Utifrån genomförd granskning kan vi konstatera att Knivsta kommun – liknande de flesta 
svenska kommuner – har upplevt stora förändringar inom området flyktingmottagande 
och mottagande av nyanlända under de senaste åren. Organisationen har behövt anpassa 
sig inför rådande omständigheter och vara flexibel i storlek och innehåll. Vi konstaterar 
dock att det tydligt operativa förhållningssättet som behövt prägla organisationen nu be-
höver byta fokus till ett mer strategiskt och långsiktigt förhållningssätt för att ta sig an 
frågor kring integration.  

Utifrån iakttagelser konstateras att det saknas en politisk styrning och ett strategiskt för-
hållningssätt. Beslutad policy från år 2014 inte är ett levande eller känt dokument ute i 
alla de aktuella verksamheterna. Policyn har inte följs upp eller utvärderats och en hand-
lingsplan har inte upprättats. Av granskningen framkommer att bilden är delad kring hur 
tydlig roll- och ansvarsfördelningen är och det framkommer att ytterligare arbete behöver 
göras för att förankra arbetssätt och kunskap ute i aktuella verksamheter. Från flera håll 
efterfrågas en tydligare riktning och långsiktighet i arbetet, inte minst i strategiska frågor 
såsom integration på arbetsmarknaden. Det saknas ett systematiskt analysarbete vad gäl-
ler hur Knivstas förutsättningar ser ut, om det man ändå gör leder till önskvärda resultat 
och vad man bör göra framåt. Vi konstaterar att det i dagsläget finns flertalet initiativ 
kring insatser för målgruppen som är externt finansierade men det saknas en plan eller 
politiska beslut kring om/hur dessa insatser ska fortsätta. Den politiska ambitionen och 
långsiktigheten i arbetet blir således oklar.  

Av Sveriges kommuner och landstings (SKL) rekommendationer kring en framgångsrik 
integration framkommer bl.a. att kommunen som arbetsgivare är en stark motor för lyck-
ad integration. Vi konstaterar att det i Knivsta kommun dels har fastställts som mål i poli-
cyn att kommunen ska vara ett föredöme som arbetsgivare, dels att kommunfullmäktige 
har tagit beslut om att praktikplatser för nyanlända ska erbjudas inom samtliga kontor. 
Likaså pågår ett arbete inom Vård- och omsorgskontoret med att utveckla arbetet gente-
mot det lokala näringslivet för att underlätta etablering på arbetsmarknaden för nyan-
lända, vilket enligt SKL även är en framgångsfaktor. Som nämns ovan är dock ett kom-
munövergripande samlat arbete med ett långsiktigt och strategiskt förhållningssätt ett 
utvecklingsområde, vilket även det anges vara en framgångsfaktor.  

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och ansvariga nämnder inte säkerställer 
en ändamålsenlig analys och planering av integrationsarbetet. 
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Granskningens kontrollmål bedöms nedan: 

Kontrollmål Bedömning 

Finns en organisation kring integrationsarbetet 
med en tydlig roll- och ansvarsfördelning inom 
kommunen? 

Delvis uppfyllt 

Finns en strategi med konkreta och samordnade 
insatser för kommunens integrationsarbete? Base-
ras strategin på nedanstående omnämnda analys 
(kontrollmål 3)? 

Ej uppfyllt 

Finns en analys av utmaningar och möjligheter 
avseende integration och insatser? 

Ej uppfyllt 

Sker uppföljning, utvärdering och analys av resul-
tat från arbete med integration inom olika verk-
samheter? 

Delvis uppfyllt 

Finns en samverkan med relevanta samverkans-
parter, såväl internt som externt? 

Uppfyllt 

 

Rekommendationer 
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen och berörda nämn-
der att:  

• Utveckla en ny kommunövergripande strategi rörande integration av nyanlända 
som ger förutsättningar att arbeta strategiskt och långsiktigt.   

• Fortsätta arbetet med att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning inom organisat-
ionen genom att t.ex. genomföra föreslagna åtgärder samt att sprida vidare ge-
mensamma arbetssätt till aktuella verksamheter.  

• Tydliggöra vägar för kommunikation inom organisationen, t.ex. för att föra vidare 
kunskap och goda exempel.  

• Systematisera det övergripande analysarbetet som grund för ett strategiskt och 
långsiktigt arbete.  

• Utvärdera behovet av en ny intern samverkansgrupp med ett tydligt strategiskt 
uppdrag kring integration och etablering för nyanlända.  

• Systematisera arbetet med uppföljning utifrån ovanstående rekommendationer. 
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1. Inledning  
1.1. Bakgrund  
En av de viktigaste frågorna för vårt samhälle de kommande åren är integrationen av ny-
anlända. Sveriges jämförelsevis omfattande mottagande av asylsökande och nyanlända 
innebär stora och långsiktiga utmaningar. De som kommer hit ska kunna erbjudas bostä-
der, skola, utbildning och arbete – och kommer också att utgöra en tillgång för vårt land. 

Asyl- och flyktingmottagandet är huvudsakligen ett statligt ansvar, vilket bland annat in-
nebär att staten ska stå för de kostnader som uppkommer. I det praktiska arbetet har dock 
kommunerna men också landstingen och regionerna en avgörande roll för ett bra motta-
gande.  

I takt med att de nyanlända som kom till Sverige under 2015 får sina asylärenden prö-
vade, övergår mottagandet till den s.k. etableringsfasen. Efter etableringens två år förvän-
tas de nyanlända ha fått tillräckliga verktyg för att klara sig i det svenska samhället. Syftet 
med etableringsfasen är att de nyanlända ska stå till arbetsmarknadens förfogande. 
Kommunens ansvar under denna period är bl.a. att tillhandahålla boende, undervisning i 
svenska för invandrare och samhällsorientering. Under etableringen får de nyanlända 
etableringsersättning från Arbetsförmedlingen för sitt uppehälle.  

Revisorerna har utifrån väsentlighet och risk funnit det relevant att granska hur kommun-
styrelsen och berörda nämnder säkerställer en ändamålsenlig analys och planering av 
insatser rörande arbete med integration av nyanlända.  

1.2. Syfte och revisionsfråga  
Säkerställer kommunstyrelsen och berörda nämnder en ändamålsenlig analys och pla-
nering av insatser rörande arbetet med integration av nyanlända? 

1.3. Revisionskriterier 
Iakttagelserna bedöms gentemot följande revisionskriterier: 

• Lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 

• Kommuninterna strategier, handlingsplaner, policys, beslut och riktlinjer 

• Sveriges kommuner och landsting (2015), Framgångsrik lokal integration - en 
modell för att följa flyktingars etablering på den lokala arbetsmarknaden 

1.4. Kontrollmål  
För att besvara revisionsfrågan kommer följande kontrollmål vara vägledande: 

Kontrollmål 1 – Finns en organisation kring integrationsarbetet med en tydlig roll- och 
ansvarsfördelning inom kommunen? 



Integration – strategier och insatser 
 

November 2018          5 
Knivsta kommun 
PwC 
 

 

Kontrollmål 2 – Finns en strategi med konkreta och samordnade insatser för kommu-
nens integrationsarbete? Baseras strategin på nedanstående omnämnda analys 
(kontrollmål 3)? 

Kontrollmål 3 – Finns en analys av utmaningar och möjligheter avseende integration 
och insatser? 

Kontrollmål 4 – Sker uppföljning, utvärdering och analys av resultat från arbete med 
integration inom olika verksamheter? 

Kontrollmål 5 – Finns en samverkan med relevanta samverkansparter, såväl internt 
som externt? 

1.5. Avgränsning 
Granskningen avgränsas till analys inför samt planering i form av strategier med insatser 
för Knivsta kommuns arbete för en framgångsrik integration av nyanlända kommuninvå-
nare. Granskning avser kommunstyrelsens, socialnämndens och utbildningsnämndens 
ansvarsområden. 

Med integration avses den process som för en nyanländ individ krävs för att etablera sig i 
det svenska samhället i form av en fungerande skolgång, förvärvsarbete samt boende, och 
vilka strategier och insatser kommunen planerat för i syfte att underlätta processen. 

1.6. Metod 
Intervjuer har genomförts med kanslichef för kommunledningskontoret, enhets-
chef/allmänutredare inom kommunledningskontoret, samordnare för integration och 
folkhälsa inom kommunledningskontoret, utbildningschef, vikarierande bitr. rektor för 
sfi, rektor för gymnasieskolan och vuxenutbildningen, tidigare chef för kommunens HVB 
inom utförarsidan samt mottagandet av nyanlända, områdeschef myndighet inom vård- 
och omsorgskontoret, enhetschef vuxenenheten inom vård- och omsorgskontoret samt 
flyktingsamordnare. Totalt genomfördes sju intervjuer. 

Vidare har dokumentstudier av verksamhetens lokala styrdokument och rutiner genom-
förts. En förteckning över dokumenten återfinns i bilagan. 

Samtliga intervjuade har beretts möjlighet att sakgranska rapporten.  
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2. Etablering av nyanlända 
Under 2010 antogs lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invand-
rare tillsammans med ett antal förordningar som reglerar etableringen av nyanlända hos 
kommunerna, den så kallade etableringsreformen. Bestämmelserna syftar till att under-
lätta och påskynda etablering i arbets- och samhällslivet för vissa i lagen angivna invand-
rare. En viktig målsättning är att ge nyanlända goda förutsättningar för egenförsörjning. 
Målgruppen för lagen är nyanlända från 20 år upp till 65 år som har beviljats uppehålls-
tillstånd som flykting eller annan skyddsbehövande. Ensamkommande barn som fyllt 18 
år har också rätt att ta del av etableringsinsatser. 

Den 1 mars 2016 trädde den s.k. bosättningslagen i kraft vilket innebär att alla kommuner 
ska ta emot nyanlända för bosättning. Hur många nyanlända varje kommun ska ta emot 
beror på kommunens storlek, arbetsmarknadsläge, hur många nyanlända och ensam-
kommande barn som kommunen redan tagit emot samt hur många asylsökande som re-
dan vistas i kommunen. Lagstiftarens avsikt med lagen är att kommuner som har en god 
arbetsmarknad, stor befolkning, lågt mottagande av nyanlända och förhållandevis få asyl-
sökande ska ta emot fler nyanlända än kommuner med sämre förutsättningar. 

2.1. Roll- och ansvarsfördelning mellan myndigheter 
I Sverige samverkar ett flertal aktörer inom ramen för mottagandet och etableringen av 
flyktingar och nyanlända. Nedan anges en kort beskrivning av det ansvar som åligger Ar-
betsförmedlingen, Försäkringskassan och kommunerna inom ramen för etableringen av 
nyanlända. Vidare har även landstingen, länsstyrelserna, CSN, Migrationsverket, rege-
ringen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) del i ansvaret. 

Arbetsförmedlingen 
Arbetsförmedlingen har det samordnande ansvaret för den nyanländes etablering på den 
svenska arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Myndigheten ansvarar för att en 
handlingsplan upprättas för den nyanlände och att etableringssamtal genomförs. Arbets-
förmedlingen beslutar även om etableringsersättning.  
 
Försäkringskassan 
Försäkringskassan betalar ut den etableringsersättning som Arbetsförmedlingen beslutar 
om. Myndigheten fattar också beslut om och betalar ut etableringstillägg och bostadser-
sättning. 
 
Kommunerna 
Kommunerna ansvarar för att ta emot nyanlända för bosättning efter anvisning utifrån 
sitt kommuntal och sin årsplanering. Dessutom tar kommunerna emot nyanlända som 
ordnar bosättning på egen hand, anhöriga till personer som redan bor i kommunen samt 
ensamkommande barn. Kommunerna ansvarar även för undervisning i Svenska för in-
vandrare (SFI), samhällsorientering och annan vuxenutbildning, samt för barnomsorg, 
förskola och skola och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunerna ansvarar 
också för försörjning för de personer som inte har rätt till en handlingsplan. 
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2.2. Framgångsrik lokal integration 
I Sveriges kommuner och landstings rapport om framgångsrik lokal integration1 från 2015 
anges ett antal framgångsfaktorer för etablering av nyanlända. Bland annat poängteras 
vikten av kommunens samverkan med Arbetsförmedlingen, kommunens kontakt och 
samarbete med lokala företag samt kommunens förmåga att styra och leda ett kommunö-
vergripande samlat arbete för integration. Integration ses såldes inte som en enskild för-
valtningsfråga, utan en fråga som fordrar samverkan. Vidare framhålls att kommunen 
som arbetsgivare är en stark motor för att öka nyanländas etablering på arbetsmark-
naden. 

2.3. Mottagande av nyanlända i Knivsta kommun 
Nedan statistik kommer från kommun- och landstingsdatabasen Kolada och visar de vo-
lymförändringar som har skett i mottagandet sedan år 2015 i Knivsta kommun. 

Figur 1, Kommunmottagna i flyktingmottagandet efter anvisning med uppehållstillstånd 
Knivsta kommun (antal) 

 

  

                                                             
1 Sveriges kommuner och landsting (2015), Framgångsrik lokal integration - en modell för att följa flyktingars etablering 

på den lokala arbetsmarknaden. 
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Figur 2, Inskrivna i etableringsuppdraget under året Knivsta kommun (antal) 

  

Utifrån figur 1 kan konstateras att mottagandet av nyanlända efter anvisning har ökat 
kraftigt från år 2015. Utöver dessa siffror tillkommer personer som bosätter sig själva i 
kommunen s.k. EBO. Förutom bosättning har kommunen även ansvar för dessa personer 
under etableringen. Av figur 2 kan utläsas att likaså antalet personer som blir inskrivna i 
etableringsuppdraget på Arbetsförmedlingen ökar.   

Figur 3, Lämnat etableringsuppdraget under året Knivsta kommun (antal)  
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Figur 4, Personer som lämnat etableringsuppdraget och börjat arbeta eller studera (sta-
tus efter 90 dagar), andel (%) 

 

Figur 4 visar andelen personer som lämnar etableringsuppdraget och har börjat att arbeta 
eller studera efter 90 dagar. I figuren jämförs Knivsta med ett snitt av liknande kommu-
ner. Liknande kommuner2 som Knivsta kommun jämförs med är Mariestad, Lilla Edet, 
Herrljunga, Timrå, Stenungssund, Kumla och Gällivare. Under 2017 låg andelen på 50 
procent i Knivsta kommun. Som framgår av figur 3 handlar det dock om endast fem per-
soner eftersom att det totala antalet som lämnade etableringsuppdraget under 2017 var 
tio personer.  

                                                             
2 Gruppen Liknande kommun integration skiljer sig från de andra jämförelsegrupperna, då den inte är baserad på referens-
kostnaden. Liknande kommuner integration är istället utvald utifrån invånarantal, antal asylsökande, antal kommunmot-
tagna och utrikes födda från länder utanför EU/EFTA 
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3. Granskningsresultat  
I detta avsnitt redovisas de iakttagelser och bedömningar som gjorts utifrån respektive 
kontrollmål. 

3.1. Organisation samt roll- och ansvarsfördelning 

Kontrollmål 1: Finns en organisation kring integrationsarbetet med en tydlig roll- och an-
svarsfördelning inom kommunen? 

3.1.1. Iakttagelser 
3.1.1.1. Reglementet 
I reglementet för kommunstyrelse och nämnder i Knivsta kommun från 21 februari 2015 
anges att kommunstyrelsen ansvarar för arbetet med att främja integration samt som 
verksamhetsnämnd ansvarar för kommunens flyktingmottagande på en övergripande 
nivå. Enligt reglementet leder och ansvarar socialnämnden (tillika arbetsmarknads-
nämnd) för verksamheten för flyktingmottagande samt arbetsmarknadsfrågor. Skillna-
derna kring ansvarsområdena beskrivs inte mer ingående i reglementet. Utbildnings-
nämnden ska enligt reglementet leda och ansvara för kommunal vuxenutbildning och 
utbildning i svenska för invandrare.  

3.1.1.2. Organisation för mottagande av nyanlända 
Kommunens organisering kring mottagandet av nyanlända med uppehållstillstånd har 
förändrats under de senaste åren. Under hösten 2015 när många människor sökte asyl i 
Sverige beslutade kommunstyrelsen (KS-2015/514) om en utredning av hur kommunen 
skulle kunna förbättra mottagandet av nyanlända, påskynda integrationen samt mer sub-
stantiellt bistå i nuvarande flyktingsituation. Förslag skulle således behandla både den 
akuta flyktingsituationen (t.ex. ett stort antal ensamkommande barn och unga) och lång-
siktigt för integration av nyanlända. Vid denna tidpunkt låg ansvaret för mottagande av 
nyanlända inom Vård- och omsorgskontoret. Resultat av utredning blev att mottagningen 
utökades och flyttades tillfälligt till kommunledningskontoret. Syftet med förändringen 
anges i den skriftliga rapporten vara att det skulle vara en väg in i kommunen för den en-
skilde nyanlände som kom. Ytterligare tjänster tillsattes centralt såsom en kombinerad 
tjänst flykting- och integrationssamordnare och en person som var ansvarig för återsök-
ningarna av ersättningar från Migrationsverket. Vård- och omsorgskontoret fick också 
utökat med tjänster för att bl.a. kunna handlägga alla ärenden rörande ensamkommande 
barn och unga. Utbildningskontoret fick ytterligare personal bl.a. för att samordna sko-
lans mottagande, stärka elevhälsan och påbörja ett arbete med Samhällsorientering.  

Nästa organisatoriska förändring skedde i början av år 2017 när det beslutades att det 
praktiska mottagandet av nyanlända skulle flyttas till utförarsidan inom Vård- och om-
sorgskontoret.3 Vid denna tidpunkt hade kommunen två HVB4-hem för ensamkommande 
barn och unga i egen regi inom Vård- och omsorgskontoret. Mottagningen av nyanlända 
                                                             
3 Socialnämnden informerades i oktober 2016 § 310 
4 Hem för vård eller boende 
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var kvar inom utförarsidan fram tills årsskiftet 2017/18 när HVB-hemmen i egen regi av-
vecklades till följd av sjunkande volymer. Mottagningen av nyanlända flyttades då ytterli-
gare en gång över till vuxenenheten inom myndighetssidan inom Vård- och omsorgskon-
toret, där den finns idag. Medel för de samordnande strategiska funktionerna för flykting-
samordning, frivilligsamordning samt kostnader för bostadsanpassning och vissa tolkut-
gifter bibehölls under kommunstyrelsen under 2017 och flyttades över till socialnämnden 
enligt beslut från kommunstyrelsen i januari 2018 (KS-2018/81). 

I intervjuerna med representanter från myndighetssidan underlättade förändringen arbe-
tet på så sätt att den enskilde klienten hade allt under samma tak. Det framhålls från re-
presentanter inom såväl utförarsidan som myndighetssidan att samarbetet internt mellan 
enheterna inte hade fungerat väl bl.a. pga. skilda arbetssätt och kultur. En följd av föränd-
ringen uppfattades således vara att det interna samarbetet förenklades eftersom att de 
som arbetade med klienterna arbetade under samma ledning. Från utförarsidan ansågs 
arbetet internt inom enheten ha fungerat mycket väl och beslutet som förändring upplev-
des för flera medarbetare som oklart.  

Inom mottagningen på Vård- och omsorgskontoret finns idag en flyktingsamordnare som 
arbetar såväl operativt med det praktiska mottagande som strategiskt med övergripande 
frågor rörande bl.a. civilsamhället och arbetsmarknad. Samma tjänsteperson har haft 
tjänst inom mottagningsverksamheten sedan augusti 2016 (olika titlar och uppgifter men 
inom mottagningen) vilket innebär att tjänstepersonen har följt med när mottagningen 
har bytt organisatorisk tillhörighet. Detta upplevs enligt intervjuerna ha skapat en natur-
lig brygga och kontinuitet vid överflytten från kommunledningskontoret till Vård- och 
omsorgskontoret.  

Av de tjänster som tidigare fanns inom kommunledningskontoret återfinns idag en integ-
rationssamordnarfunktion. Personen som innehar den idag har haft tjänsten sedan au-
gusti 2018. Tjänsten ska vara strategisk till sin karaktär och innefattar bl.a. ansvar för 
översyn av styrdokument, samverkan med såväl interna som externa aktörer, informat-
ionsspridning, omvärldsbevakning osv. 

I riskanalysen inför internkontrollplanen 2017 för Socialnämnden bedömde nämnden att 
det fanns en hög risk för otydlighet angående ansvarsfördelningen mellan socialnämn-
den och kommunstyrelsen gällande flyktingfrågor. Med anledning av detta genomför-
des en intern uppföljning inom Vård- och omsorgskontoret. Resultatet från september 
2017 visade att det inte finns någon tydlig rutin för ansvarsfördelning och en tydlig majo-
ritet av respondenterna uttryckte en stark önskan om, samt ett behov av en tydlig an-
svarsfördelning. Följande åtgärdspunkter identifierades: initiera att en skriftlig rutin om 
ansvarsfördelning mellan nämnderna skapas, upprätta en skriftlig rutin om ansvarsför-
delning inom socialnämndens verksamhetsområden, samt upprätta en aktuell process-
kartläggning inom socialnämndens verksamhetsområden. I februari 2018 beslutade soci-
alnämnden att godkänna rapporten och begärde uppföljning på åtgärderna inom sex må-
nader. Vid tiden för granskningen (oktober 2018) hade ingen återrapportering gjorts till 
nämnden.  

I intervjuerna framkommer också att roll- och ansvarsfördelningen mellan de olika enhet-
erna och kontoren inte alltid har varit tydlig. Trots vidtagna åtgärder finns det än idag en 
otydlighet för vissa av de intervjuade kring vem som ansvarar för vad, inte minst eftersom 
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att det finns både en flyktingsamordnare och en integrationssamordnare i kommunen. 
Dock är bilden delad och från kommunledningskontorets sida anses det idag vara tydligt.  

För att tydliggöra roller och ansvar har ett dokument skapats som specificerar fördelning-
en av arbetsuppgifter och ansvarsområden mellan flykting- och integrationssamordnare. 
Detta var en av åtgärdspunkterna i ovanstående nämnda interna uppföljning. Det fram-
kommer även att tjänstepersonerna som innehar rollerna har regelbundna träffas sinse-
mellan och med andra. Av intervjuerna framgår det att det till stor del är klart för integ-
rationssamordnaren och flyktingsamordnare kring uppdelningen. Däremot är nästa steg 
att sprida vidare denna kunskap till hela organisationen eftersom att det för alla inte är 
tydliggjort. Frågor som lyfts i intervjuerna från övriga berör bl.a. hur kommunikation ska 
delges inom organisationen och vilka forum som ska lyfta frågorna rörande integration – 
befintliga eller nya?  

Den principiella frågan kring var mottagandet av nyanlända ska vara placerat i kommu-
nen rent organisatoriskt anses från Vård- och omsorgskontoret inte ha varit eller är en 
aktuell fråga. Det finns en enighet bland de intervjuade från Vård- och omsorgskontoret 
att integration av nyanlända inte är en socialtjänstfråga utan en kommunövergripande 
fråga och det kan skapas både problem i signalvärde och i arbetssätt om arbetet finns 
inom socialtjänsten. Inom Vård- och omsorgskontoret framhålls att det är viktigt att ar-
beta aktivt för att de nyanlända inte ska hanteras som ”klassiska socialtjänstklienter”. 

3.1.1.3. Etablering på arbetsmarknaden 
Ytterligare en organisatorisk förändring som är på gång är att arbetsmarknadsgruppen 
inom vuxenenheten ska utökas med två tjänster för att tydligare arbeta med nyanländas 
etablering på arbetsmarknaden. Detta initiativ ligger på tjänstemannanivå och är inte ett 
politiskt beslut. Denna förändring sker från och med årsskiftet 2018/19 och det framhålls 
i intervjuerna att det kommer att krävas mycket arbete för att förändra tanke- och arbets-
sätt inom t.ex. befintliga verksamheter såsom Stegen (idag inom socialpsykiatrins verk-
samhet) för att inkludera den nya heterogena målgruppen nyanlända. Förändringen anses 
dock vara ett viktigt steg i att arbeta mer aktivt och riktat med nyanländas förutsättningar 
för integration.  

3.1.1.4. Projektfinansierade insatser 
Kommunen har under år 2017 haft projekt med finansiering från Länsstyrelsens § 37a-
medel. Projekten innefattar bl.a. ett språkcafé med samhällsinformation, språkvän för att 
underlätta möten oavsett bakgrund, vänfamiljer för ensamkommande barn och unga och 
det idéburna partnerskapet Rådrum tillsammans med Individuell Människohjälp och 
Sensus. Rådrum är en verksamhet som ger kostnadsfri, opartisk och konfidentiell rådgiv-
ning. Inom verksamheten för svenska för invandrare (sfi) har även statliga medel sökts. 
Medlen kommer bl.a. att användas för att förstärka sfi-verksamheten i och med det utö-
kade kravet med utbildningsplikt5. Samhällsorienteringen (SO) förstärkts med ökat antal 
timmar och mer fokus på hälsofrågor i ett i ett ESF-finansierat projekt. Dessa externa fi-
nansierade projekt och insatser anges vara tidsbegränsade och enligt intervjuerna finns 
ingen plan för hur/om insatserna ska fortsätta när projektmedlen är förbrukade.  

                                                             
5 Utbildningsplikten innebär att alla nyanlända som tar del av Arbetsförmedlingens etableringsin-
satser, och som bedöms vara i behov av utbildning för att kunna komma i arbete, kan anvisas att 
söka och ta del av utbildning, annars kan ersättningen dras in. 
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3.1.1.5. Svenska för invandrare (sfi) och samhällsorientering (SO) 
Avslutningsvis bör nämnas att sfi och SO idag är placerade under utbildningskontorets 
vuxenutbildning. Idag sker sfi inom egen regi och SO i samverkan med Uppsala kommun. 
För att hantera utökade volymer har en biträdande rektor tillsatts som arbetar med att 
utveckla sfi-verksamheten. I intervjuerna med representanter för skolan framhålls att den 
interna organisationen och ansvarsfördelningen inom sfi och SO är tydlig och även om en 
del förändringar och utveckling behöver ske framgent är det en relativt avgränsad organi-
sation vilket förenklar i att skapa tydlighet. Däremot framhålls precis som ovan att organi-
sationen på en övergripande nivå i kommunen inte är tydlig för medarbetare inom sfi-
verksamheten.  

3.1.2. Bedömning 
Vi konstaterar att det har skett en hel del organisatoriska förändringar för mottagningen 
av nyanlända under des senaste åren in kommunen. Detta är inte unikt med tanke på de 
stora omvärldsförändringar som har skett de senaste åren och där kommunala organisat-
ioner har varit tvingade att vara lättrörliga för att anpassa sig efter omvärldens snabba 
skiften. Däremot kan vi konstatera att detta har skapat en otydlighet i roll- och ansvars-
fördelning. Trots att åtgärder för att komma till rätta med detta har genomförts finns det i 
dagsläget fortsatt oklarheter för vissa av de intervjuade kring vem som bär ansvar för vad 
och var någonstans det strategiska arbetet ska drivas framåt. 

Vi konstaterar att flera insatser för målgruppen är externt projektfinansierade och det 
saknas en plan eller politiska beslut för hur/om dessa projekt ska finansieras inom ordi-
narie budget efter att de externa medlen tar slut.  

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.  

3.2. Strategisk styrning 

Kontrollmål 2: Finns en strategi med konkreta och samordnade insatser för kommunens in-
tegrationsarbete? Baseras strategin på nedanstående omnämnda analys (kontrollmål 3)? 

3.2.1. Iakttagelser 
I Knivsta kommun finns en Policy för integration och social sammanhållning som är 
antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18. Policyn knyter an till kommunens vision 
Knivsta skall bli en attraktiv plats att bo och verka i för alla människor oavsett ur-
sprung. I policyn anges att det övergripande målen för en framgångsrik politik för integ-
ration och social sammanhållning är att: 

• Knivsta kommun ska verka för ett tolerant och öppet samhälle där etnisk och soci-
al tillhörighet inte är ett hinder för den enskildes deltagande i lokalsamhällets ut-
veckling. 

• Knivsta kommun ska solidariskt arbeta i enlighet med målen för den övergripande 
svenska flykting- och integrationspolitiken. 

• Knivsta kommun ska efter yttersta förmåga leva upp till de riktlinjer och anvis-
ningar för mottagande av olika kategorier av flyktingar som Länsstyrelsen årligen 
upprättar för länets kommuner. 
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• Knivsta kommun ska vara ett föredöme som arbetsgivare genom att i ökande ut-
sträckning ta tillvara den resurs och kompetens som människor med olika etniska 
och kulturella bakgrunder besitter. 

För att målen ska uppnås har tre prioriterade områden tagits fram: 

• Verka för ett samhälle där det råder ömsesidig respekt mellan medborgarna 
och där det finns mötesplatser för människor av olika ursprung att mötas på 
jämlika villkor. 

• Genom SFI, skolan och arbetsförmedlingen erbjuda flyktingar ett gemensamt 
språk, rätt till samhällsorientering, annan utbildning och praktik. 

• Medverka till kvalitativ introduktion för flyktingar och individer med migrat-
ionsbakgrund i svenskt arbetslivskultur, lagstiftning och sociala normer. 

Av policyn framkommer att en handlingsplan ska upprättas av kommunstyrelsen, vilket i 
intervjuerna framkommer inte har gjorts. Utöver uppmaning till framtagande av hand-
lingsplan finns inga konkreta eller samordnade insatser angivna i dokumentet.  

Av intervjuerna framkommer att den antagna policyn inte är ett känt eller levande doku-
ment ute i verksamheterna. Flera av de intervjuade känner inte till policyn vid frågan om 
vilka styrande dokument som finns antagna.  

Det finns inga mål från kommunfullmäktige som särskiljer gruppen nyanlända eller näm-
ner integration. Däremot har två av nämnderna/styrelse egna uppsatta mål som rör mål-
gruppen.  

I kommunstyrelsens verksamhetsplan för 2017 anges följande mål för kommunstyrelsens 
verksamhet: Kommunens integrationsarbete samt mottagande av nyanlända lägger 
grunden för delaktighet, inkludering och goda förutsättningar för möten mellan männi-
skor på lika villkor. Målet återfinns även i 2018 års verksamhetsplan. Målet ska mätas 
med följande resultatindikator: 

• Antal insatser inom frivilligsamordning 

• Andelen nyanlända som får ett förstahandskontrakt för en bostad ökar 

• Ökat antal praktik- och språkpraktikplatser inom kommunens verksamheter 

Kommunstyrelsen har även ett mål som avser samverkan med civilsamhället (Kommunen 
vitaliserar sitt demokratiarbete så att civilsamhället kan engagera sig och bidra till 
samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt) som enligt sakgranskningen till stor del 
rör arbetet med integration.  

Likaså utbildningsnämnden har ett eget nämndmål för 2017 och 2018 att Kommunens 
vuxenutbildning inklusive SFI ska hålla god kvalitet. Målet ska mätas med följande resul-
tatindikator: 

• Andelen elever inom Vuxenutbildningen som uppnår minst betyget E har ökat. 

• Andelen elever inom SFI som uppnår minst betyget E har ökat. 
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Socialnämnden har inga mål i verksamhetsplanen för 2017 eller 2018 som berör området 
integration.  

Det framhålls av flera intervjuade att det saknas en övergripande strategi för kommunens 
arbete med integration för att tydliggöra politiska mål, arbetssätt och roller. Ett område 
som lyfts är frågan kring arbetsmarknadsetablering som inte finns inkluderat i en över-
gripande strategi. Som tidigare nämnts har dock ett arbete påbörjats inom Vård- och om-
sorgskontoret för att öka kommunens insatser på området. 

Enligt intervju med kommunledningskontoret har integrationssamordnaren fått ett upp-
drag att se över befintliga policys, inklusive denna policy, för att se vad som behöver upp-
dateras samt om vissa policys kan slås ihop till mer övergripande styrdokument. Detta för 
att få ett mer samstämmigt och fokuserat arbetssätt framgent.   

3.2.2. Bedömning 
Vi konstaterar att det finns en politiskt antagen policy från 2014 som rör integration av 
nyanlända Knivstabor. Däremot är denna policy inte ett känt eller levande dokument i 
verksamheterna, inte ens bland alla tjänstepersoner med chefspositioner. Den nuvarande 
policyn innehåller inga samordnande insatser och den handlingsplan som enligt policyn 
ska tas fram finns inte framtagen.  

Inom de respektive verksamheterna skapas egna arbetssätt och mål men det finns ingen 
övergripande strategi för hur kommunen ska ta sig an frågan kring integration. Bland an-
nat framhålls behovet av en gemensam hållning kring etablering på arbetsmarknaden och 
hur kommunen ska arbeta med detta område.  

Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.  

3.3. Analys av möjligheter och utmaningar 

Kontrollmål 3: Finns en analys av utmaningar och möjligheter avseende integration och in-
satser? 

3.3.1. Iakttagelser 
Som nämnts ovan har granskningen tagit del av några utredningar (från november 2015 
och september 2017) som har gjorts under åren. Av rapporterna framgår att dessa utred-
ningen har fokuserat på hur kommunen ska organisera sig och som grund för arbetet har 
vissa analyser gjorts av utmaningar och möjligheter. Av intervjuerna framkommer att det 
inom de enskilda verksamheterna sker ett visst analysarbete men det finns inget systema-
tiserat arbete. Likaså sker det ingen övergripande systematiserad analys av arbetet med 
integration av nyanlända som har kommit granskningen till del. Granskningen har inte 
tagit del av några förarbeten till ovanstående nämnda policy.  

3.3.2. Bedömning 
Vi konstaterar att det finns analyser gjorda inom ramen för utredningar som är beslutade 
om vid vissa tillfällen av en nämnd eller kommunstyrelsen. Däremot sker inget analysar-
bete systematiskt eller på övergripande nivå.  
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Vi bedömer kontrollmålet som ej uppfyllt.  

3.4. Uppföljning, utvärdering och analys 

Kontrollmål 4: Sker uppföljning, utvärdering och analys av resultat från arbete med integ-
ration inom olika verksamheter? 

3.4.1. Iakttagelser 
Av Policyn för integration och social sammanhållning framgår att för att arbeta med må-
len och de prioriterade områdena på ett sammanhållet sätt och i tydlig samverkan internt 
och externt ska en handlingsplan upprättas av kommunstyrelsen. Handlingsplanen ska 
följas upp regelbundet utifrån systemet med intern kontroll. Som nämns ovan framkom-
mer av intervjuerna att en handlingsplan inte finns framtagen. Däremot inkluderas integ-
ration och flyktingmottagande i kommunstyrelsens internkontrollplan som ett riskområde 
i såväl 2017 som 2018 års internkontrollplaner. Det framgår av uppföljningen av intern-
kontrollplanen 2017 att kontrollmomentet för flyktingmottagande inte genomfördes pga. 
vakanser inom det strategiska ledningsstödet.  

Policyn ska utvärderas en gång under varje mandatperiod. Kommunstyrelsen och berörda 
nämnder ska i sina årliga verksamhetsberättelser redovisa utfall och erfarenheter av 
kommunens flyktingmottagande och integrationspolitik samt utvärdera arbetet med ge-
nomförandet av denna policy mot bakgrund av de fyra övergripande målen som kommun-
fullmäktige satt upp i policyn.  

Vid genomgång av verksamhetsberättelserna för 2017 lyfts arbetet med integration i några 
sammanhang men policyn eller dess beskrivna mål utvärderas inte. Policyn har inte ut-
värderats under mandatperioden 2014-2018.  

I verksamhetsberättelsen för kommunstyrelsen bedöms målet kring integration som del-
vis uppfyllt. I beskrivningen av måluppfyllelse ges en mer ingående beskrivning av arbetet 
under året. Bl.a. framhålls beslutet att alla kommunala verksamheter skulle erbjuda prak-
tikplatser för nyanlända invånare, vilket anses ha haft viss betydelse. Under 2017 erbjöds 
14 praktikplatser spritt över fem kommunala verksamheter och ett bolag. Det anges att 
kontoren arbetar på olika sätt med praktikplatser och att det saknas en central organisat-
ion. Två av praktikanterna erbjöds tillfällig anställning i kommunen. Av intervjuerna 
framkommer att det har varit svårt att få igång arbetet med språkpraktik och att antal 
praktikplatser väntas vara samma eller öka för år 2018. 

I verksamhetsberättelsen för utbildningsnämnden bedöms målet kring vuxenutbildning 
och sfi som uppfyllt, dock visar första indikatorn (andelen elever inom vuxenutbildningen 
som uppnår minst betyget E har ökat) på ett negativt resultat jämfört föregående år med 
en minskning från 87,5 procent år 2016 till 82,7 procent år 2017.  

Utöver ovanstående uppföljning kopplat till målen återfinns ingen övergripande uppfölj-
ning, utvärdering eller analys av verksamheternas resultat. Av intervjuerna framgår att 
det inom vissa verksamheter följs upp vissa nyckeltal t.ex. nationella prov och betyg inom 
sfi. Däremot redovisas inte dessa nyckeltal systematiskt till nämnderna eller kommunsty-
relsen. Den ekonomiska uppföljningen görs månatligen. Vid genomgång av kommunsty-
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relsens protokoll för 2017 framgår att information inom flyktingmottagandet med fokus 
på bosättning och volymer ges vid ett flertal tillfällen.   

Som nämns ovan har kommunen under år 2017 haft flera projekt med finansiering från 
Länsstyrelsens § 37a-medel. Dessa projekt har följs upp till Länsstyrelsen utifrån deras 
krav på uppföljning. Resultaten av projekten har lyfts enligt intervjuerna till kommunsty-
relsens arbetsutskott som informationsärende.  

3.4.2. Bedömning 
Vi konstaterar att den antagna policyn inte följts upp såsom beslutat av fullmäktige. De 
politiska mål som är antagna av utbildningsnämnden och kommunstyrelsen följs upp en-
ligt ordinarie uppföljningssystem vid årsredovisningen. Vi konstaterar att vissa nyckeltal 
följs upp på verksamhetsnivå. På politisk nivå följs ekonomin upp regelbundet samt vissa 
nyckeltal i form av volymer av anvisade till kommuner. Vi konstaterar att uppföljningen 
av enskilda projekt med direkt bäring på kvalitativa aspekter av integration redovisas till 
kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Det är svårt att avgöra vad som är framgångsfaktorer i arbetet utan en systematisk upp-
följning. Frågor som väcks är: Vad ska kommunen fokusera på? Vilka resultat kan ligga till 
grund för beslut om framtida satsningar? Vi anser att avsaknad av en övergripande upp-
följning leder till svårigheter att genomföra en djupgående analys med långsiktig bäring. 

Vi bedömer kontrollmålet som delvis uppfyllt.  

3.5.   Samverkan 

Kontrollmål 5: Finns en samverkan med relevanta samverkansparter, såväl internt som ex-
ternt? 

3.5.1. Iakttagelser 
Av första kontrollmålet framkommer att det internt inom Vård- och omsorgskontoret har 
funnits vissa svårigheter kring samverkan. Likaså framhålls att organisationen till viss del 
är otydlig i ansvarsfördelningen vilket försvårar samverkan. Dock framhålls att det i övrigt 
har funnits och finns en stark vilja att samverka mellan kontoren och det uppfattas som 
välfungerande. I dagsläget sker regelbundna avstämningar mellan flyktingsamordnaren, 
integrationssamordnare och handläggare inom arbetsmarknad.  

Under hösten 2015 tillsattes en intern operativ samverkansgrupp – projektgrupp flyk-
tingmottagande – som skulle hantera den akuta situationen såsom inventering av lokaler 
på förfrågan av Migrationsverket, Länsstyrelsens arbete, behov av information osv. I 
gruppen ingick representanter från Informationsenheten, Socialtjänsten, Knivstabostä-
der, Lokalförsörjning, Utbildning, Kultur och fritid, Kontaktcenter samt beredskapssam-
ordnare och integrationssamordnare. Gruppen har funnits kvar och varit aktiv fram till 
hösten 2018 då den upplöstes. I dagsläget pågår samtal om vad nästa steg ska vara. 
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Utöver den interna samverkan sker det en hel del samverkan med externa aktörer.6 Det 
finns enligt intervjuerna en beslutad lokal samverkansöverenskommelse. Det framgår 
också att en nya regional samverkansöverenskommelse håller på att arbetas fram och uti-
från denna kommer även en ny lokal samverkansöverenskommelse att tas fram.  

Från de intervjuades perspektiv – och således det kommunala perspektivet – fungerar den 
externa samverkan väl, inte minst i relation med civilsamhället. I intervjuerna betonas det 
stora engagemanget bland medborgarna och som nämnts ovan finns flera initiativ till pro-
jekt där kommunen samverkar med civilsamhällsorganisationer. Det framhålls t.o.m. att 
det kan vara svårt att möta upp allt engagemang.  

Arbetsförmedlingen är en viktig aktör i arbetet med integration och etablering på arbets-
marknaden. Övergripande beskrivs ett gott samarbete men det framhålls också att t.ex. de 
interna förändringarna inom Arbetsförmedlingen stundtals har försvårat kontakten.  

3.5.2. Bedömning 
Vi konstaterar att det finns samverkan med relevanta samverkansparter såväl internt som 
externt. Vissa otydligheter i organisationen i sin helhet samt skilda arbetssätt och kulturer 
internt inom Vård- och omsorgskontoret har försvårat samverkan under vissa perioder. 
Däremot framhålls att samverkan övergripande i kommunen gällande nyanlända är väl-
fungerande. Samverkan med externa aktörer framhålls från kommunens sida som fram-
gångsrikt.  

Vi bedömer kontrollmålet som uppfyllt.  

 

  

                                                             
6 Notera att inom ramen för granskningen har inte några externa aktörer intervjuats. Detta innebär 
att texten beskriver situationen utifrån kommunens medarbetares perspektiv.  
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4. Revisionell bedömning 
PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Knivsta kommun genomfört en 
granskning av kommunens integrationsarbete. Granskningen syftar till att bedöma om 
kommunstyrelsen och berörda nämnder säkerställer en ändamålsenlig analys och plane-
ring av integrationsarbetet för nyanlända.  

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen och berörda nämnder inte säkerställer 
en ändamålsenlig analys och planering av integrationsarbetet. 

Vår bedömning grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive kontrollmål 
vilka framkommer av rapporten. 

4.1. Rekommendationer 
Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi kommunstyrelsen och berörda nämn-
der att:  

• Utveckla en ny kommunövergripande strategi rörande integration av nyanlända 
som ger förutsättningar att arbeta strategiskt och långsiktigt.   

• Fortsätta arbetet med att tydliggöra roll- och ansvarsfördelning inom organisat-
ionen genom att t.ex. genomföra föreslagna åtgärder samt att sprida vidare ge-
mensamma arbetssätt till aktuella verksamheter.  

• Tydliggöra vägar för kommunikation inom organisationen, t.ex. för att föra vidare 
kunskap och goda exempel.  

• Systematisera det övergripande analysarbetet som grund för ett strategiskt och 
långsiktigt arbete.  

• Utvärdera behovet av en ny intern samverkansgrupp med ett tydligt strategiskt 
uppdrag kring integration och etablering för nyanlända.  

• Systematisera arbetet med uppföljning utifrån ovanstående rekommendationer. 
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Bilaga 
Följande dokument har inkommit inom ramen för granskningen: 

• Beslut om inrättande av tjänst som integrationssamordnare 2015-03-23 

• Del- och slutrapporter för Vänfamiljer, Verksamhetsanpassning för ökat motta-
gande, Språkvän, Språkcafé och Rådrum 

• Initiativ till praktikplatser nyanlända 2017-06-07 – beslut och tjänsteskrivelse 

• Internt arbetsmaterial rörande mottagande av nyanlända samt ensamkommande 
barn och unga från utförarorganisationen, exempelvis välkomstmapp, ansvarsför-
delning, framtidsspaning, samling av reglerförändringar, presentationsmaterial, 
uppföljning kvalitetsdeklarationer, informationsmaterial, kvalitetsdeklarationer 
och processbeskrivning ensamkommande barn och unga. 

• Knivsta kommun reglemente för kommunstyrelse och nämnder från 2015 

• Organisationsskiss Vård- och omsorgskontoret samt mottagande för nyanlända 
från kommunledningskontoret  

• Policy för integration och social sammanhållning 2014-0618 

• Verksamhetsberättelser 2017 

• Verksamhetsplaner 2017 och 2018 

• Utredning av organisation för mottagande av nyanlända 2015-09-14 

• Uppgiftsfördelning integrationssamordnare och flyktingsamordnare (arbets-
material) 

• Uppföljning ansvarsfördelning Socialnämnden 2017-12-14 – beslut och tjänste-
skrivelse   

• Uppföljning internkontrollplan 2017 kommunstyrelsen 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Pernilla Westerback Datum KS-2018/250 
Allmänutredare 2019-03-26   
 
 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Svar på medborgarförslag 2018:06 – Förslag om att en 
hittegodsavdelning bör finnas i kommunhuset 
KS-2018/250 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen 2019-03-26. 
 
Sammanfattning  
 
Ett medborgarförslag har inkommit om att Knivsta kommun bör ha en egen 
hittegodsavdelning samt ett inlämningsställe för upphittade cyklar. Förslagsställaren föreslår 
också försäljning av de cyklar som ingen gör anspråk på. Förvaltningen konstaterar att 
Knivsta kommuns Kontaktcenter fungerar som en hittegodsavdelning och har rutiner som 
följer lagen om hittegods. Dock överlämnar Knivsta kommun föremål av värde till 
Polismyndigheten en gång i veckan. Föremål utan egentligt värde sparas däremot hos 
kommunen i de lagstadgade tre månaderna. 
 
Kommunen har ingen möjlighet att ta emot upphittade cyklar utan hänvisar till 
Polismyndigheten i detta ärende. Dock ställer sig förvaltningen positiv till att vidare utreda 
förutsättningarna för att skapa en rutin för att ta hand om övergivna cyklar och i den 
prövningen ingår också frågan om en eventuell försäljning av cyklar som ingen gör anspråk 
på. 
 
Bakgrund 
 
Enligt lag (1938:121) om hittegods ska den som hittar något anmäla fyndet till 
Polismyndigheten. Denna lag tvingar dock aldrig någon att ta befattning med det som är 
upphittat. Om någon dock väljer att  ta hand om föremålet träder lagen in och ställer krav på 
upphittaren. Lämnar någon in ett föremål till kommunen, så tar kommunen över rollen som 
upphittare och åläggs att följa lagstiftningen. 
 
Polismyndigheten finns närvarande i kommunhuset i Knivsta klockan 14-17 på onsdagar och 
tar då emot hittegods på plats. Dock fungerar Kontaktcenter i princip som en 
hittegodsavdelning och tar emot upphittade ting under all övrig öppettid. Det är naturligt för 
Knivstaborna att vända sig till Kontaktcenter för att både lämna in och fråga efter upphittade 
föremål och det ligger i linje med Kontaktcenters uppdrag att fylla den funktionen och att ge 
god service till medborgarna. 
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Knivsta kommuns Kontaktcenter har rutiner för att ta emot upphittade föremål och lämnar 
också ut godset i de fall ägaren kan fastställas. Rutinen innefattar att kommunen överlämnar 
hittegods till Polismyndigheten en gång i veckan. Det innebär att den som förlorat till exempel 
en nyckel eller annat föremål av värde behöver ta sig till Polisen i Uppsala för uthämtning i 
de fall överlämning hunnit ske. Upphittade vantar och dylikt av ringa värde lämnas dock inte 
över utan förvaras hos Knivsta kommun i tre månader, i enlighet med lagen om hittegods.  
 
Förslagsställaren förslår också ett inlämningsställe för upphittade cyklar och även försäljning 
av de cyklar som ingen gör anspråk på. En cykel är ett fordon och kommunen saknar 
praktiska möjligheter och resurser att ta emot dessa. Ett fordon som lämnats på ett visst 
ställe utan att ägaren har för avsikt att överge det är inte heller ur juridisk mening att betrakta 
som ett hittegods. Om någon vill lämna in en upphittad cykel ska denne vända sig direkt till 
Polisen, som hanterar cyklar och andra skrymmande föremål vid Beslagsroteln i Boländerna 
på Knivstagatan 16, i Uppsala. 
 
Förvaltningens bedömning  
Förvaltningen menar att Kontaktcenter i princip fungerar som en hittegodsavdelning och att 
nuvarande rutiner upplevs som fungerade för både kommun och polis. Det är lätt för 
medborgare att lämna in hittegods och Kontaktcenter kontaktar även ägaren i de fall hen går 
att spåra. Det ger sammantaget en så god service för medborgarna som är möjlig.  
 
Knivsta kommun kan utifrån rådande förutsättningar inte skapa ett inlämningsställe för 
upphittade cyklar, utan hänvisar till Polismyndigheten. Dock ställer sig förvaltningen positiv till 
att utarbeta en rutin för att, i enlighet med lagen om förflyttning av fordon, omhänderta 
övergivna cyklar. Hur och om en försäljning ska ske av cyklar som ingen gör anspråk på 
behöver förvaltningen utreda vidare. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kontaktcenter fungerar i realiteten redan idag som en hittegodsavdelning och den 
administrativa hanteringen bedöms inte öka i någon reell utsträckning. En eventuell 
hantering av omhändertagna cyklar medför kostnader för arbetstid, men ett initialt 
framtagande av förslag till rutiner bedöms tillhöra basverksamhet och ryms inom befintlig 
budget. 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson  
kommundirektör  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Kommunfullmäktige 
Förslagsställaren 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Ett beslut i frågan berör inte barn specifikt 

 
 

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 



 

 
 

Kommunfullmäktige Utdrag ur 
 PROTOKOLL 
 2018-04-23 

 

Expediering 
Akten 
Förslagsställaren (information) 
 

Expedierat av Siobhán Górny 2018-04-26 

 

§ 66 

Anmälan av medborgarförslag 2018:06 om att en hittegodsavdelning bör finnas i 
kommunhuset 
KS-2018/250 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 
besvarande.  

Underlag i ärendet  

Medborgarförslaget delas ut på sammanträdet.  
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Anders Carlquist Datum KS-2019/230 
Exploateringschef 2019-04-02   
 
    
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Markanvisning inom del av fastigheten Gredelby 7:78, revidering 
KS-2019/230 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna föreslagen revidering av tidigare markanvisning av del av fastigheten Gredelby 
7:78 till Bjerking AB och Sambostäder AB. 
  
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-08-21 §151 att anvisa del av fastigheten Gredelby 7:78 
inom Sågenområdet till Bjerking AB och Sambostäder AB. Detaljplanearbete pågår. Syftet är 
att pröva om området kan planläggas och utvecklas huvudsakligen för bostadsändamål. 
Markanvisningsavtalen med de två bolagen löper ut den 4 oktober i år. Nu föreslagna avtalen 
innebär dels förlängd löptid, dels en utökning av det anvisade området samt dels ett 
förtydligande avseende markprissättningen.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2017 att anvisa del av fastigheten Gredelby 7:78 inom 
Sågenområdet till Bjerking AB och Sambostäder AB. Detaljplanearbete pågår. Syftet är att 
pröva om området kan planläggas och utvecklas huvudsakligen för bostadsändamål men 
med vissa inslag av lokaler. Kommunen tecknade efter beslutet markanvisningsavtal, ett för 
vart och ett av de två bolagen. Avtalen löper ut den 4 oktober i år. De nu föreslagna 
reviderade ”kompletterande” avtalen innebär dels att  avtalen ges en löptid på 24 månader 
från beslutsdatum, dels att anvisat område utvidgas i enlighet med redovisning på kartbilaga 
och dels ett förtydligande avseende prissättningen vid en marköverlåtelse. Grundläggnings- 
och byggnadsarbeten invid Gredelbyleden kommer att innebära ingrepp i vägbanken och 
slänten vilket av tekniska skäl är extra komplicerat. Förtydligandet innebär att de fördyringar 
detta kan leda till ska bedömas och tillsammans med opartisk marknadsvärdering utgöra 
underlag för slutlig förhandling om markpriset.  
 
Markanvisningen medför inte ett bindande löfte om försäljning eller utfästelse om viss 
byggrätts omfattning eller utformning.  
 
 
Exploatören avser att utveckla bebyggelse främst för bostäder som ska upplåtas med 
bostadsrätt, men även lokaler i den mån planprocessen m m möjliggör sådana. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Markanvisningsavtalet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Tvärtom 
innebär avtalet att en exploatör bekostar planläggningen inklusive de utredningar (arkeologi, 
geoteknik etc) som denna föranleder. Om detaljplanen så småningom vinner laga kraft och 
kvartersmarken försäljs ger detta försäljningsintäkter. Kommunen har då en skyldighet att 
bekosta anläggande av allmän plats (gator och parker) inom detaljplanen. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson 
kommundirektör  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej x   

 
Förklara oavsett svar. 

 
En markanvisning leder inte i sig till några fysiska eller andra konsekvenser som kan 
påverka barn. Den planläggning som kan bli en följd av markanvisningen kan dock göra 
det. 

 
 

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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Mellan Knivsta kommun, nedan kallad Kommunen, och Bjerking AB (org.nr 556375-5478) nedan 
kallat Bolaget, har denna komplettering till markanvisningsavtalet träffats 

 
KOMPLETTERING TILL MARKANVISNINGSAVTALET 

 
§ 1. Markanvisning 
Kommunen har beslutat att till Bolaget anvisa del av fastigheten Gredelby 7:78 nedan kallad 
Fastigheten - i Knivsta kommun. Markanvisningen omfattar det område som på bifogade 
detaljplanekarta är markerat som område 1 och kompletteringen är det område som är markerad med 
område 2. 

Markanvisning inom Fastigheten lämnas samtidigt till Sambostäder AB, nedan kallade Sambostäder. 
Avsikten är att Sambostäder och Bolaget tillsammans ska utveckla Fastigheten. Denna markanvisning 
innebär att Bolaget, under en tid av 24 månader från och med kommunstyrelsens beslut om 
komplettering, har en option att förhandla med Kommunen om köpeavtal för hela eller del av 
Fastigheten. Markanvisningen är inte en utfästelse om försäljning. 

Markanvisningen medför endast att Fastigheten, efter samråd med Kommunen, får tas i anspråk för 
mindre geotekniska och miljötekniska undersökningar som inte nämnvärt påverkar marken.  
Markanvisningen medför ingen exklusiv rätt att nyttja Fastigheten.  

§ 2. Avsiktsförklaring/mål 
Bolaget och kommunen ska tillsammans verka för att Fastigheten planläggs för ny bebyggelse, om 
möjligt med vissa inslag av lokaler. Bebyggelsen ska hålla hög kvalitet beträffande hållbarhet och 
stadsmässighet. 

Bolaget är medvetet om att planarbete berörande Fastigheten för ändamål enligt ovan har inletts och 
att detta kan komma att resultera i att kommunen inte är beredd att, eller inte kan, upprätta detaljplan. 
Skulle så bli fallet upphör detta avtal omedelbart att gälla utan särskild uppsägning och utan att 
kommunen är ersättningsskyldig gentemot Bolaget. 

§ 3. Detaljplan 
Bolaget ska i samråd med Kommunen utse kvalificerad arkitekt.  

§ 4. Ekonomi 
4.1 Utredningskostnader 
Bolaget bekostar de utredningar (ex.vis buller, dagvatten) som behövs för planläggningen och för att 
parterna ska kunna träffa köpeavtal.  

Bolaget ska erlägga avgifter i enlighet med gällande taxa. Sådana avgifter ingår inte i köpeskillingen 
vid Fastighetens överlåtelse enligt detta avtal. Bolaget ska träffa särskilt plankostnadsavtal med 
kommunen, varför plankostnad ej ska debiteras i samband med bygglov. 

 
4.2 Bygg- och anläggningskostnader 
Bolaget ska ansvara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom Fastigheten. Avser 
den del av Fastigheten där köpeavtal tecknas. 

Kommunen ska svara för och bekosta projektering samt byggande av gator och parker på allmän plats 
med kommunalt huvudmannaskap. Parterna kan överenskomma om annat. 

Bolaget ska dock svara för och bekosta projektering samt genomförande av de återställande- och 
anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark till följd av Bolagets bygg- och 
anläggningsarbeten på Fastigheten. 

Köpeskillingen enligt § 4.3 inkluderar kommunens kostnader för anläggningar inom allmän plats, 
såsom gator och parker, men inte anslutning till vatten- och avlopp eller fjärrvärme. 
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4.3 Marköverlåtelse 
Parterna ska träffa köpeavtal med villkor för exploatering när parterna tillsammans anser att ett sådant 
kan träffas, dock senast 24 månader efter detta kompletterande avtals undertecknande och under 
förutsättning av att detaljplaneläggning har skett. Köpeskillingen bestäms enligt följande process; 

1. Marknadsmässigt markvärdeutlåtande från opartiskt värderingsinstitut 

2. Extraordinära kostnader presenteras av Bjerking AB 

3. Framtagna extraordinära kostnader granskas av gemensamt utsedd opartisk konsult 

4. Köpeskillingen bestäms genom en förhandling med beaktande av ovanstående punkter 1-3 

5. Köpeskillingen erläggs efter att bygglov vunnit laga kraft. 

 

§5. Markföroreningar 

Markförorening är sådan förorening etc som orsakats av tidigare verksamhet och som måste avlägsnas 
från platsen för att möjliggöra exploateringen.  

 
Alla åtgärder rörande marksanering som erfordras för den aktuella exploateringen genomförs av 
Bolaget.  

Kostnadsansvaret för marksaneringen fördelas enligt följande. 

Bolaget: Utredning och undersökning av marksaneringsbehovet. Alla schakter. 

Kommunen: Transporter, deponiavgifter och erforderlig provtagning och kontroll vid sanering, samt 
ersättningsmassor, upp till en summa, exklusive moms, motsvarande 30% av köpeskillingen.  

 

§ 6. Giltighet 

Detta markanvisningsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt från någondera parten om inte 
köpeavtal enligt § 1 och § 4.3 ovan träffats mellan Kommunen och Bolaget enligt § 4.3 alternativt 
parterna överenskommit om förlängning. 

 

 

* * * * *  

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

Knivsta den 
 
För Knivsta kommun  För Bjerking AB 
kommunstyrelsen  
 
 
……………………………………  …………………………………… 
( ) ( ) 
 
 
……………………………………  …………………………………… 
( ) ( ) 
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Mellan Knivsta kommun, nedan kallad Kommunen, och Sambostäder AB (org.nr 559078-0283) 
nedan kallat Bolaget, har denna komplettering till markanvisningsavtalet träffats 

 
KOMPLETTERING TILL MARKANVISNINGSAVTALET 

 
§ 1. Markanvisning 
Kommunen har beslutat att till Bolaget anvisa del av fastigheten Gredelby 7:78 nedan kallad 
Fastigheten - i Knivsta kommun. Markanvisningen omfattar det område som på bifogade 
detaljplanekarta är markerat som område 1 och kompletteringen är det område som är markerad med 
område 2. 

Markanvisning inom Fastigheten lämnas samtidigt till Bjerking AB, nedan kallade Bjerking. Avsikten 
är att Bolaget och Bjerking tillsammans ska utveckla Fastigheten. Denna markanvisning innebär att 
Bolaget, under en tid av 24 månader från och med kommunstyrelsens beslut om komplettering, har en 
option att förhandla med Kommunen om köpeavtal för hela eller del av Fastigheten. Markanvisningen 
är inte en utfästelse om försäljning. 

Markanvisningen medför endast att Fastigheten, efter samråd med Kommunen, får tas i anspråk för 
mindre geotekniska och miljötekniska undersökningar som inte nämnvärt påverkar marken.  
Markanvisningen medför ingen exklusiv rätt att nyttja Fastigheten.  

§ 2. Avsiktsförklaring/mål 
Bolaget och kommunen ska tillsammans verka för att Fastigheten planläggs för ny bebyggelse, om 
möjligt med vissa inslag av lokaler. Bebyggelsen ska hålla hög kvalitet beträffande hållbarhet och 
stadsmässighet. 

Bolaget är medvetet om att planarbete berörande Fastigheten för ändamål enligt ovan har inletts och 
att detta kan komma att resultera i att kommunen inte är beredd att, eller inte kan, upprätta detaljplan. 
Skulle så bli fallet upphör detta avtal omedelbart att gälla utan särskild uppsägning och utan att 
kommunen är ersättningsskyldig gentemot Bolaget. 

§ 3. Detaljplan 
Bolaget ska i samråd med Kommunen utse kvalificerad arkitekt.  

§ 4. Ekonomi 
4.1 Utredningskostnader 
Bolaget bekostar de utredningar (ex.vis buller, dagvatten) som behövs för planläggningen och för att 
parterna ska kunna träffa köpeavtal.  

Bolaget ska erlägga avgifter i enlighet med gällande taxa. Sådana avgifter ingår inte i köpeskillingen 
vid Fastighetens överlåtelse enligt detta avtal. Bolaget ska träffa särskilt plankostnadsavtal med 
kommunen, varför plankostnad ej ska debiteras i samband med bygglov. 

 
4.2 Bygg- och anläggningskostnader 
Bolaget ska ansvara för och bekosta samtliga bygg- och anläggningsåtgärder inom Fastigheten. Avser 
den del av Fastigheten där köpeavtal tecknas. 

Kommunen ska svara för och bekosta projektering samt byggande av gator och parker på allmän plats 
med kommunalt huvudmannaskap. Parterna kan överenskomma om annat. 

Bolaget ska dock svara för och bekosta projektering samt genomförande av de återställande- och 
anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark till följd av Bolagets bygg- och 
anläggningsarbeten på Fastigheten. 

Köpeskillingen enligt § 4.3 inkluderar kommunens kostnader för anläggningar inom allmän plats, 
såsom gator och parker, men inte anslutning till vatten- och avlopp eller fjärrvärme. 
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4.3 Marköverlåtelse 
Parterna ska träffa köpeavtal med villkor för exploatering när parterna tillsammans anser att ett sådant 
kan träffas, dock senast 24 månader efter detta kompletterande avtals undertecknande och under 
förutsättning av att detaljplaneläggning har skett. Köpeskillingen bestäms enligt följande process; 

1. Marknadsmässigt markvärdeutlåtande från opartiskt värderingsinstitut 

2. Extraordinära kostnader presenteras av Bjerking AB 

3. Framtagna extraordinära kostnader granskas av gemensamt utsedd opartisk konsult 

4. Köpeskillingen bestäms genom en förhandling med beaktande av ovanstående punkter 1-3 

5. Köpeskillingen erläggs efter att bygglov vunnit laga kraft. 

 

§5. Markföroreningar 

Markförorening är sådan förorening etc som orsakats av tidigare verksamhet och som måste avlägsnas 
från platsen för att möjliggöra exploateringen.  

 
Alla åtgärder rörande marksanering som erfordras för den aktuella exploateringen genomförs av 
Bolaget.  

Kostnadsansvaret för marksaneringen fördelas enligt följande. 

Bolaget: Utredning och undersökning av marksaneringsbehovet. Alla schakter. 

Kommunen: Transporter, deponiavgifter och erforderlig provtagning och kontroll vid sanering, samt 
ersättningsmassor, upp till en summa, exklusive moms, motsvarande 30% av köpeskillingen.  

 

§ 6. Giltighet 

Detta markanvisningsavtal är till alla delar förfallet utan ersättningsrätt från någondera parten om inte 
köpeavtal enligt § 1 och § 4.3 ovan träffats mellan Kommunen och Bolaget enligt § 4.3 alternativt 
parterna överenskommit om förlängning. 

 

 

* * * * *  

 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. 

Knivsta den 
 
För Knivsta kommun  För Sambostäder AB 
kommunstyrelsen  
 
 
……………………………………  …………………………………… 
( ) ( ) 
 
 
……………………………………  …………………………………… 
( ) ( ) 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Anders Carlquist Datum KS-2019/228 
Exploateringschef 2019-03-29   
 
 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Försäljning av del av fastigheten Ängby 1:1 till Magnolia Bostad AB 
KS-2019/228 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att godkänna upprättat förslag till köpeavtal med Magnolia Bostad AB (”Bolaget”) avseende 
del av fastigheten Ängby 1:1. 
 
Sammanfattning  
Knivsta kommun och Magnolia Bostad AB träffade 2015-10-09 avtal om markanvisning 
avseende del av fastigheten Ängby 1:1.  
 
Detaljplanen för området, ”Centrala Ängby”, vann laga kraft den 21 mars 2019. 
 
Enligt upprättat förslag till köpeavtal försäljer Knivsta kommun del av fastigheten Ängby 1:1 
till Magnolia Bostad AB för en köpeskilling om preliminärt minst 62 900 000 kronor.  
 
Bolaget avser att uppföra bostäder varav merparten ska upplåtas med hyresrätt. Eventuellt 
kommer en mindre del att upplåtas med bostadsrätt. 
 
Bakgrund 
Knivsta kommun och Magnolia Bostad AB träffade 2015-10-09 avtal om markanvisning 
avseende del av fastigheten Ängby 1:1. Syftet är att utveckla fastigheten för i huvudsak 
bostadsbebyggelse. 
 
Detaljplanen för området, ”Centrala Ängby”, vann laga kraft den 21 mars i år. 
Förberedelserna inför planens genomförande kan därför påbörjas. Inom planen har, förutom 
till Magnolia Bostad AB följande två markanvisningar skett; TB-GRUPPEN Bostad AB samt 
Bolite Bostad AB. För dessa två har köpeavtal träffats under 2018. Det nu föreslagna avtalet 
innehåller samma villkor beträffande prisnivå som de två tidigare. Köpeskillingen ska således 
även i detta ärende beräknas efter nivån 3700 kronor per kvadratmeter ljus bruttoarea 
(kr/kvm BTA ljus).  
 
Köpeskillingen är beräknad med utgångspunkt i en opartisk värdering utförd i december 
2017. Enligt denna är marknadsvärdet för tomtmark med byggrätt för bostäder 2700 – 3500 
kr/kvm BTA. I den nu föreslagna försäljningen är priset för bostadsmark beräknat efter 3700 
kr/kvm BTA. 
  
Enligt upprättat förslag till köpeavtal försäljer Knivsta kommun del av fastigheten Ängby 1:1 
inom detaljplanen ”Centrala Ängby” till Magnolia Bostad AB för en köpeskilling om preliminärt 
sammanlagt 66 600 000 kronor, motsvarande 3 700 kr per kvadratmeter bruttoarea (BTA). 
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Om den slutliga bruttoarean avviker från den preliminärt bedömda 18000 kvadratmeter ska 
köpeskillingen justeras med 3700 kr/kvm BTAljus. Köpeskillingen ska dock vara minst 62,9 
miljoner kronor. Köpeskillingen erläggs senast 30 dagar efter det att den erforderliga 
fastighetsbildningen genomförts. 
 
Bolaget avser att uppföra bostäder varav merparten ska upplåtas med hyresrätt. Eventuellt 
kommer en mindre del att upplåtas med bostadsrätt. 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslaget innebär en försäljningsintäkt om minst 62,9 miljoner kronor. Kommunen bekostar 
erforderlig fastighetsbildning och anläggande av allmän plats inom området. Kommunen är 
huvudman för allmän plats inom detaljplanen vilket innebär drifts- och kostnadsansvar för 
detta. Försäljningsintäkten bedöms väl överstiga kommunens investeringskostnader för 
aktuella delar inom planområdet. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson  
kommundirektör  
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej x   

 
Förklara oavsett svar. 

 
En markförsäljning leder inte i sig till några praktiska, fysiska, konsekvenser för någon.  

 
 

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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KÖPEAVTAL FÖR EXPLOATERING 
 

Mellan Knivsta kommun (org nr 212000-3013), nedan kallad ”Kommunen”, och  
Magnolia Holding 3 AB (org.nr 559016-4140 ) nedan kallat ”Bolaget” har träffats 
följande avtal. 

 

1. BAKGRUND 
Kommunen och Bolaget träffade 2015-10-09 avtal om markanvisning för del av 
fastigheten Ängby 1:1 i Knivsta kommun.  
 

 
--------Marköverlåtelse mm-------- 

2. MARKÖVERLÅTELSER OCH KÖPESKILLING 
Kommunen överlåter och försäljer härmed till Bolaget ett markområde med en beräknad 
total areal om cirka 10 000 kvm av fastigheten Ängby 1:1 i Knivsta kommun. Det 
överlåtna markområdet har markerats med röd kantlinje på Bilaga 1 och benämns nedan 
Fastigheten.  
 
Parterna är medvetna om att för genomförandet av överlåtelsen krävs fastighetsbildning 
och är överens om att Fastigheten ska undergå de ändringar och justeringar som betingas 
av fastighetsbildningen. Sådana jämkningar ska dock inte påverka köpeskillingen. 
 
Den totala köpeskillingen förväntas bli cirka 66 600 000 kronor, baserat på 18 000 
kvadratmeter bruttoarea-ljus (BTA ljus) i enlighet med preliminära beräkningar. Slutgiltig 
köpeskilling avgörs av det antal kvadratmeter bruttoarea-ljus (BTA ljus) som innefattas 
inom Fastigheten, och som fastställs vid laga kraft vunnet bygglov enligt nedan. Om den 
slutliga BTA-ljus-arean överstiger 18 000 kvadratmeter ska köpeskillingen korrigeras med 
3700 kronor per kvadratmeter BTA ljus enligt nedan. Slutgiltig köpeskilling ska dock 
aldrig vara lägre än 62 900 000 kronor.  
 
Bruttoarea-ljus (BTA ljus) för beräkning av köpeskilling, skall beräknas per respektive 
delområde med utgångspunkt av kvadratmeter boarea (BOA) och lokalarea (LOA) enligt 
laga kraft vunnet bygglov, uppräknat med 20 %.  
 
(Dvs. 100 kvm boarea eller lokalarea ger 120 kvm bruttoarea-ljus (BTA ljus) att multiplicera med 
nedanstående pris enligt värdering. Detta beräkningssätt som utgår från BOA respektive LOA främjar 
Bolaget att bygga mer energieffektiva byggnader med tjockare isolering i väggar, eftersom detta inte 
påverkar bruttoarea-ljus och därmed köpeskillingen).  
 
Pris per BTA ljus enligt värdering, (baserat på BOA) = 3700 kr/kvm bruttoarea-ljus 
 
Köpeskillingen ska erläggas i enlighet med villkor under 4. Tillträde 

 

3. FASTIGHETSBILDNING 
Den överlåtna Fastigheten enligt detta avtal ska avstyckas i nya separata fastigheter. 
Justeringar av slutliga definitioner av dessa fastigheter sker inom den 
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fastighetsbildningsförrättning som omnämns under punkt 2 ovan.  Kommunen ansöker om 
erforderlig fastighetsbildning inom en månad från det att detta avtal undertecknats av 
parterna. Kommunen bekostar fastighetsbildningen. Bolaget biträder härmed ansökan om 
fastighetsbildning. 
 

4. TILLTRÄDE 
Bolaget tillträder Fastigheten inom 30 dagar från detta avtals undertecknande förutsatt att 
köpeskillingen erlagts, detaljplanen för Centrala Ängby samt den fastighetsbildning som 
omnämns i detta avtal har vunnit laga kraft och att kommunen har genomfört arbeten så 
långt att nya och ombyggda gatuavsnitt kan öppnas för byggtrafik eller den tidigare dag 
som Parterna skriftligen kommer överens om. 
 

5. KÖPEBREV OCH LAGFART 
När köpeskillingen erlagts utfärdar och överlämnar Kommunen kvitterat köpebrev till 
Bolaget. Bolaget ska ansöka om och bekosta lagfart inom tre månader. 

 

6. BETALNING 
Köpeskilling ska erläggas på tillträdesdagen genom insättning på Kommunens 
plusgirokonto 251737-3 med ny fastighetsbeteckning som referens. Ränta enligt 
räntelagen ska utgå från förfallodagen för köpeskillingens erläggande. 

 

7. GATUKOSTNADSERSÄTTNING OCH ALLMÄN VÄG 
Efter genomförande av detta avtal är Bolaget såsom ägare till Fastigheten befriad från 
gatukostnadsersättning enligt detaljplanen. Detta gäller dock inte fastighetsägaren 
avseende kostnader för framtida förbättringar av existerande gator och andra allmänna 
platser med därtill hörande anordningar. 

 

8. UTBYGGNAD AV ALLMÄN PLATS 
Kommunen påbörjar snarast projektering och utbyggnad av allmän plats som ansluter till 
tänkt bostadsbyggnation. Lokalgata beräknas vara brukbar cirka 12-18 månader efter laga 
kraft vunnen detaljplan, dvs. preliminärt Q1 2020 – Q3 2020. Kommunen står för 
kostnader avseende utbyggnad av allmän plats enligt detaljplanen för Centrala Ängby. 

 

9. KOSTNADER OCH INTÄKTER 
Alla skatter, räntor och andra kostnader för Fastigheten som belöper på tiden före tillträdet 
ska betalas av Kommunen och för tiden därefter av Bolaget. Motsvarande ska gälla för 
intäkterna från Fastigheten.  

 
Fastighetsskatten betalas av Bolaget proportionerligt för kvarvarande del av året från och 
med tillträdesdagen.  

 

10. INSKRIVNINGAR OCH ÖVRIGA BELASTNINGAR  
Kommunen garanterar att Fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av andra 
inskrivningar, penninginteckningar och avtal än de som anges i fastighetsregistret enligt 



 3(6) 

bifogat utdrag.  Parterna ska gemensamt tillse att Fastigheten innehar rätt 
taxeringsuppgifter. 

 

11. FASTIGHETENS SKICK 
Bolaget, som har besiktigat Fastigheten, förklarar sig härmed godta dess skick och avstår 
med bindande verkan från alla anspråk mot Kommunen på grund av fel och brister i 
Fastigheten, med undantag för vad som avtalas i punkt 12 om markföroreningar och punkt 
16 om ledningar.  

 

12. MARKFÖRORENINGAR 
Markförorening är sådan förorening etc som orsakats av tidigare verksamhet och som 
måste avlägsnas från platsen för att möjliggöra exploateringen för bostäder.  
 
Alla åtgärder rörande marksanering som erfordras för den aktuella exploateringen 
genomförs av Bolaget.  
Kostnadsansvaret för marksaneringen fördelas enligt följande: 
 
Bolaget: Utredning och undersökning av marksaneringsbehovet. Alla schakter. Kostnader 
för myndighetstillsyn. 
 
Kommunen: Transporter, deponiavgifter och erforderliga ersättningsmassor, upp till en 
summa, exklusive moms, motsvarande 30% av köpeskillingen.  

 
 
 

--------Genomförande av exploatering-------- 

13. SAMORDNING OCH TIDPLAN 
Bolaget förbinder sig att genomföra exploateringen i enlighet med detaljplanen och detta 
avtal. Bolaget ska färdigställa den yttre miljön i den utsträckning som behövs för att de 
boende får en acceptabel kontakt med gator och parker. 

 
Bolaget är skyldigt att, i den mån det behövs, samordna sina entreprenader med övriga 
byggherrar inom planområdet, med Kommunens entreprenörer, och med 
ledningsdragande bolag och verk. 
 

14. BEBYGGELSE 
Bolaget ska säkerställa att bebyggelse i enlighet med detaljplanen uppförs inom 
Fastigheten.  Bolaget förbinder sig att följa de stadsbyggnadsprinciper som uttrycks i 
detaljplanen. 

 

15. BYGG- OCH ANLÄGGNINGSKOSTNADER 
Bolaget ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten inom 
Fastigheten. Bolaget ansvarar för och bekostar därvid även projektering och 
genomförande av återställande- och anslutningsarbeten som måste göras i allmän 
platsmark invid Fastigheten och som är en följd av Bolagets bygg- och 
anläggningsarbeten. 
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Bolaget ska erlägga anläggningsavgift för vatten och avlopp enligt vid 
anslutningstidpunkten gällande taxa. Kommunen ansvarar inte för några kostnader för 
bygglov, el, fjärrvärme etc. 

 

16. LEDNINGAR 
Bolaget ska i samråd med Kommunen samt med ledningsdragande bolag och verk svara 
för erforderlig samordning av ledningsdragning och de eventuella ledningsflyttar som 
krävs för exploateringens genomförande. Befintliga anläggningar ska hållas tillgängliga 
för berörda ledningsägare under byggtiden. Kostnader för eventuella ledningsflyttar ska 
belasta Kommunen och avräknas från köpeskillingen som erläggs. 

 

17. BYGGETABLERING, OMGIVANDE VÄGNÄT MM 
Bolaget förbinder sig att i god tid före byggstart samråda med Kommunen om vilka ytor 
som behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa behövs. Upplåtelse av allmän 
plats för byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt taxa. Kommunen ska 
anvisa och upplåta yta för byggetablering inom godtagbart avstånd från Fastigheten. 

 
Bolaget ska med staket på erforderligt sätt avgränsa Fastigheten och byggetableringsyta. 
Bolaget ska tillse att Bolaget, eller av Bolaget anlitad entreprenör, håller sig inom 
Fastigheten och byggetableringsyta. 

 
Bolaget förbinder sig att med skyltar på plats kontinuerligt informera allmänheten om 
projektet och byggnadsarbetena. 

 
Gemensam besiktning av omgivande vägnät ska göras före byggstart samt då 
byggetableringen avvecklats. Det åligger Bolaget att bekosta den extra gaturenhållning 
som föranleds av bebyggandet av Fastigheten enligt detta avtal.  

 
Återställande av vid exploateringsarbetet raserade stomnätspunkter bekostas av Bolaget.  

 

18. DAGVATTEN 
Det åligger Bolaget att följa Knivstavattens allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, 
samt riktlinjer för hantering av dagvatten inom Fastigheten.  
 

19. BYGGNADSSKYLDIGHET 
Bolaget förbinder sig att uppförande av byggnader i omfattning som huvudsakligen 
överensstämmer med detaljplanen påbörjats inom Fastigheten senast inom två år räknat 
från den dag då tillträde har skett. 

 
I det fall Bolaget ej uppfyller ovanstående byggnadsskyldighet skall Bolaget till 
Kommunen utge ett vitesbelopp om 10 % av köpeskillingen enligt detta avtal. 
Vitesbeloppet ska erläggas senast tre månader efter det datum som följer av ovanstående 
stycke. Någon ytterligare rätt till ersättning utöver detta vite föreligger inte för 
Kommunen. 
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Tidsfristen för påbörjande av byggnation förlängs med motsvarande tid som förseningen 
beror på omständighet som ligger utanför Bolagets kontroll. 

 
Bolaget förbinder sig också att, vid en eventuell vidareförsäljning av Fastigheten 
föreskriva motsvarande villkor för köparen och svarar mot Kommunen för eventuell 
bristande uppfyllelse av villkoret i senare förvärvsled. 

 
       

20.  TILLGÅNG TILL FASTIGHETEN 
Bolaget har efter parternas undertecknande av detta avtal rätt att nyttja marken för  
provtagning och andra sedvanliga undersökningar. 
 
 

--------Övrigt-------- 

 

21. AVTALETS GILTIGHET 
Detta avtal blir för parterna bindande endast under förutsättning  
 
att  kommunstyrelsen i Knivsta kommun godkänner detsamma genom beslut som 
  senare vinner laga kraft, dock senast 12 månader från detta avtals undertecknande. 

 
att  styrelsen för Bolaget godkänner detsamma senast 12 månader från detta avtals 

undertecknande. 
 
att vederbörlig fastighetsbildning sker och vinner laga kraft på grundval av detta köp  
  enligt punkt 2. 

 
Skulle ovanstående förutsättningar inte uppfyllas är avtalet förfallet i sin helhet utan 
ersättningsskyldighet för någondera parten med undantag för att eventuellt utbetald 
köpeskilling ska återbetalas omgående. 
 

22. SKADESTÅNDSANSVAR 
Om Bolaget eller av Bolaget anlitat företag inte följer sina åligganden enligt detta avtal 
(ringa brott undantagna) och Kommunen därigenom åsamkas direkt skada är Bolaget 
ersättningsskyldigt gentemot Kommunen för sådan skada såvida inte rättelse vidtas efter 
erinran. Skadeståndsskyldighet föreligger inte i den situationen att vite ska utgå enligt 
punkt 19. 
 

23. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 
Detta avtal får utan Kommunens skriftliga godkännande överlåtas till av Bolaget 
kontrollerad bostadsrättsförening, ekonomisk förening eller dotterbolag.  
Överlåtelse till annan part kräver Kommunens skriftliga godkännande. 
 
 
24. ÄNDRINGAR 
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Ändringar i eller tillägg till detta avtal, ska för att vara gällande mellan parterna, vara 
skriftligen avfattade och undertecknade av bägge parter. 

 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt.  
 
Knivsta 2019-___-___ Knivsta 2019-___-___ 
 
 
För Knivsta kommun 
 
 
 
……………………………………. 
Peter Evansson, kommunstyrelsens 
ordförande 
 
 
 
……………………………………. 
Lena Fransson, kommundirektör 
 
 
 
 
 
 
Bevittnas: 
 
 
 
………………………………………. 
 
 
 
 
………………………………………….. 
 

För Magnolia Holding 3 AB 
 
 
 
…………………………………. 
 
 
 
 
 
……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
Bevittnas: 
 
 
 
……………………………………. 
 
 
 
 
…………………………………….. 
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Söder om Gredelbyleden, Kv Ångloket, översiktlig Projektbeskrivning

Utmed Gredelbyleden och järnvägen uppstår två halvslutna bostadskvarter som del av en större kvarterstadsutbyggnad väster om Knivsta tätort.
Bebyggelsen placeras delvis i branta sluttningar och höjdskillnaden tas upp av suterränghus placerade på ett underliggande garage i 2 våningar.
Gatubebyggelsen utmed Ångbykulle och Gredelbyleden skiftar mellan 4 till 6 våningar och trappas gradvis ned mot Ångloksgatan i öster.
Betingat av sluttningarna ter sig gatubebyggelsen på gårdssidan högre med upp till 8 våningar.
Bostadskvarteren planeras för både tre- till sexspännarhus och längs med Ångloksgatan loftgångshus med generösa gårdsvända entré-balkonger.
De för området kännetecknande sluttningarna återskapas på gårdarna. Här anläggs bullerskyddade gröna gårdar med fina inslag av terrasserade
trädgårdar vars olika nivåer kopplas till både loftgångar och intilliggande trapphus.
Bottenvåningarna och de anslutande gatu- och gårdsrummen utförs med en medveten rumslig bearbetning i form av rymliga uteplatser och mindre
platsbildningar intill indragna entréer. Samtliga husentréer vänder sig även mot gatan och bidrar till levande och trygga gaturum.
Gatubebyggelsens fasader präglas av samspelet mellan repetition och variation: olika putstyper och färger, väl tilltagna fönster samt växelvis
indragna samt påhängda balkonger skapar en sammanhållen men ändå variationsrik arkitektur och en trivsam stadsmiljö. Som kontrast föreslås
den lägre loftgångsbebyggelsen, vänd mot Knivsta tätort, kläs med träpaneler i olika varianter och kulörer.
Bostäderna kännetecknas av kompakta och smarta planlösningar som lägger tonvikten på yte ektiva lägenheter med höga boendekvaliteter.
Samtliga bostäder har tillgång till rymliga balkonger eller uteplatser på gårdsplanen och utmed gränderna i markplan.

Ytsammanställning tidigt Programhandlingsskede:
Markareal        ca 10 307 m2
Ljus BTA         ca 22 309 m2
Mörk BTA övrigt          ca 1 547 m2
Mörk BTA Garage          ca 4 261 m2
Antal lägenheter          ca 359 st.

Lägenhetsfördelning:
1rok     ca 28%
2rok     ca 40%
3rok    ca 26%
4rok    ca 6%

ÅNGLOKET: PROJEKTBESKRIVNING
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NYCKELTAL LGH‐FÖRDELNING BOA Snittarea enligt tidig Progr. Antal Andel enligt tidig Progr.
Snittarea 46,6 m² 1:or 2580,5 m² 26,1 m² 26,5 m² 99 28% 25‐35%
Snitt, rum 2,1 2:or 6390,3 m² 44,1 m² 43,5 m² 145 40% 30‐50%
Antal lgh 359 3:or 6121,0 m² 64,4 m² 63,5 m² 95 26% 25‐35%
Antal rum 754 4:or 1641,7 m² 82,1 m² 75,5 m² 20 6% 5‐15%
BOA 16733,5 m²

Totalt 16733,5 m² 46,6 m² 45,0 m² 359 100% P‐behov enligt K med Bilpool ‐30% CKP‐behov enligt K

0,6 per 100m2lj BTA 2,5 per 100m2lj BTA

133,9 93,7 557,7

EFFEKTIVITET BOA LOA tot BTA(exkl Garage)  Ljus BTA  (BOA+LOA)/BTA Antal Lgh Mörk BTA Garage mörk BTA Garage Antal P‐platser Cyklar st
Hus A 1419,0 m² 0,0 m² 2075,8 m² 1849,5 m² 76,7% 31 226,3 m² Plan 01 2098,9 m² 60
Hus B 1419,0 m² 0,0 m² 2075,8 m² 1849,5 m² 76,7% 31 226,3 m² Plan 02 2162,3 m² 58
Hus C 1931,0 m² 0,0 m² 2806,1 m² 2553,0 m² 75,6% 39 253,1 m²
Hus D 2072,5 m² 0,0 m² 2864,6 m² 2776,7 m² 74,6% 53 87,9 m²
Hus E 1241,9 m² 0,0 m² 1737,9 m² 1620,4 m² 76,6% 27 117,5 m²
Hus F 1383,9 m² 0,0 m² 2060,4 m² 1880,2 m² 73,6% 28 180,2 m²
Hus G 1230,5 m² 0,0 m² 1710,7 m² 1631,9 m² 75,4% 20 78,8 m²
Hus H 1266,7 m² 0,0 m² 1758,0 m² 1614,1 m² 78,5% 21 143,9 m²
Hus I 2281,9 m² 0,0 m² 3408,0 m² 3262,6 m² 69,9% 45 145,4 m²
Hus J 2487,1 m² 0,0 m² 3358,9 m² 3271,0 m² 76,0% 64 87,9 m²
GARAGE
TOTALT 16733,5 m² 0,0 m² 23856,2 m² 22308,9 m² 75,0% 359 1547,3 m² 4261,2 m² 4261,2 m² 118

SAMMANSTÄLLNING

ÅNGLOKET: YTSAMMANSTÄLLNING
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VY FRÅN ÖSTER

FLYGVY ÖVER DE NYA BOSTADSKVARTEREN - VOLYMSKISS
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VY FRÅN SÖDER

FLYGVY ÖVER DE NYA BOSTADSKVARTEREN
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IV
BH +27.85

V
BH +30.65

IV (V)
BH +36.25

VI (VII)
BH +41.85

IV (VI)
BH +38.05

IV
BH +26.85

III
BH +24.15

IV
BH +26.65

GREDELBYLEDEN

ÅNGLOKSGATAN

ÄNGBYKULLE

CYKELBANA

GÅNGBANA

GÅNGBANA

GÅNGBANA

TORG

NATUR

+14.12 +14.60

+14.84

+22.86

+23.96

 +25.69
  +25.69

+14.15

+23.36

INFART

SOPRUM
FG 14.45

GÅRD
KVARTER 1

BULLERSKÄRM

 +14.60

 +16.00

 +17.40

+18.80

 +20.20

 +17.00

 +18.40

 +19.80

+14.96

+23.16

+14.00 +14.24 +14.72

+20.5

+16.5

+18.5
 +14.60

+15.5

+17.5

+19.5

+20.20

+21.5

+21.20

+20.20

+21.20

+24.05

GÅRD
KVARTER 2

 +14.40

V
BH +29.35

+18.40

+14.60

+15.60

 +14.60

 +15.60

 HKP

 HKP

UPPSTÄLLNING SOP

+19.74

VÄNDPLAN

LEK

 +14.60

VI
BH +31.95

V
BH +29.15

LEK

FASTIGHETSGRÄNS

HUS A HUS B

HUS CHUS D

FG + 25.85FG + 25.85

LEK

FG + 20.25 FG + 20.25

GROVAFALL
FG 14.45

FG + 14.45

FG + 14.65
FG + 14.45

TORG n2

n2

FG + 24.05

FG + 24.05

FG + 21.25

FG + 21.25

SOPRUM
FG 15.65

GROVAFALL
FG 15.65  +15.10

 +15.20

 +14.70

 +23.20

 +22.95

 +24.00

 +24.00

SOPRUM
 FG 24.05

FG + 24.05

FG + 24.05

FG + 24.05
FG + 15.65

FG + 15.65

FG + 15.65

VI
BH +32.95

HUS E

HUS F

HUS G

HUS H

HUS IHUS J

n2

SITUATIONSPLAN
SKALA 1:1000

N

0

Skala 1:500

5 10 20M
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16,67 %8,33 % 8,33 %

8,41 %16,82 %16,82 %8,41 %

8,41 %16,82 %16,82 %8,41 %

+20.5

+14.24 +14.41 +14.52 +14.60 +14.72
+14.84

+17.5

+14.00

+14.40

GROVAVFALL

SOPRUM

KVARTER 1
PLAN 01

BOA= 820,8 m2

BTA Ljus= 1227,0 m2
NT= 66,9 %

P1= 33 P
FG +14.15

+17.90

+14.60

+16.00

+14.60

EL BV/RS

EL

boa= 820,8
bta= 1251
nt= 65,6

UC VP (BERGVÄRME)
HUS C + D

CYKELRUM 56 p

+14.40

LJUSGÅRD LJUSGÅRD

PASSAGE

Utrymning

UC HUS C + D

ENTRÉENTRÉ

FG +14.15

FG +14.65

BV/RS

LJUSGÅRD LJUSGÅRD

EL BV/RS

ENTRÉ

GROVAVFALL

SOPRUM

BV/RS EL

ENTRÉ

P2= 27 P
FG +15.15

CYKELRUM
32 p

Utrymning

+15.60

+15.60

+15.20

+14.70

+15.20

+15.10

+15.60

UC HUS
H + I + J

KVARTER 2
PLAN 01

BOA= 609,4 m2

BTA Ljus= 1009,7 m2
NT= 60,4 %

BTA Ljus Hus D
704,1 m2

BTA Ljus Hus C
155,6 m2

BTA Ljus Hus C
367,3 m2

BTA Ljus Hus I
356,4 m2

BTA Ljus Hus J
653,3 m2

BTA Mörk Garage B2
1 077,0 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
64,8 m2

3 rok
64,8 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
62,3 m2

3 rok
60,9 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

BTA Mörk Hus C
167,0 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
64,8 m2

3 rok
64,8 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

BTA Mörk Hus I
73,8 m2

BTA Mörk Garage B1
1 021,9 m2

+14.10

+14.60

FG +14.45 FG
+14.65

FG +14.45

14.60 14.60

+14.10

UPPSTÄLLNING SOP

 HKP

 HKP

FG +15.65

FG +15.65

FG +15.65

 +17.00

+15.60

PLAN 01 -  Garageplan 1
SKALA 1:500

N

0

Skala 1:500

5 10 20M
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P3= 27 P
+16.95

+17.90

+14.60

+18.80

+17.40

+16.00

+14.60

FLÄKTRUM GARAGE

boa= 1046,3
bta= 1324,7
nt= 79

KVARTER 1
PLAN 02

BOA= 1090,4 m2

BTA Ljus= 1375,5 m2
NT= 79,3 %

Utrymning

KVARTER 2
PLAN 02

BOA= 793,6 m2

BTA Ljus= 1039,4 m2
NT= 76,4 %

P4= 31 P
+17.95

EL
HUS
H

Utrymning

EL
HUS
G

UC VP
(BERGVÄRME)

HUS H + I + J

FLÄKTRUM

HUS E + F + G

FLÄKTRUM
HUS H + I

+21.20

BTA Ljus Hus C
671,4 m2

BTA Ljus Hus D
704,1 m2

BTA Ljus Hus I
386,1 m2

BTA Ljus Hus J
653,3 m2

BTA Mörk Garage B2
1 079,0 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
64,8 m2

3 rok
64,8 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
67,8 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
62,3 m2

3 rok
60,9 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
64,8 m2

3 rok
64,8 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
62,3 m2

2 rok
52,4 m2

BTA Mörk Hus I
71,6 m2

BTA Mörk Hus G
78,8 m2

BTA Mörk Hus H
143,9 m2

BTA Mörk Garage B1
1 087,3 m2

16,67 %8,33 % 8,33 %

+16.90

+17.45 +17.45

+16.95

+18.45 +18.45

+18.45

 +17.00

 +18.40

 +19.80

+15.60

PLAN 02 -  Garageplan 2
SKALA 1:500

N

0

Skala 1:500

5 10 20M
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+20.20

UC VP (BERGVÄRME)
HUS A + Bboa= 305,2

bta= 414,1
nt= 73,7%

UC HUS
A + B

EL HUS A

+18.80

+17.40

+21.20+20.70

+17.90

+21.20

boa= 1090,4
bta= 1381,2
nt= 78,9

KVARTER 1
PLAN 03

BOA= 1395,6 m2

BTA Ljus= 1795,2 m2
 NT= 77,7 %

UTRYMNING GARAGE

+20.20

KVARTER 2
PLAN 03

BOA= 1325,3 m2

BTA Ljus= 1725,4 m2
NT= 76,8 %

EL HUS EUTRYMNING GARAGE

UTRYMNING

GARAGE

BV/RS

UC VP (BERGVÄRME)
HUS E + F + G

EL HUS F
UC
HUS
E + F + G

FRD

CYKELRUM

40 p
EL HUS B

+21.20

BV/RS

BTA Ljus Hus E
207,0 m2

BTA Ljus Hus F
116,9 m2

BTA Ljus Hus G
148,7 m2

BTA Ljus Hus H
144,1 m2

BTA Ljus Hus B
207,0 m2

BTA Ljus Hus A
207,0 m2

BTA Ljus Hus C
677,1 m2

BTA Ljus Hus D
704,1 m2

BTA Ljus Hus I
455,4 m2

BTA Ljus Hus J
653,3 m2

BTA Mörk Hus B
117,5 m2

2 rok
43,7 m2

1 rok
25,4 m2

2 rok
43,7 m2

1 rok
25,4 m2

4 rok
83,5 m2

4 rok
83,5 m2

BTA Mörk Hus A
117,5 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
64,8 m2

3 rok
64,8 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
67,8 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
62,3 m2

3 rok
60,9 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
64,8 m2

3 rok
64,8 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
52,4 m2

3 rok
62,3 m2

1 rok
28,6 m2

1 rok
28,4 m2

2 rok
43,7 m2

1 rok
25,4 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
43,8 m2

1 rok
37,3 m2

2 rok
44,1 m2

4 rok
83,5 m2

BTA Mörk Hus E
117,5 m2

1 rok
37,3 m2

1 rok
37,3 m2

2 rok
50,6 m2 1 rok

27,6 m2

BTA Mörk Hus F
180,2 m2

+20.25 +20.25

+20.25 +20.25 +21.25 +21.25

+21.25

+21.25

 +18.40

 +19.80

PLAN 03
SKALA 1:500

N

0

Skala 1:500

5 10 20M



10117_ANG / 2019-03-08

OWC
OWC Arkitekter AB

PROGRAMHANDLING / SKISSFÖRSLAG ÅNGLOKET KNIVSTA

III

BV / RS

boa= 354,2
bta= 458,2
nt= 77,3 %

FRD BV / RS FRD
FLÄKTRUM CYKELRUM 70 p

+21.20

+23.50

boa= 825,8
bta= 1082,8
nt= 76,3

KVARTER 1
PLAN 04

BOA= 1180,0 m2

BTA Ljus= 1541,0 m2
NT= 76,6 %

KVARTER 2
PLAN 04

BOA= 1641,3 m2

BTA Ljus= 2325,3 m2
NT= 70,6 %

ENTRÉ

+24.70

+24.00

+23.16

+23.36

ENTRÉ

ENTRÉ

SOPRUM

ENTRÉ

BV/RS

ENTRÉ

+23.20

+23.05

BTA Ljus Hus E
337,9 m2

BTA Ljus Hus F
332,2 m2

BTA Ljus Hus G
247,2 m2

BTA Ljus Hus H
245,0 m2

BTA Ljus Hus B
229,1 m2

BTA Ljus Hus A
229,1 m2

BTA Ljus Hus C
681,6 m2

BTA Ljus Hus D
401,2 m2 BTA Ljus Hus I

509,7 m2

BTA Ljus Hus J
653,3 m2

2 rok
43,7 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

2 rok
43,7 m2

1 rok
25,4 m2

4 rok
82,6 m2

4 rok
82,6 m2

BTA Mörk Hus A
108,8 m2 BTA Mörk Hus B

108,8 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

3 rok
64,8 m2

3 rok
64,8 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
67,8 m2

3 rok
62,3 m2

3 rok
60,9 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
64,8 m2

3 rok
64,8 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
61,2 m2

3 rok
62,3 m2

2 rok
42,5 m2

2 rok
41,0 m2

2 rok
43,7 m2

3 rok
59,1 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

2 rok
50,6 m2

3 rok
60,2 m2

1 rok
27,3 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
70,2 m2

3 rok
65,8 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
69,1 m2

2 rok
41,1 m2

2 rok
41,1 m2

2 rok
42,9 m2

2 rok
45,3 m2

+23.05 +23.05

+23.05 +23.05

+24.15

+24.05 +24.05

+24.05

+24.05

+24.05

+24.05

+23.8

+22.95

+24.05

+23.85

+23.85

PLAN 04
SKALA 1:500

N

0

Skala 1:500

5 10 20M
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IV

IV

IV

boa= 471,6
bta= 675,8
nt= 69,8 %

ENTRÉ ENTRÉ +23.50+25.80

boa= 176,1
bta= 263,2
nt= 66,9

KVARTER 1
PLAN 05

BOA= 647,7 m2

BTA Ljus= 939,0 m2
NT= 69,0 %

III

FLÄKTRUM

HISSTOPP

KVARTER 2
PLAN 05

BOA= 1679,8 m2

BTA Ljus= 2172,2 m2
NT= 77,3 %

BTA Ljus Hus B
337,9 m2

BTA Ljus Hus A
337,9 m2

BTA Ljus Hus E
358,5 m2

BTA Ljus Hus F
352,7 m2

BTA Ljus Hus G
247,2 m2

BTA Ljus Hus H
245,0 m2

BTA Ljus Hus D
263,2 m2

BTA Ljus Hus I
311,0 m2

BTA Ljus Hus J
657,8 m2

2 rok
41,1 m2

2 rok
41,1 m2

3 rok
59,1 m2

2 rok
43,7 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

2 rok
41,1 m2

2 rok
41,1 m2

1 rok
25,4 m2

2 rok
43,7 m2

3 rok
59,1 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

3 rok
60,5 m2

1 rok
25,4 m2

3 rok
64,8 m2

BTA Mörk Hus C
86,1 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
64,8 m2

3 rok
64,8 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

4 rok
79,6 m2

3 rok
62,3 m2

2 rok
44,1 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
65,1 m2

2 rok
43,7 m2

3 rok
65,8 m2

3 rok
59,1 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

3 rok
67,6 m2

2 rok
50,6 m2

3 rok
69,3 m2

3 rok
60,2 m2

1 rok
27,3 m2

2 rok
44,1 m2

4 rok
85,0 m2

3 rok
69,1 m2

4 rok
80,6 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
69,1 m2

2 rok
42,5 m2

2 rok
41,0 m2

 +25.80

FG +25.85 FG +25.85

+25.85

+26.85

+26.65

+25.85 +26.85  +26.85

+26.85

+27.05

+27.05

+27.05

+27.85

PLAN 05
SKALA 1:500

N

0

Skala 1:500

5 10 20M
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VV

boa= 569,0
bta= 717
nt= 79,4 %

KVARTER 1
PLAN 06

BOA= 569,0 m2

BTA Ljus= 717,0 m2
NT= 79,4 %

IV

IV

III

FLÄKTRUM

HISSTOPP

V

IV

KVARTER 2
PLAN 06

BOA= 1176,9 m2

BTA Ljus= 1514,4 m2
NT= 77,7 %

FLÄKTRUM

HISSTOPP

BTA Ljus Hus B
358,5 m2

BTA Ljus Hus A
358,5 m2

BTA Ljus Hus E
358,5 m2

BTA Ljus Hus F
352,7 m2

BTA Ljus Hus G
247,2 m2

BTA Ljus Hus H
245,0 m2

BTA Ljus Hus I
311,0 m2

3 rok
59,1 m2

3 rok
65,1 m2

2 rok
43,7 m2

3 rok
65,8 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

3 rok
65,1 m2

2 rok
43,7 m2

3 rok
65,8 m2

3 rok
59,1 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

BTA Mörk Hus D
87,9 m2

4 rok
79,6 m2

3 rok
62,3 m2

2 rok
41,0 m2

3 rok
65,1 m2

2 rok
43,7 m2

3 rok
65,8 m2

3 rok
59,1 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

3 rok
67,6 m2

2 rok
50,6 m2

3 rok
69,3 m2

3 rok
60,2 m2

1 rok
27,3 m2

2 rok
44,1 m2

4 rok
85,0 m2

3 rok
69,1 m2

4 rok
80,6 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
69,1 m2

BTA Mörk Hus J
87,9 m2

2 rok
42,5 m2

+28.65 +28.65

+29.35

+29.15

+28.65 +29.85

+29.65

+29.85

+29.85

+29.85

+29.65

+30.35

PLAN 06
SKALA 1:500

N

0

Skala 1:500

5 10 20M



13117_ANG / 2019-03-08

OWC
OWC Arkitekter AB

PROGRAMHANDLING / SKISSFÖRSLAG ÅNGLOKET KNIVSTA

KVARTER 1
PLAN 07

BOA= 569,0 m2

BTA Ljus= 717,0 m2
NT= 79,4 %

V

IV

IV

III

VI V

IVV

VI

KVARTER 2
PLAN 07

BOA= 1176,9 m2

BTA Ljus= 1514,4 m2
NT= 77,7 %

BTA Ljus Hus B
358,5 m2

BTA Ljus Hus A
358,5 m2

BTA Ljus Hus E
358,5 m2

BTA Ljus Hus F
352,7 m2

BTA Ljus Hus G
247,2 m2

BTA Ljus Hus H
245,0 m2

BTA Ljus Hus I
311,0 m2

3 rok
59,1 m2

3 rok
65,1 m2

2 rok
43,7 m2

3 rok
65,8 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

3 rok
65,1 m2

2 rok
43,7 m2

3 rok
65,8 m2

3 rok
59,1 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

4 rok
79,6 m2

3 rok
62,3 m2

2 rok
41,0 m2

3 rok
65,1 m2

2 rok
43,7 m2

3 rok
65,8 m2

3 rok
59,1 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

3 rok
67,6 m2

2 rok
50,6 m2

3 rok
69,3 m2

3 rok
60,2 m2

1 rok
27,3 m2

2 rok
44,1 m2

4 rok
85,0 m2

3 rok
69,1 m2

4 rok
80,6 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
69,1 m2

2 rok
42,5 m2

+31.45 +31.45

+31.95

+32.45

+32.45

+32.65

+32.65

+32.65

+32.95

N

0

Skala 1:500

5 10 20M

PLAN 07
SKALA 1:500



14117_ANG / 2019-03-08

OWC
OWC Arkitekter AB

PROGRAMHANDLING / SKISSFÖRSLAG ÅNGLOKET KNIVSTA

boa= 569,0
bta= 717
nt= 79,4 %

KVARTER 1
PLAN 08

BOA= 569,0 m2

BTA Ljus= 717,0 m2
NT= 79,4 %

V

IV

IV

III

VI V

IVV

KVARTER 2
PLAN 08

BOA= 744,6 m2

BTA Ljus= 989,7 m2
NT= 75,2 %

VI

IV (V)

BTA Ljus Hus B
358,5 m2

BTA Ljus Hus A
358,5 m2

BTA Ljus Hus F
186,5 m2

BTA Ljus Hus G
247,2 m2

BTA Ljus Hus H
245,0 m2

BTA Ljus Hus I
311,0 m2

3 rok
59,1 m2

3 rok
65,1 m2

2 rok
43,7 m2

3 rok
65,8 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

3 rok
65,1 m2

2 rok
43,7 m2

3 rok
65,8 m2

3 rok
59,1 m2

1 rok
25,4 m2

1 rok
25,4 m2

4 rok
79,6 m2

3 rok
62,3 m2

2 rok
41,0 m2

3 rok
69,3 m2

1 rok
30,6 m2

1 rok
27,3 m2

2 rok
44,1 m2

4 rok
85,0 m2

3 rok
69,1 m2

4 rok
80,6 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
69,1 m2

2 rok
42,5 m2

+34.25 +34.25

+35.25

+35.45

+35.45

+35.45

+36.25

N

0

Skala 1:500

5 10 20M

PLAN 08
SKALA 1:500



15117_ANG / 2019-03-08

OWC
OWC Arkitekter AB

PROGRAMHANDLING / SKISSFÖRSLAG ÅNGLOKET KNIVSTA

IV (VI)

V

IV

IV

III

VI V

IVV

KVARTER 2
PLAN 09

BOA= 744,6 m2

BTA Ljus= 989,7 m2
NT= 75,2 %

VI

IV (V)

BTA Ljus Hus F
186,5 m2

BTA Ljus Hus G
247,2 m2

BTA Ljus Hus H
245,0 m2

BTA Ljus Hus I
311,0 m2

4 rok
79,6 m2

3 rok
62,3 m2

2 rok
41,0 m2

3 rok
69,3 m2

1 rok
30,6 m2

1 rok
27,3 m2

2 rok
44,1 m2

4 rok
85,0 m2

3 rok
69,1 m2

4 rok
80,6 m2

2 rok
44,1 m2

3 rok
69,1 m2

2 rok
42,5 m2

+38.05

+37.55+37.55

+38.05

+38.15

+38.15

+38.15

N

0

Skala 1:500

5 10 20M

PLAN 09
SKALA 1:500



16117_ANG / 2019-03-08

OWC
OWC Arkitekter AB

PROGRAMHANDLING / SKISSFÖRSLAG ÅNGLOKET KNIVSTA

IV (VI) IV (V)

VI (VII)

IVV III
BH +26.85 BH +24.05 BH +26.85

BH +38.05

BH +30.65 BH +27.85

BH +36.25

BH +41.85

IV

VI V VI

IVV

N

0

Skala 1:500

5 10 20M

TAKPLAN
SKALA 1:500



17117_ANG / 2019-03-08

OWC
OWC Arkitekter AB

PROGRAMHANDLING / SKISSFÖRSLAG ÅNGLOKET KNIVSTA

KVARTER 1 KVARTER 2

A B

CD

E
F

G

H

I

J

N

+14,15

+16,95

+20,25

+23,05

+25,85

+28,65

+31,45

+34,25

+38,05

+14,45

+17,45

+20,25

+23,05

+26,85

+29,15

+14,60 +14,40

+20,20

+14,40

+17,40

IV (VI)

IV

ÄN
G

BY
KU

LL
E

ÅN
G

LO
KS

G
AT

AN

Fa
st

ig
he

ts
gr

än
s

EgenskapsgränsEgenskapsgräns

Fa
st

ig
he

ts
gr

än
s

befintlig marklinje

01

02

03

04

05

06

07

08

01

02

03

04

V

PASSAGE

SOPRUM

CYKELRUM

UC VP

+25,70

TVÄRSEKTION
SKALA 1:250

TVÄRSEKTION GENOM KVARTER 1 MOT NORR



18117_ANG / 2019-03-08

OWC
OWC Arkitekter AB

PROGRAMHANDLING / SKISSFÖRSLAG ÅNGLOKET KNIVSTA

KVARTER 1 KVARTER 2

A B

CD

E
F

G

H

I

J

N

+14,15

+16,95

+20,25

+23,05

+25,85

+28,65

+31,45

+34,25

+38,05

+14,45

+17,45

+20,25

+24,05

+14,60+14,40 +14,40

+17,40

+26,65

+31,95

+29,35

+37,55IV (VI)

III

ÄN
G

BY
KU

LL
E

ÅN
G

LO
KS

G
AT

AN

Fa
st

ig
he

ts
gr

än
s

Egenskapsgräns Egenskapsgräns

Fa
st

ig
he

ts
gr

än
s

01

02

03

04

05

06

07

08

01

02

03

IV

VI

V

befintlig marklinje
UC VP

FLÄKTRUM

UTRYMNING

+25,82

+20,20

TVÄRSEKTION
SKALA 1:250

TVÄRSEKTION GENOM KVARTER 1 MOT SÖDER



19117_ANG / 2019-03-08

OWC
OWC Arkitekter AB

PROGRAMHANDLING / SKISSFÖRSLAG ÅNGLOKET KNIVSTA

KVARTER 1 KVARTER 2

A B

CD

E
F

G

H

I

J

N

+14,15

+16,95

+20,20

+38,05

+15,15

+17,95

+21,25

+36,25

+25,85

0709

IV (VI)

01

02
befintlig marklinje

Fa
st

ig
he

ts
gr

än
s

TVÄRSEKTION
SKALA 1:250

LÄNGDSEKTION GENOM GARAGETS SÖDRA DEL



20117_ANG / 2019-03-08

OWC
OWC Arkitekter AB

PROGRAMHANDLING / SKISSFÖRSLAG ÅNGLOKET KNIVSTA

KVARTER 1 KVARTER 2

A B

CD

E
F

G

H

I

J

N

+14,45

+17,45

+20,25

+23,05

+26,85

+14,40

+21,20

+22,94

+27,95

+15,60
+14,60

+41,85

+26,85

+14,45

+17,45

+20,25

+23,05

+25,85

+29,35

+24,15

+31,95

+17,45

+20,25

+23,05

+25,85

+29,15 +28,65

+15,65

+18,45

+21,25

+24,05

+26,85

+30,35
+29,65

+32,95

PLAN 02

PLAN 03

PLAN 04

PLAN 01

TOTALHÖJD

SOPRUM

FLÄKTRUM

FLÄKTRUM

Egenskapsgräns Fa
st

ig
he

ts
gr

än
s

Egenskapsgräns

V

VI

V

IV

01

02

03

04

05

02

03

04

05

HUS C

01

UTRYMNINGBV/RSEL

V

01

02

03

04

05

Egenskapsgräns

III

IV
IV

VI (VII)

FLÄKTRUM

FLÄKTRUM

VI

CYKELRUM

Fa
st

ig
he

ts
gr

än
s

Egenskapsgräns

+15,65

+18,45

+21,25

+24,05

+26,85

+29,65

+32,45

+35,25

+38,05

+41,85

+14,60 +14,27

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 0

TOTALHÖJD

PLAN 4

PLAN 5

PLAN 6

PLAN 7

PLAN 8

LÄNGDSEKTION
SKALA 1:500

LÄNGDSEKTION GENOM BÅDA KVARTER MOT ÖSTER



21117_ANG / 2019-03-08

OWC
OWC Arkitekter AB

PROGRAMHANDLING / SKISSFÖRSLAG ÅNGLOKET KNIVSTA

KVARTER 1 KVARTER 2

A B

CD

E
F

G

H

I

J

N

+14,45

+17,45

+20,25

+23,05

+26,85

+14,40+14,60

+26,85

+14,45

+17,45

+20,25

+23,05

+25,85

+29,35

+24,15

+31,95

+17,45

+20,25

+23,05

+25,85

+29,15 +28,65

PLAN 02

PLAN 03

PLAN 04

PLAN 01

TOTALHÖJD

SOPRUM

FLÄKTRUM

FLÄKTRUM

Egenskapsgräns Fa
st

ig
he

ts
gr

än
s

Egenskapsgräns

V

VI

V

IV

01

02

03

04

05

02

03

04

05

HUS C

01

UTRYMNINGBV/RSEL

III

IV

+14,60 +14,27

TVÄRSEKTION
SKALA 1:250

LÄNGDSEKTION GENOM KVARTER 1 MOT ÖSTER



22117_ANG / 2019-03-08

OWC
OWC Arkitekter AB

PROGRAMHANDLING / SKISSFÖRSLAG ÅNGLOKET KNIVSTA

KVARTER 1 KVARTER 2

A B

CD

E
F

G

H

I

J

N

+21,20

+22,94

+27,95

+15,60

+41,85

+15,65

+18,45

+21,25

+24,05

+26,85

+30,35
+29,65

+32,95

V

01

02

03

04

05

Egenskapsgräns

IV

VI (VII)

FLÄKTRUM

FLÄKTRUM

VI

CYKELRUM

Fa
st

ig
he

ts
gr

än
s

Egenskapsgräns

+15,65

+18,45

+21,25

+24,05

+26,85

+29,65

+32,45

+35,25

+38,05

+41,85

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 0

TOTALHÖJD

PLAN 4

PLAN 5

PLAN 6

PLAN 7

PLAN 8

TVÄRSEKTION
SKALA 1:250

LÄNGDSEKTION GENOM KVARTER 2 MOT ÖSTER



23117_ANG / 2019-03-08

OWC
OWC Arkitekter AB

PROGRAMHANDLING / SKISSFÖRSLAG ÅNGLOKET KNIVSTA

KVARTER 1 KVARTER 2

A B

CD

E
F

G

H

I

J

N

+15,65

+18,45

+21,25

+24,05

+26,85

+29,65

+32,45

+35,25

+38,05

+41,85

+14,45

+17,45

+20,25

+23,05

+25,85

+29,65

+41,85

+15,65
+14,64

+26,85

+24,15

+27,95

+29,35

+14,47

+31,95

+29,15

+15,18

+30,35

+32,95

PLAN 4

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 0

PLAN 8

PLAN 7

PLAN 6

TOTALHÖJD

PLAN 5

PLAN 02

PLAN 03

PLAN 04

PLAN 01

TOTALHÖJD

PLAN 05

GROVAVFALLSOPRUM

V

IV

III

GROVAVFALLSOPRUM HUS I

V

IV

VI ( VII)

+22,95

+14,04

+14,45

+17,45

+20,25

+23,05

+26,85

+14,15

+17,45

+20,25

+23,05

+25,85

+28,65

+31,45

+34,25

+38,05

+14,65
+14,10

+26,65

+38,05

+29,35

+31,95

PLAN 02

PLAN 03

PLAN 04

PLAN 01

TOTALHÖJD

HUS D

01

UTRYMNING
GARAGE

V

VI

IV

IV (VI)

+20,20

+24,05

+27,05

+29,85

+32,65

+35,45

+38,25

+41,85+41,85

+23,30+22,98
+23,85 +23,85+23,80

1412 16

PLAN 4

PLAN 3

PLAN 8

PLAN 7

PLAN 6

TOTAL
HÖJD

PLAN 5

HUS GHUS H SOPRUM

VI (VII)

HUS I

FASAD ÖST

SAMMANSTÄLLNING 1/2 FASADER KVARTER 1 OCH KVARTER 2
SKALA 1:500

FASAD SYD KVARTER 1 FASAD NORR KVARTER 2

KVARTER 1 KVARTER 2



24117_ANG / 2019-03-08

OWC
OWC Arkitekter AB

PROGRAMHANDLING / SKISSFÖRSLAG ÅNGLOKET KNIVSTA

KVARTER 1 KVARTER 2

A B

CD

E
F

G

H

I

J

N

+24,05

+27,05

+29,85

+32,65

+35,45

+38,25

+42,05

+25,85

+28,65

+31,45

+34,25

+38,05

+25,37

+38,05

+25,68 +25,88

+37,55
+36,45

+35,95

+41,85

+24,05+23,62

0907PLAN 4

PLAN 3

PLAN 8

PLAN 7

PLAN 6

TOTALHÖJD

PLAN 5

PLAN 05

PLAN 08

PLAN 07

TOTALHÖJD

PLAN 06

HUS AHUS B

IV (VI)

05

IV (V)

03

VI (VII)

HUS E
HUS F

+15,15

+18,45

+21,25

+24,05

+26,85

+29,65

+32,45

+36,05

+14,74+14,93

+25,52

+30,35

+36,05

+32,95

PLAN 4

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 0

PLAN 6

TOTALHÖJD

PLAN 5

01

V

01

02

befintlig marklinje

HUS I

IV (V)

+15,65

+18,45

+21,25

+24,05

+26,85

+30,35

+21,20

PLAN 4

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 0

TOTAL
HÖJD

+14,15

+16,95

+20,25

+23,05

+25,85

+28,65

+31,45

+34,25

+38,05

+26,85

+14,60+14,60

+25,79

+14,15

+16,95

+20,20

+38,05

+29,15

PLAN 4

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 0

PLAN 6

TOTAL
HÖJD

PLAN 5

PLAN 7

CYKELRUM UC

01

02

PASSAGE

IV

IV (VI)

befintlig marklinje

UC VP

FASAD NORR KVARTER 1

SAMMANSTÄLLNING 2/2 FASADER KVARTER 1 OCH KVARTER 2
SKALA 1:500

FASAD VÄST

KVARTER 1KVARTER 2

FASAD SYD KVARTER 2



25117_ANG / 2019-03-08

OWC
OWC Arkitekter AB

PROGRAMHANDLING / SKISSFÖRSLAG ÅNGLOKET KNIVSTA

KVARTER 1 KVARTER 2

A B

CD

E
F

G

H

I

J

N

+14,45

+17,45

+20,25

+23,05

+26,85

+14,15

+17,45

+20,25

+23,05

+25,85

+28,65

+31,45

+34,25

+38,05

+14,65
+14,10

+26,65

+38,05

+29,35

+31,95

PLAN 02

PLAN 03

PLAN 04

PLAN 01

TOTALHÖJD

HUS D

01

UTRYMNING
GARAGE

V

VI

IV

IV (VI)

+20,20

SYDFASAD KVARTER 1
SKALA 1:250

FASAD MOT SÖDER KVARTER 1



26117_ANG / 2019-03-08

OWC
OWC Arkitekter AB

PROGRAMHANDLING / SKISSFÖRSLAG ÅNGLOKET KNIVSTA

KVARTER 1 KVARTER 2

A B

CD

E
F

G

H

I

J

N

+14,45

+17,45

+20,25

+23,05

+25,85

+29,65

+14,64

+26,85

+24,15

+29,35

+14,47

+31,95

+29,15

PLAN 02

PLAN 03

PLAN 04

PLAN 01

TOTALHÖJD

PLAN 05

GROVAVFALLSOPRUM

V

IV

III

+14,04

ÖSTFASAD KVARTER 1
SKALA 1:250

FASAD MOT ÖSTER KVARTER 1



27117_ANG / 2019-03-08

OWC
OWC Arkitekter AB

PROGRAMHANDLING / SKISSFÖRSLAG ÅNGLOKET KNIVSTA

KVARTER 1 KVARTER 2

A B

CD

E
F

G

H

I

J

N

+14,15

+16,95

+20,25

+23,05

+25,85

+28,65

+31,45

+34,25

+38,05

+26,85

+14,60+14,60

+25,79

+14,15

+16,95

+20,20

+38,05

+29,15

PLAN 4

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 0

PLAN 6

TOTAL
HÖJD

PLAN 5

PLAN 7

CYKELRUM UC

01

02

PASSAGE

IV

IV (VI)

Fa
st

ig
he

ts
gr

än
s

Egenskapsgräns

Fa
st

ig
he

ts
gr

än
s

befintlig marklinje

UC VP

NORRFASAD KVARTER 1
SKALA 1:250

FASAD MOT NORR KVARTER 1
TVÄRSEKTION GENOM CENTRALA STRÅKET



28117_ANG / 2019-03-08

OWC
OWC Arkitekter AB

PROGRAMHANDLING / SKISSFÖRSLAG ÅNGLOKET KNIVSTA

KVARTER 1 KVARTER 2

A B

CD

E
F

G

H

I

J

N

+25,85

+28,65

+31,45

+34,25

+38,05

+25,37

+38,05

+25,68 +25,88

+37,55
+36,45

+35,95

0907
PLAN 05

PLAN 08

PLAN 07

TOTALHÖJD

PLAN 06

HUS AHUS B

IV (VI)

05

IV (V)

HUS E

VÄSTFASAD KVARTER 1
SKALA 1:250

FASAD MOT VÄSTER KVARTER 1



29117_ANG / 2019-03-08

OWC
OWC Arkitekter AB

PROGRAMHANDLING / SKISSFÖRSLAG ÅNGLOKET KNIVSTA

KVARTER 1 KVARTER 2

A B

CD

E
F

G

H

I

J

N

+15,15

+18,45

+21,25

+24,05

+26,85

+29,65

+32,45

+36,05

+14,74+14,93

+25,52

+30,35

+36,05

+32,95

PLAN 4

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 0

PLAN 6

TOTALHÖJD

PLAN 5

01

V

01

02

befintlig marklinje

HUS I

IV (V)

+15,65

+18,45

+21,25

+24,05

+26,85

+30,35

+21,20

PLAN 4

PLAN 1

PLAN 2

PLAN 3

PLAN 0

TOTAL
HÖJD

SYDFASAD KVARTER 2
SKALA 1:250

FASAD MOT SÖDER KVARTER 2
TVÄRSEKTION GENOM CENTRALA STRÅKET



30117_ANG / 2019-03-08

OWC
OWC Arkitekter AB

PROGRAMHANDLING / SKISSFÖRSLAG ÅNGLOKET KNIVSTA

KVARTER 1 KVARTER 2
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E
F

G

H

I

J

N

+15,65

+18,45

+21,25

+24,05

+26,85

+29,65

+32,45

+35,25

+38,05

+41,85+41,85
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+14,64
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+30,35

+32,95
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PLAN 2

PLAN 3

PLAN 0

PLAN 8

PLAN 7

PLAN 6
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PLAN 5

IV
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V

IV

VI ( VII)

+22,95

ÖSTFASAD KVARTER 2
SKALA 1:250

FASAD MOT ÖSTER KVARTER 2
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OWC
OWC Arkitekter AB

PROGRAMHANDLING / SKISSFÖRSLAG ÅNGLOKET KNIVSTA

KVARTER 1 KVARTER 2

A B

CD

E
F

G

H

I

J

N

+24,05

+27,05

+29,85

+32,65

+35,45

+38,25

+41,85+41,85

+23,30+22,98
+23,85 +23,85+23,80

1412 16

PLAN 4

PLAN 3

PLAN 8

PLAN 7

PLAN 6

TOTAL
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PLAN 5

HUS GHUS H SOPRUM

VI (VII)

HUS I

NORRFASAD KVARTER 2
SKALA 1:250

FASAD MOT NORR KVARTER 2
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KVARTER 1 KVARTER 2

A B

CD

E
F

G

H

I

J

N

+24,05

+27,05

+29,85

+32,65

+35,45

+38,25

+42,05

+25,37

+36,45
+35,95

+41,85

+24,05+23,62
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VI (VII)

HUS E
HUS F

VÄSTFASAD KVARTER 2
SKALA 1:250

FASAD MOT VÄSTER KVARTER 2
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Söder om Gredelbyleden, Kv Ångloket, en översiktlig Projektbeskrivning  
 
Utmed Gredelbyleden och järnvägen uppstår två halvslutna bostadskvarter som del av en större 
kvarterstadsutbyggnad väster om Knivsta tätort. Bebyggelsen placeras delvis i branta sluttningar och 
höjdskillnaden tas upp av suterränghus placerade på ett underliggande garage i 2 våningar. 
Gatubebyggelsen utmed Ångbykulle och Gredelbyleden skiftar mellan 4 till 6 våningar och trappas 
gradvis ned mot Ångloksgatan i öster. Betingat av sluttningarna ter sig gatubebyggelsen på 
gårdssidan högre med upp till 8 våningar.  
Bostadskvarteren planeras för både tre- till sexspännarhus och längs med Ångloksgatan loftgångshus 
med generösa gårdsvända entrébalkonger.  
De för området kännetecknande sluttningarna återskapas på gårdarna. Här anläggs bullerskyddade 
gröna gårdar med fina inslag av terrasserade trädgårdar vars olika nivåer kopplas till både loftgångar 
och intilliggande trapphus.  
Bottenvåningarna och de anslutande gatu- och gårdsrummen utförs med en medveten rumslig 
bearbetning i form av rymliga uteplatser och mindre platsbildningar intill indragna entréer. Samtliga 
husentréer vänder sig även mot gatan och bidrar till levande och trygga gaturum.   
Gatubebyggelsens fasader präglas av samspelet mellan repetition och variation: olika putstyper och 
färger, väl tilltagna fönster samt växelvis indragna samt påhängda balkonger skapar en 
sammanhållen men ändå variationsrik arkitektur och en trivsam stadsmiljö. Som kontrast föreslås 
den lägre loftgångsbebyggelsen, vänd mot Knivsta tätort, kläs med träpaneler i olika varianter och 
kulörer.  
Bostäderna kännetecknas av kompakta och smarta planlösningar som lägger tonvikten på yteffektiva 
lägenheter med höga boendekvaliteter. Samtliga bostäder har tillgång till rymliga balkonger eller 
uteplatser på gårdsplanen och utmed gränderna i markplan. 
 
 
Ytsammanställning tidigt programhandlingsskede: 

Ljus BTA   ca 20 000m2 
Mörk BTA övrigt  ca 1 800m2 
Mörk BTA Garage  ca 4 000m2 
Antal lägenheter  ca 350 st 

uppskattad lägenhetsfördelning: 

1rok   ca 30% 
2rok   ca 40% 
3rok  ca 25% 
4rok  ca 5%  

 

Magnolia Bostad AB / OWC Arkitekter 
 



Knivsta – där framtiden bor

Dp Centrala Ängby



Knivsta – där framtiden bor

Dp Centrala Ängby

• Laga kraft 21 mars 2019

• Tre markanvisningar
– TB-GRUPPEN BOSTAD AB
– BOLITE BOSTAD AB
– MAGNOLIA BOSTAD AB



Knivsta – där framtiden bor

• Två försäljningsavtal tecknade under 2018
– TB
– Bolite

• Nu aktuellt med det tredje och sista
– Magnolia



Knivsta – där framtiden bor

• Samma villkor i alla tre:
– 3700 kr/kvm BTAljus



Knivsta – där framtiden bor

• Bolite 25,9 mkr 150 HR?

• TB 66,1 mkr 220 BR

• Magnolia 66,6 mkr 350 HR

• SUMMA 158,6 mkr 720 ST



Knivsta – där framtiden bor

• 500 av totalt 720 bostäder HR

• 70%



Knivsta – där framtiden bor

• Fastighetsbildning (avstyckning) ska ske 
innan köparna tillträder (erlägger 
köpeskillingen)

• Kan möjligen bli klart under 2019, men 
troligen inte förrän 2020.



Knivsta – där framtiden bor

• Justeringar av avtalsförslaget sedan ks i 
mars:

– Köpeskillingen ska vara lägst 62,9 mkr
– Tillträde ej villkorat av bygglov
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Jessica Fogelberg Datum KS-2019/311 
Bygg- och miljöchef 2019-03-28 
 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef    
 
 
 

  Kommunstyrelsen 
 
 
Medel för innovationsprojekt 
KS-2019/311 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tilldela bygg- och miljökontoret 500 000 kronor år 2019 från KS prioriterade medel för 
möjliggörande av innovationsprojekt samt 
 
att tilldela bygg- och miljökontoret 1 750 000 kronor år 2020 från KS prioriterade medel för 
möjliggörande av innovationsprojekt. 
 
 
Sammanfattning  
Bygg- och miljökontoret och ekonomikontoret begär totalt ca 2 750 000 kr från KS 
prioriterade medel för att säkra finansieringen av ett projekt vars syfte är att stärka en 
innovationskultur i Knivsta kommun genom arbete med systematiskt innovationsarbete.  
 
Syftet med projektet är att Knivsta kommun ska vara en modern organisation med en 
innovationskultur där samtliga medarbetare deltar med sin kompetens och sitt engagemang. 
 
Bakgrund 
 
Knivsta kommun är som Sveriges snabbast växande kommun i ständigt behov av 
verksamhetsutveckling och innovationstänk i organisationen. Arbetet med effektiviseringar 
och innovationer har pågått under en längre tid och det finns i dagsläget ett väl förankrat 
arbete med detta. Organisationen skulle dock gynnas av att det finns en metod för arbete 
med att involvera medarbetare i innovationstänket där även de organisatoriska gränserna 
korsas. Då Knivsta inför de kommande åren har en stor ekonomisk utmaning där kravet på 
effektiviseringar ökar finns anledning att se över detta arbete för att försöka hitta metoder där 
vi som organisation kan bli ännu bättre på att tillvarata goda idéer och exempel för att skapa 
värde till lägre kostnader än tidigare.  
 
Det tänkta projektet har som syfte att med Hackathon som metod samla medarbetare från 
olika enheter och olika kontor för att jobba med innovationer. Knivsta kommuns nya GIS-
system Geosecma är tänkt att vara centralt system i detta arbete då det är ett 
kontorsöverskridande system där det finns stora möjligheter till analyser, prognoser, 
integrationer och information som kan nyttjas av samtliga verksamheter. Intresset för 
deltagande i projektet är mycket stort i organisationen. Utifrån detta ses kostnaden som en 
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kostnad som bör komma från KS prioriterade medel, där bygg- och miljökontoret som 
ansvariga för GIS-systemet står som projektägare och ansvariga för projektet med stöd av 
ekonomikontoret som intressent i projektet.  
 
Det finns en stor tilltro till att medarbetarna i Knivsta kommun har en mycket god förmåga att 
komma med kreativa idéer kring hur verksamheten kan utvecklas och effektiviseras. För att 
ge medarbetarna bästa möjliga förutsättningar att kunna realisera sina idéer krävs dock ett 
samarbete mellan organisationens chefer/ledare och externa resurser som är duktiga på att 
skapa kreativa miljöer och även fånga upp de idéer som lyfts fram.  På sikt är projektet tänkt 
att ha skapat en kultur där detta arbete kan göras fortsatt utan externa resurser och där 
kompetensen att driva arbetet vidare finns i organisationen.   
 
Projektet planerar att utföras under perioden 2019-2021. Fördelningen av tid och resurser är 
utifrån att tre planerade Hackathon sker under 2019-2020 och att det arbete som löper in i 
2021 enbart består av implementering av de idéer som framkommit under sista 
Hackathoneventet 2020.  Ett önskvärt scenario är även att medel kan tillskjutas detta under 
2021 för att säkerställa att de innovationsidéer som framkommer under sista 
Hackathoneventet 2020 ska kunna implementeras fullt ut även om de är komplicerade och 
tidskrävande innovationer. Förvaltningen beräknar återkomma längre fram under projektets 
gång för att begära medel till 2021 om möjlighet till detta ges. Önskat belopp till år 2021 
skulle vara ca 500 000 kr.  
 
Den snäva tidsramen med projektstart i oktober kräver att förvaltningen ges möjlighet att 
påbörja arbetet så snart som möjligt. I det fall kommunstyrelsen tilldelar bygg- och 
miljökontoret medel för detta arbete kommer arbete med att säkra projektstart i oktober att 
inledas.  
 
Knivsta kommun kommer genom bygg- och miljökontoret att tillsammans med en 
innovationsledningsbyrå och Tammerfors universitet lämna en ansökan till Smart Built 
Environment angående medel för detta arbete med skapande av en innovationskultur i 
Knivsta kommun. Ansökan till Smart Built Environment görs för att i första hand försöka 
säkra extern finansiering för projektet då Knivsta befinner sig i en besvärlig ekonomisk 
situation. Dock anser förvaltningen att projektet kan leda till så pass stora vinster för 
organisationen att i det läge extern finansiering inte medges bör pengarna tillsättas internt 
och då från KS prioriterade medel. Om extern finansiering medges från Smart Built 
Environment kommer KS medel att lämnas orörda. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnaderna förknippade med projektet beräknas vara ca 2 750 000 kr. Då detta är ett 
innovationsprojekt är det på förhand svårt att avgöra vilka delar av organisationen som 
kommer dra störst ekonomiskt nytta av utfallet. Det bedöms dock vara en nödvändig del i 
kommunens fortsatta innovations och effektiviseringsarbete. Det bedöms vara mycket 
osannolikt att investeringen inte kommer att återbetala sig genom skapat värde för 
organisationen.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson  
kommundirektör  
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Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Bygg- och miljönämnden 
 
Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
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   
 
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 
Jessica Fogelberg Datum KS-2019/310 
Bygg- och miljöchef 2019-03-28 
 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef    
 
 
 

  Kommunstyrelsen 
 
 
Medel för pilotprojekt för robotstyrd processautomation (RPA) 
KS-2019/310 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att tilldela bygg- och miljökontoret 500 000 kronor från KS prioriterade medel för 
möjliggörande av pilotprojekt. 
 
 
Sammanfattning  
Bygg- och miljökontoret begär 500 000 kr från KS prioriterade medel för att starta ett 
pilotprojekt med automatisering av regelstyrda processer genom RPA. Detta pilotprojekt 
beräknas pågå under ca två år.  
 
Bakgrund 
 
Bygg- och miljökontoret tillsammans med ekonomikontoret har för avsikt att starta ett 
pilotprojekt kring möjligheterna med RPA (Robotiserad processautomation).  
 
Syftet med implementerande av RPA är att se över möjligheterna att automatisera 
regelstyrda processer vilket skulle frigöra tid för personalen att jobba med kvalificerade 
processteg.  
 
Både bygg- och miljökontoret och ekonomikontoret ser ett behov av att kunna frigöra tid hos 
medarbetarna för arbete med de analytiskt krävande arbetsuppgifterna. Det finns i dagsläget 
ett antal regelstyrda processer som skulle kunna göras automatiserat och detta pilotprojekt 
syftar till att skapa en bild av huruvida ett nyttjande av RPA för regelstyrda processer är 
ekonomiskt fördelaktigt. Även andra vinster såsom hur detta arbetssätt påverkar Knivsta 
kommuns möjligheter att profilera sig som en modern och attraktiv arbetsgivare kommer tas 
in i den slutliga utvärderingen av projektet.  
   
Intresset för arbete med RPA är mycket stort i organisationen och ett flertal kontor har visat 
intresse för pilotprojektets resultat. Utifrån detta ses kostnaden som en kostnad som bör 
komma från KS prioriterade medel, där bygg- och miljökontoret står som projektägare och 
ansvariga för pilotprojektets genomförande och utvärdering.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnaderna förknippade med pilotprojektet beräknas vara ca 500 tkr. Då detta är ett 
pilotprojekt är det på förhand svårt att avgöra i vilken omfattning denna investering kommer 
generera värde för organisationen. Det bedöms dock vara mycket osannolikt att 
investeringen inte kommer att återbetala sig genom skapat värde för organisationen.  
 
Pilotprojektet syftar även till att ge bättre förutsättningar att framöver kunna ekonomiskt 
utvärdera RPA som metod för arbete med regelstyrda processer.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson  
kommundirektör  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
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   
 
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 
Åsa Franzén Datum KS-2019/315 
Dan-Erik Pettersson 2019-04-02   
Marie Sohlberg 
Lena K Larsson 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Synpunkter på föreslagen driftsbudget 2020 för Kommunstyrelsen 
KS 2019/315 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att beakta nedanstående synpunkter i det fortsatta arbetet med budget 2020 för 
kommunstyrelsens egna verksamheter. 
 
Sammanfattning  
Kommunstyrelsen har beslutat om planeringsramar för år 2020 att gälla i det fortsatta 
budgetarbetet. Synpunkter kan också lämnas på eventuella avgifters nivåer inom nämndens 
ansvarsområde.  
 
Bakgrund 
De föreslagna ramarna för 2020 för kommunstyrelsens verksamheter innebär en uppräkning 
på 1,5 procent för de kommungemensamma verksamheterna som kommunledningskontoret, 
ekonomikontoret och personalkontoret.  
 
Kommunstyrelsen har fått ett sparbeting för digitalisering/effektivisering, detta om 932 tkr år 
2020. Att digitalisera verksamhet tar tid och kostar initialt pengar. En stor del av 
kommunstyrelsens verksamhet är av den karaktären att en effektivisering är svårt att få till.  
 
Viktigt är att kompensation för planerade investeringar om digitalisering ska kunna 
genomföras. Med investeringsmedel behöver även kapitaltjänstkostnader och kostnader för 
genomförandet ges. 
 
 
VISIONEN för Knivsta kommun påverkar kommunstyrelsens verksamheter på olika vis, men 
framförallt genom de volymer som påverkas av utbyggnaden av kommunen och visionen att 
kommunen ska vara en föregångskommun för det hållbara samhället.  
 
Kommunstyrelsens verksamheter påverkas av volymökningar som tex:  

- befolkningsökningen 
- infrastukturutbyggnaden 
- antal arbetstillfällen i kommunen 
- antal anställda 
- antal uppdrag/utredningar/motioner/medborgarförslag etc. 

 



Sida 2 av 3 

 
 

Kommunstyrelsens åtagande utifrån kommunfullmäktiges vision, inriktning, uppdrag och mål 
enligt Mål och Budget 2020 kommer innebära att prioriteringar måste genomföras gällande 
tidsplaner och uppdrag under året.  
 
 
 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson  
kommundirektör  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Åsa Franzén 
Dan-Erik Pettersson  
Marie Sohlberg 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet kan påverka barn utifrån finansieringen av verksamheterna. 
 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

Ja, politiken tar med detta i beaktan av mål och budget 2020. 
 
 
 

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 



 
 

 
 

 

Synpunkter på föreslagen driftsbudget 2020 för Kommunstyrelsen  
inklusive kommentarer 

 

Kommungemensamma verksamheter   
 
 

Inriktningsramar  
Gemensam stödverksamhet föreslås erhålla en uppräkning med endast 1,5 procent. 
Uppräkningen som sådan innebär inte kompensation för växande befolkning eller 
löneökningar. Därtill kommer ett effektiviseringsbeting om totalt 932 tkr, vilket innebär att 
uppräkningen till stora delar äts upp i de verksamheter som berörs av 
effektiviseringsbetinget. 
 
2018 har varit tufft ekonomiskt och 2019 väntas ytterligar åtgärder för att få budget i balans. 
Detta innebär att verksamheterna redan arbetat med flertalet effektiviseringsåtgärder. 
Åtgärdsplaner har tagits fram för att hämta hem det beräknade underskottet och innebär 
anpassningar av verksamheterna under dessa år. 
 
 
Inriktningsramar 2020-2022 
 
Finansförvaltningen under kommunstyrelsen 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Inriktningsbeslut -  KS som verksamhetsnämnd 
 

 
 
         
Övergripande:  
Flertalet projekt är inte finansierade. Investeringsmedel finns, men pengar för drift och 
avskrivningar av investering saknas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Effektiviseringsbeting 
Kommunstyrelsens verksamheter har fått ett effektiviseringsbeting. 
 

                            

 
 
Kommentarer:  
Effektiviseringsbetinget har ökat från 300 tkr år 2019 till 932 tkr år 2020. Därtill har det 
ekonomiska läget inneburit flertalet besparingar under året 2018 och planeras bli ännu större 
under 2019. Detta innebär att processer och utgifter kontinuerligt setts över och att arbetet 
successivt har effektiviserats. 
 
Flertalet funktioner arbetar med stöd till andra verksamheter. Under KS ligger exempelvis 
nämndsekreterare, arkivarie, jurist, kommunikationsenheten, beredskapssamordnare, IT-
strateg, folkhälsosamordnare, näringslivsansvarig, ekonomienheten, HR m.fl.  
 
Ett projekt kallat Smartare vardag pågår idag inom kommunledningskontoret för att se på 
digitaliseringens möjligheter. Flera digitaliseringsprojekt är genomförda eller planerade. De 
projekt som ligger närmast är ett e-arkiv, förändra våra klientmiljöer, 
dokumenthanteringsprojekt, ny webb och fler e-tjänster. För att genomföra dessa projekt 
behövs budget för upphandling och implementering. Effekten dröjer ofta och kommer först 
när systemet är implementerat och används av alla. Flera av projekten påverkar framför allt 
andra verksamheter.  
 
Då kommunen växt, och detta inte kompenserats för, finns idag litet utrymme för att skära 
ned i verksamheten. Dock skulle behovet av nya tjänster delvis kunna ersättas genom att 
successivt stötta upp verksamheten med mer digitala system. Det finns även 
samordningsvinster i samverkan med andra kommuner. Detta har bl.a. används vid 
upphandling av e-tjänsteplattform och från årsskiftet en gemensam IT-nämnd med fem 
kommuner.  
 
Konsekvensbeskrivning: 
Effektiviseringsbetinget innebär förändring/neddragning av verksamhet och riskerar framöver 
innebära personalneddragningar. För kommunledningskontoret, ekonomikontoret och HR 
innebär det att arbetsuppgifter riskerar flyttas ut till verksamheternas ansvarsområden, då 
uppnås i realiteten ingen nytta på helheten.  
 
Digitaliseringen blir eftersatt då budgeten minskas innan projekten har startats. Att 
digitalisera tar tid och kostar initialt pengar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Kommunledningskontoret 
 
Följande tjänster ligger under Kommunledningskontoret, där en stor del arbetar inom 
måltidsverksamheten.  
 
 
Antal medarbetare (årsarbetare) 2016-2018 
Grupper 2016 2017 2018 
Måltidsverksamhet * 
 26 28 29 

Stabsgrupp 
 9,5 8 8 

Lokalförsörjning 
 2 2,50 2,50 

Kommunikationsenhet 
 4 4 4 

Administrativ service 
(nämndsekreterare, vaktmästeri, 
registratur, arkiv) 

9,25 9,25 10,10 

Kontaktcenter 
 7,05 7,35 7,45 

*Antal personer, årsarbetare är något lägre    
  
 
Kommunledningskontoret har ökat med ca 3 anställda mellan år 2016 till 2018, där ökningen 
framför allt varit inom måltidsverksamheten.  
 
Utöver detta finns tillfälligt anställda. Inom måltidsverksamheten finns ett samarbete med 
bl.a. Stegen. En valsamordnare på 75 procent finns tillfälligt anställd och en 
Arlandasamordnare på 50 procent under år 2018.  Tidigare låg även IT-verksamheten inom 
Kommunledningskontoret, men i och med bildandet av ett femkommunerssamarbete är 
Tierps kommun värdkommun. 10 personer var anställda inom denna verksamhet (för Knivsta 
och Heby kommun) vid överflytten 1 januari 2019.  
 
I stabsgruppen arbetar näringslivs-, folkhälso-, integrationssamordnare, utredare, 
verksamhetsutvecklare IT, e-tjänstesamordnare, informationssäkerhetsansvarig, jurist, 
dataskyddsombud och beredskapssamordnare. Flertalet arbetar deltid i sitt uppdrag, som 
minst 20 procent.  
 
Lokalförsörjningen utökade med en halvtidstjänst i för att hantera bostadsförsörjningen enligt 
bosättningslagen som har inneburit mer än 100 nya kontrakt och som fortsätter öka. 
 
Kommunikationsenheten är ansvarig för exempelvis webb, intranät, annonser, stöd inom 
kommunikation, sociala medier, pressmeddelanden, bildportal, kriskommunikation med 
mera.  
 
Inom administrativ service arbetar nämndsekreterare, registratorer, arkivarie, vaktmästeri 
och köksansvarig för kommunhuset. Utökningen av tjänst är en köksansvarig som 
finansieras genom kontorsarbetsplatserna.  
 
Kontaktcenter har kommunvägledare, men även handläggare för serveringstillstånd, 
konsumentrådgivning och dödsboanmälan.  
 



 
 

 
 

 
 
Politisk verksamhet  

KF, nämnd och styrelseverksamhet 
 
 
Politisk verksamhet   KF plan Budget 
KF, Nämnd och styrelseverksamhet  5 694  5 694  
Partistöd       310    310 
Övrig politisk verksamhet   2 795 2 795 
Summa    8 799 8 799 
 
 
Kommentarer:  
Verksamheterna omfattar arvoden och omkostnader för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. Kostnaderna är relaterade till bl.a. antal sammanträden och övriga 
sammankomster. Här ingår också diverse medlemsavgifter på ca 1 mkr och 
personalkostnader samt kostnader för kontorsarbetsplatser. 
 
Konsekvensbeskrivning: 
Kommunfullmäktige fattade 2018 beslut om att anta ett nytt arvodesreglemente som träde i 
kraft första januari 2019. Effekten av det nya reglementet är att ersättningarna för 
kommunens förtroendevalda ökade, detta kompenserades inte fullt ut i den föreslagna 
budgeten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Infrastruktur 
 
Räddningstjänst   KF plan Budget  

15 076 15 476 
 
Kommentarer:  
Enligt plan. 
 

Totalförsvar och samhällsskydd  KF plan Budget  

          393      393 

Kommentarer:  
Sverige står i ett nytt säkerhetspolitiskt läge och vi möter nu interna och externa hot som är 
mer komplexa än tidigare och förändringar uppstår allt snabbare. Vårt samhälle med dess 
infrastruktur blir allt mer sårbart. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, 
intensifierar myndighetsdirektiv och föreskrifter inom verksamhetsområden som exempelvis 
civilt försvar. Detta leder i sin tur till ökade krav på ett strategiskt, systematiskt, sammanhållet 
och aktivt arbete inom säkerhet- och beredskapsområdet.   
 
Utifrån det svenska krishanteringssystemet har kommunen ett geografiskt områdesansvar. 
Med en växande kommun mellan Stockholm och Uppsala samt närheten till Arlanda 
förutsätts att detta beaktas i kommunens risk- och sårbarhetsanalys samt vid säkerhets- och 
beredskapsplanering. För att bibehålla och skapa ett tryggt samhälle krävs även ett 
kontinuerligt arbete inom trygghetsområdet i nära samverka med lokala aktörer och 
invånare.   
 
Funktionen greppar över många komplexa områden; riskhantering, säkerhet, krisberedskap, 
civilt försvar och säkerhetsskydd. För att driva så många områden krävs det en övergripande 
funktion som leder och prioriterar arbetet och lagen ställer även krav på en 
säkerhetsskyddschef.  
 
Konsekvensbeskrivning: 
Verksamheten har en ram på totalt 1 265 tkr där en stor del är statliga bidrag, cirka 870 tkr. 
De statliga bidragen styrs av överenskommelser som reglerar kommunernas arbete med 
civilt förvar under perioden 2018-2020 samt kommunernas arbete med krisberedskap under 
perioden 2019-2022. Verksamheten belastas med personalkostnader för två heltidsanställda 
vilket innebär, sparsamt räknat, kostnader på cirka 1 790 tkr. Det saknas således 500 tkr för 
att verksamheten ska visa ett nollresultat. Det är därtill ett orosmoment att ramen för 
verksamheten till stor del består av statsbidrag som är tidsbegränsade. 



 
 

 
 

 

 

 

 

Konsumentrådgivning    KF plan Budget 
        259     259 
 
Kommentarer:  
Gäller personalkostnader för 25 procent tjänst samt kontorsarbetsplats.  
 
Konsekvensbeskrivning: 
Arbetet kan fortgå enligt plan. Eventuellt kan ett litet underskott uppkomma.  
 

 

Budget och skuldrådgivning  KF plan Budget 
           169    169 
 
Kommentarer:  
Verksamheten löper enligt avtal med Uppsala kommun. 
 
Konsekvensbeskrivning: 
Arbetet fortgår enligt plan. Ett underskott kan uppkomma på grund av att avtalet med 
Uppsala är dyrare.  
 
 
 
 
Serveringstillstånd  KF plan Budget      

    57     57 
 
Kommentarer:  
Arbetet gäller tillståndsgivning för serveringstillstånd och handläggs i kommunens 
Kontaktcenter på uppdrag av socialchefen som är ansvarig förvaltningschef. En tillsynsplan 
för alkohol och tobak finns. Externa avgifter finansierar del av arbetet. Denna verksamhet 
planeras läggas över till B&M från år 2020.  
 
Konsekvensbeskrivning: 
Arbetet kan fortgå enligt plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

Näringsliv och marknadsföring  KF plan Budget 
     1 817 1 817 
 
Kommentarer:  
Dessa medel finansierar till stor del kostnader som är låsta i projekt och avtal. Därutöver 
finansieras marknadsföring, företagsträffar samt en deltidstjänst som näringslivssamordnare. 
Behov av en heltidstjänst som näringslivssamordnare har uppmärksammats och under 2019 
utökas tjänsten till 80 procent.  
 
Konsekvensbeskrivning: 
Befintlig verksamhet ryms inom tilldelad budget. Med ett stadigt ökande befintligt näringsliv i 
kombination med stort intresse för etablering bör funktionen näringslivssamordnare på sikt 
utökas till en heltid för att skapa och behålla kvalitet i takt med tillväxten.  
 
 
 
 
Folkhälsa och hållbar utveckling  KF plan Budget 
       567    567 
 
Kommentarer: 
Det finns idag endast 50 procent tjänst för folkhälsoarbetet på en strategisk nivå. 
 
 
Konsekvensbeskrivning: 
Tjänsten behöver på sikt utökas.  
 
 

 

Affärsverksamhet 

Måltidsverksamheten      KF plan Budget 
                 303      303 
 
Kommentarer:  
Måltidsverksamheten planeras att för andra året i rad få ett kommunbidrag. Kommunbidraget 
ska stimulera användandet av ekologiska livsmedel. I övrigt finansieras måltidsverksamheten 
via de verksamheter som är beställare av maten.  
 
Konsekvensbeskrivning: 
Ökad andel ekologiskt gör matproduktionen dyrare och kommunbidraget skulle behöva 
utökas. Även målet att öka när/lokal producerat kan ge en fördyrning av matkostnaderna. 



 
 

 
 

 

Kommunledningskontor   

Kommunledningskontoret   KF plan Budget 
     27 183  26 781 
Besparingsbeting KLK        -253 

     27 183 26 528  
 
Kommentarer:  
Inkluderar tjänster inom verksamheterna kommunikationsenheten, delar av kontakcenter, 
delar av registraturen, arkivarie, verksamhetsutvecklare IT, jurist, dataskyddsombud (GDPR), 
utredare, e-tjänstesamordnare, IT-säkerhetssamordnare, vaktmästeri och köksansvarig.  
Därtill ingår exempelvis arbetsplatser för KLK/HR/Ekonomi, ärendehanteringssystem, e-
tjänsteplattform, telefoni, webb, intranät, lokalhyra, verksamhetssystem, licenser, arkiv, 
posttjänst, porto, leasing, medlemsavgifter, undersökningar, blankettportal, köp av 
expertstöd, kopiatorer, papper, bil, förbrukningsmaterial m.m. En stor del är nyttigheter som 
övriga kommunala verksamheter tar del av. Verksamheterna ger service, råd och stöd till 
övrig organisation inklusive den politiska organisationen samt till allmänheten. 
Även lönekostnad och omkostnader för kommundirektör ligger i budgeten.  
 
Flera stora projekt är planerade som inte är fullt finansierade i föreslagen budget.  
 
Det är en tuff uppgift att möta ett större uppdrag som inte utökats i antal medarbetare, men 
har varit möjligt genom att verksamheterna arbetat med organisationsförändringar, 
förenklingar i processer och nyttjande av ny teknik.  
 
Konsekvensbeskrivning: 
Uppräkning med 1,5 procent täcker inte kostnaderna för löneökning, ökat invånarantal och 
ökat antal verksamheter att stötta. Löneöversynen ligger på cirka 2 procent per år och 
kostnader för verksamhetsystem har ökat. Det finns en stark och ökad efterfrågan på 
kontorets tjänster på grund av en växande kommun. Därtill kommer ett utökat 
effektiviseringsbeting (totalt 253 tkr). Den ekonomiska konsekvensen med förslaget innebär 
att kostnaderna ökar snabbare än uppräkningen.  
 
Den planerade budgeten i kombination med utebliven finansiering av flertalet projekt innebär 
att pågående arbete och digitalisering riskerar bromsas. Utifrån de tidigare årens arbete med 
effektivisering finns idag mindre utrymme och risken finns för personalneddragningar. 
Bedömningen är att antalet medarbetare inte kan bli lägre. Organisationen är idag skör vid 
vakanser och sjukdom. Del av de uppgifter som idag utförs av kommunledningskontoret 
riskerar i och med detta flyttas ut till verksamheterna (den totala kommunnyttan uteblir). 
Tid för oplanerade ärenden finns inte.  
 
Uppdrag och ambitionsnivåer behöver prövas. Arbetet med Smartare vardag fortgår och 
behöver finansieras i uppstarten för att successivt ge effekt. Effekten riskerar dock att ätas 
upp genom att kommunen och antalet verksamheter växer.  
 
Idag finns en arkivarie på 25 procent finansierad, detta är långt ifrån det behov som finns 
inom kommunen. En heltid arkivarie behövs för att bedriva det lagstadgade arbetet och ge 
möjlighet för uppstart med e-arkiv. Detta innebär en kostnad om 600 tkr.  
 
Vidare utveckling av dokumenthanteringen och ärendehanteringssystemet public 360 behövs 
och innebär en ökad årlig driftskostnad om ca 250 tkr. 



 
 

 
 

 
Ett e-arkiv planeras upphandlas 2019/2020 och införandet sker stegvis några år framöver 
och kräver investeringsmedel om 500 tkr årligen, i enlighet med föreslagen investeringsplan. 
Därutöver behövs utökat driftsanslag om ca 250 tkr årligen för drift och support.    
 
Det är viktigt att poängtera att tid för oplanerade eller oväntade ärenden inte finns utan en 
omprioritering alltid får en direkt konsekvens för andra ärenden/uppgifter. Lika så är 
organisationen skör vid sjukdom, föräldraledighet eller vakanser. Detta har visat sig tydligt 
när vakanser uppstått senaste året, övriga medarbetare får en mycket hög arbetsbelastning. 
Det riskerar bli en större utmaning med oförändrat antal medarbetare när kommunen växer.
  
Kommunikationsenheten konsekvensbeskrivning:  
Kommunikationsenheten märker tydligt av effekterna av den växande kommunen. Kraven på 
förbättrad beredskap och uppbyggnaden av ett civilt försvar ger dessutom ett ökande behov 
av kommunikation, både internt och externt. För att klara nuvarande nivå med en acceptabel 
arbetsmiljö skulle en förstärkning behövas med en kommunikatör/grafisk formgivare på 
heltid, totalt 800 tkr.  
 
För att kunna förvalta och vidareutveckla kommunens webbplattform internt och externt 
behövs en utökning av webbmaster med 25 procent, totalt 200 tkr. 
 
I och med åtstraminingen av centrala resurser behöver detta åtföljas av neddragen 
ambitionsnivå. Verksamheterna riskerar att behöva göra mer av arbetet själva utan stöd från 
kommunikationsenheten, användningen av kanaler kan behöva ses över samt att den 
löpande utvecklingen av kommunens webbplattform kan behöva sättas på sparlåga.  
 
För att satsningen på den nya webben ska bli framgångsrik – med de för kommunen viktiga 
perspektiven arbetsgivarvarumärket, näringslivsperspektivet samt Knivsta växer - behövs 
efter lanseringen (årsskiftet 2019/2020) kommunikationsresurser för utveckling av innehåll 
som når ut till kommunens målgrupper. Vid en neddragning av centrala resurser bedöms 
denna ambitionsnivå inte kunna upprätthållas. 
 
Ambitionsnivån avseende distribution av nyheter och information kan behöva ses över. En 
sådan förändring medför att kommunen kan upplevas som mindre synlig och närvarande för 
kommuninvånaren.  
 
 
Kontaktcenter Knivsta, KCK, konsekvensbeskrivning: 
Kontaktcenter har behov av utökade resurser i och med en växande kommun och fler 
verksamheter. Gruppen har idag en låg bemanning i relation till att kommunens invånare 
växer liksom antal ärenden i verksamheten.  
 
För att arbeta med minskat behov av medarbetare har Kontaktcenter digitaliserat sin 
verksamhet genom inhandlandet av ett ärendehanteringssystem och ett 
besöksregistreringssystem. Därutöver har tidsbegränsade anställningar tillämpats när 
möjlighet funnits. Trots detta är medarbetarna pressade. Att uppräkningen ligger lågt, och 
därtill ett efektiviseringsbeting, gör det allt svårare att möta de krav som ställs, både gällande 
service mot medborgare men även interna krav. Detta påverkar enhetens arbetsmiljö. Att nå 
utsatta mål gällande lösningsgrad och servicenivå blir allt svårare, detta innebär att fler 
ärenden riskerar belasta verksamheterna direkt istället för att bli avlastade av Kontaktcenter 
som är tanken.  
 
 
 



 
 

 
 

Möjliga prioriteringar Kommunledningskontoret 
Möjliga prioriteringar om ekonomiska ramen beslutas är exempelvis: 

• Minska antal tryckta produkter 
• Minska antal annonser 
• Se över tillgänglighet och servicenivå – kan få konsekvenser och reaktioner från 

invånare och verksamheter 
• Stoppa projekt – innebär i förlängningen att förändringsarbetet försenas 
• Fördela ut kostnader till verksamheterna – kostnaden flyttas 
• Restriktivitet i extern kompetensutveckling 

 

 

Integration   KF plan Budget 
  0   0     0 

 
Kommentarer:  
En tjänst om 50 procent som integrationssamordnare finansieras genom schablonbidrag. 
Tjänsten finansieras dock endast med 340 tkr, vilket inte täcker lön, arbetsplats och 
omkostnader fullt ut.  
 

Konsekvensbeskrivning: 
Tjänsten behöver en utökad budget om ca 100 tkr. På sikt behöver tjänsten utökas.  

 

Planering av verksamhetslokaler   KF plan Budget 
 Lokalförsörjning  2 199 2 199 
 Kommunhuset  5 603 5 603  
 Summa   7 802 7 802  

 
Kommentarer:  
Den föreslagna budgetramen för lokalförsörjning och kommunhus är från och med 2020 
neddragen med 1 mkr exklusive uppräkningen. En neddragning av budgetramen med 1 mkr 
fungerar om den läggs på Kommunhuset istället för lokalförsörjningsenheten. 
 
Konsekvensbeskrivning:  
Neddragningen är lagd på lokalförsörjningsenheten istället för kommunhuset. Kommunhuset 
har de senaste åren visat ett överskott på grund av förtätning av antalet arbetsplatser i huset 
samt det låga ränteläget. Lokalförsörjningsenheten har haft en ekonomi i balans och en 
neddragning med 1 mkr är olycklig och innebär att enheten då inte kommer klara sina 
åtaganden inom föreslagen budgetram. Enheten består idag av en lokalförsörjningschef och 
en bostadshandläggare samt extra stöd från Kontaktcenter som är budgeterat med 400 000 
kr för bostadsförsörjningslagen för nyanlända. Den har inneburit en ökning av 
kontraktshanteringen med drygt hundra bostadskontrakt. I en växande kommun har även 
övrig kontraktshantering ökat inom enheten liksom kostnaderna för licenser för programvaror 
för fastighetssystem. Som en följd av 4-fyrspårsavtalet ökar behovet av planering för 
kommunal service i program och detaljplaner där lokalförsörjningen deltar som sakkunnig 
och beställare av tomtutredningar till exempel för framtida skolor och förskolor som i 
slutändan kan vara såväl privata som kommunala.   
 



 
 

 
 

 
Kommunledningskontorer behov 2020 totalt: 
 
Personella resurser 
 

Budgetpost Effekt Resursförstärkning  

Beredskap och säkerhet 50 procent Förändrat säkerhetsläge 
med fler händelser och 
större krav på kommunen. 
Fler uppdrag som civilt 
försvar, krigsplacering, 
skyddsvärt utan nog 
finansiering. Berör 
kommunen som helhet.  

500 tkr 

Arkivarie 75 procent Idag har kommunen en 
arkivarie finansierad för 25 
procent för hela kommunen. 
Ska lagkraven uppfyllas och 
arbetet med e-arkiv 
påbörjas behöver tjänsten 
utökas.  

600 tkr 

Jurist  KS har idag finansiering för 
25 procent jurist. Inköp av 
juridiska tjänster sker idag, 
vilket till viss del skulle vara 
möjligt att genomföra internt 
till en lägre kostnad.  

600 tkr 

Utökning av webbmaster-tjänsten 25 procent
  

 Ansvara för ny webb. 250 tkr 

Kommunikatör/grafisk formgivare 100 procent 

  

För att klara befintligt 
uppdrag inom enheten.  

800 tkr 

Kontaktcenter 100 procent Fler invånare och fler 
verksamheter innebär ett 
större tryck på 
kontaktcenter. 

800 tkr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Materiella resurser: 

Budgetpost Effekt Resursförstärkning  

E-arkiv 

 

Förenkla och digitalisera 
arkivering. Berör alla 
verksamheter inom 
kommunen.  

 250 tkr 

Utveckling av dokument och 
ärendehanteringssystemet public 360   
  

 

Strukturerad och förenklad 
dokumenthantering för att 
uppfylla lagar och krav samt 
förenkla för medarbetare. 
Underlag för ett fungerande 
e-arkiv. Berör alla 
verksamheter inom 
kommunen.  

250 tkr 

Utveckling intranät  
  

 

Befintligt intranät behöver 
utvecklas och moderniseras 
för att bli ett mer lättanvänt 
och socialt intranät med 
möjligheter att lätt hämta 
information, dela information 
och skapa grupper. 
Intranätet är en källa till 
information i hela 
kommunen.  

500 tkr 

Ledningsstöd allvarlig händelse  

 

Stöd och förenkling för att 
nå personer vid allvarlig 
händelse. Påverkar hela 
kommunen.  

300 tkr 

Chatbot 

 

Stöd i kommunikationen 
med medborgarna under 
dygnets alla timmar.  

500 tkr 

Telefonisupport  Telefonistöd i Kontaktcenter 
vid frånvaro. Innebär att 
bemanningen inte behöver 
utökas lika fort.  

120 tkr 

Risk- o sårberhetsanalyssystem 
  

Digitalt stöd vid risk och 
sårbarhetsanalyser inom 
kommunen. Stöd till alla 
verksamheter.  

300 tkr 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

HR-kontoret    KF plan Budget 
HR-kontor     5 443 5 873 
Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby)  3 164 3 164 
Fackliga kostnader    1 670 1 670 
Summa     10 277 10 707 
 
Kommentarer:  
HR-kontoret får i förslaget en uppräkning med åtta procent 2020, medan det är föreslaget en 
minskning med 10 procent årligen 2021-2022. Avseende år 2023 är plan en uppräkning med 
två procent.  
 
Övriga budgetposter – fackliga kostnader och Lönecentrum – är oförändrade gentemot plan 
år 2020. Vad gäller plan för åren därefter sker en ökning med två procent per år 2021-2023 
gällande fackliga kostnader. För kostnader avseende Lönecentrum visar plan på en årlig 
höjning med 1,6 procent under 2021-2023 . 
 
Komplexiteten med att ha ett kvalificerat HR-stöd med god leverans, är att efterfrågan 
samtidigt ökar – värdet är uppskattat från kommunens chefer. Ett kompetent ledningsstöd 
bidrar till tydliga och effektiva HR-processer samtidigt som risker för felaktiga arbetsrättsliga 
beslut minskar. Båda dessa parametrar stödjer ett gott rykte och ett önskat 
arbetsgivarvarumärke. Kostnaden för tvister har dessutom minskat betydligt, det vill säga är i 
dagsläget obefintliga.  
 
Kompetensförsörjningsproblematiken talar sitt tydliga språk: med effektiva processer och ett 
gott arbetsgivarvarumärke skapar vi konkurrensfördelar i förhållande till omvärlden i en 
överhettad arbetsmarknad och region. Det arbetet hålls samman av HR-kontoret. Till detta 
kommer den skärpta arbetsrättslagstiftningen, vilken behöver översättas via HR till cheferna i 
deras ledningsuppdrag och även till medarbetare för förståelse av innebörden. 
 
Varje år kan HR-kontoret ansöka om extra medel motsvarande ca 3 mkr i Aktiv 
personalpolitik. Detta är ett välkommet tillskott då dessa medel ofta avser separata 
lönesatsningar och insatser inom olika områden som vänder sig till chefer och medarbetare. 
Därutöver kan det vara investeringar inom något område, exempelvis arbetsmiljöåtgärder 
eller införande av verktyg. Några av dessa aktiva insatser är inte alltid att jämföra med ett 
behov för ett enskilt år. Detta kan i sig medföra utmaningar i att bedriva ett 
långsiktigt/strategiskt HR-arbete, då de medel som tillförts inte är säkerställt att de kommer 
att finnas nästkommande budgetperiod.    
 
Att planera en sänkt kostnad för HR-kontoret 2021-2022, utgör en risk för 
personalnedskärningar, då den största delen av HR-kontorets budget utgörs av 
personalkostnader. Den enskilt största kostnaden därutöver utgör kostnaden för 
företagshälsovård (ca 1 mkr), vilken HR-kontoret arbetar kraftfullt med att minska och också 
gjort framgångsrikt (kostnaderna har minskat med 150 tkr för 2018). Vid en nedskärning av 
medarbetare, riskerar andra kostnader öka – där företagshälsovården med stor trolighet 
utgör en av dessa. En annan risk är att fackliga tvister återkommer med 
skadeståndskostnader, vilket inte uppstått de senaste två åren.  
   
 
Fackliga kostnader  
Verksamheten fackliga kostnader erhåller en indexuppräkning på en procent och det medför 
att den totala budgetramen i inriktningsbeslutet uppgår till 1 670 tkr. Verksamhetens 
kostnader består till största del av lönekostnader samt hyra. En uppräkning av budgetramen 



 
 

 
 

med en procent blir problematisk om lönerna i kommunen får en högre uppräkning. Det 
ökade anslaget verksamheten fick i 2019 års budget medför att verksamheten fick en 
möjlighet till en ekonomi i balans. Med den uppräkning som är för 2020 och framåt förutsätter 
att den fackliga aktiviteten håller sig på motsvarande nivå som 2019.  
 
Lönecentrum 
Budgetposten Lönecentrum avser Knivsta kommuns del i den gemensamma lönenämnden 
som bedrivs tillsammans med Tierp och Älvkarleby. Verksamheten erhåller enligt 
inriktningsbeslutet en uppräkning av budgetram med 1,6 % och den totala budgetramen 
uppgår till 3 164 tkr. Skulle 2019 års medlemsavgift räknas upp med samma procentsats 
som verksamheten erhåller i ökad budgetram kommer kostnaden 2020 uppgå till 3 786 tkr. 
Detta medför att verksamheten saknar 622 tkr för att nå en ekonomi i balans. Likväl är det av 
vikt att beakta att de två senaste åren har medlemsavgiften räknats upp med 9 procent 
respektive 16 procent jämfört med föregående år.  
 
Meddelade orsaker från Lönecentrum är att för 2017 har ett ärendehanteringssystem köpts 
in samt bemanningen utökats. För 2018 var den utökade kostnaden knutet till en extra 
projektsamordnare för införande av nytt HR-/lönesystem. Vad gäller 2019 avser den utökade 
kostnaden nystart av detta HR-/lönesystem. Påslag i Lönecentrums budget har skett i 
enlighet med Lönenämndens beslut. 
 
Med ovan information behöver HR-kontorets budget bättre korrelera med de kostnader som 
Lönenämnden beslutar avseende Lönecentrums planering och budget. 
 
Avsatta medel för 2019 är 3 164 tkr. Med andra ord är budgetposten Lönecentrum 
underfinansierad med 622 tkr. 
 
Konsekvensbeskrivning: 
När kommunen förväntas växa flera år framåt påverkas HR-kontoret i allra högsta grad 
oavsett om medarbetarantalet ökar eller bibehålls, mycket genom att rådgivningsbehovet 
ständigt ökar liksom att förändrad lagstiftning sker. Likaså sker ett kraftfullt fokus på 
förtydligande av vårt arbetsgivarvarumärke såväl internt som externt. Detta innebär att bygga 
vidare på tydliga strukturer och effektiva HR-processer, coaching och utbildning av chefer, 
omvärldsbevakning etc.  
 
Med koppling till tidigare beskrivning kring medel från Aktiv personalpolitik under 
”Kommentarer”, skulle HR-kontoret kunna skapa en tydligare strategi kring medarbetar- och 
ledarinsatser samt övriga HR-insatser för en längre period om delar av dessa ca 3 mkr lades 
inom HR´s budgetpost. Som det är nu finns viss risk att HR-kontoret avstår att göra en 
strategisk satsning, som avser aktiviteter för en längre tidsrymd eller att den satsning som 
gjorts ett visst år inte kan fullföljas. Detta kan leda till att verksamheter upplever en 
”ryckighet” inom viktiga områden. Knivsta kommun har dessutom tidigare inte arbetat 
strukturerat med ledarsatsningar, vilket vi nu startat upp och avser fortsätta med. Våra 
ledare/chefer är en kritisk resurs i en komplex verksamhet som vår och måste ges det stöd 
de behöver för att klara sina uppdrag. 
 
En konsekvens i att inte fortsätta i den utvecklingstakt vi nu är inne i, tillsammans med den 
ökade efterfrågan HR-kontoret upplever genom leveranser till verksamheterna, är att 
befintliga HR-medarbetare inte kan upprätthålla den kvalitetsnivå vi nu satt.  
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Behov av resursförstärkning för olika områden för 2020: 

Budgetpost Effekt Resursförstärkning  

Utbildning Hot & Våld 120 medarbetare, erhåller strategier och 
verktyg att använda sig av i händelse av 
att hotfull situation uppstår. Politiker ges 
möjlighet att deltaga i mån av plats. 

(Från budgetposten Aktiv personalpolitik) 

100 tkr 

Aspirantprogram  Uppmärksamma duktiga och ambitiösa 
medarbetare med ledarambitioner. Ett 
samarbete med sex kommuner. 

(Från budgetposten Aktiv personalpolitik) 

30 tkr 

Mentorprogram  Stärka kommunens nytillträdda chefer i 
frågor kring sitt eget ledarskap. Ett 
samarbete mellan fyra kommuner. 

(Från budgetposten Aktiv personalpolitik) 

75 tkr 

Digital Chefsportal  Pedagogiskt paketerad chefsinformation 
med aktuella rutiner och 
handlingsplaner, inkluderande direkt 
koppling till SKLs löpande uppdatering 
av framförhandlade avtal. 

(Från budgetposten Aktiv personalpolitik) 

40 tkr 

Utvecklande ledarskap Förbättrad effektivitet i verksamheten 
med bestående och evidensbaserat 
resultat, där medarbetarnas drivkraft till 
stor del utgår ifrån ”jag vill”. Målets 
utveckling kan mätas via kommunens 
utvecklingsverktyg MedarbetarPulsen. 

(Från budgetposten Aktiv personalpolitik 
– i händelse av att piloten 2019 utfaller 
positivt) 

240 tkr 

Underbudgeterad medlemsavgift 
för Lönecentrum  

Finansiera den kostnad som utkrävs från 
leverantören 

         622 tkr 

Totalt behov  1 207 tkr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Ekonomikontoret  KF plan Budget  
   10 316            10 335 
 
Ramförslaget 
Förslaget till driftbudget för 2020 är planerad till 10 335 tkr, men det är före 
effektiviseringsbetinget. Betinget 2020 är enligt fördelning mellan kommunstyrelsens 
verksamheter 139 tkr för ekonomikontoret, det är en ökning med ytterligare 59 tkr för år 2020 
(totalt effektiviseringsbeting 932 tkr för kommunstyrelsen).  
 
Den ekonomiska ramen är indexuppräknad med 1,5 procent 2020 eller 152 tkr.  
 
Nettoeffekten av indexuppräkning och effektiviseringsbeting blir då 1 procent eller knappt 
100 tkr. 
 
Ramförslaget – synpunkter och konsekvenser 
Ekonomikontorets kostnader är till största delen lönekostnader, cirka 80 procent. 
Verksamhetssystem som ekonomisystem, upphandlingsystem, enkätverktyg, 
befolkningsprognosprogram etc och relaterade systemkostnader (licenser och underhåll) är 
när 15 procent, övriga 5 procent är medel för kompetensutveckling, telefon, kontorsmaterial 
etc. 
 
Nuvarande verksamhet 
Den ekonomiska konsekvensen med ramförslaget är troligen att kostnaderna kommer öka 
snabbare än uppräkningen. Löneöversynen har de senaste åren varit nära 2 procent per år, 
övriga kostnader för verksamhetsystem har varit nära 3 procent (avtalen indexeras normalt 
av AKI-arbetskostnadsindex för en bransch). Totalt ger detta ett kostnadstryck på nära 2,5 
procent.  
 
Skillnaden mellan 2,5 procent kostnadstryck och 1 procent uppräkning motsvarar cirka 150 
tkr i ”underfinansiering” för budgetår 2020. Utöver mellanskillnaden finns även en stark 
efterfrågan på kontorets tjänster som är ökande på grund av en växande kommun.  
 
Antalet medarbetare har ökat inom upphandlingsgruppen senaste åren och minskat något på 
redovisningen, i övrigt oförändrat. Det har varit en svår uppgift att möta ett större uppdrag i 
grupperna som inte utökats i antal medarbetare, men har möjliggjorts bland annat genom 
förenklingar i processer och nyttjande av ny teknik. 
 
Antal medarbetare (årsarbetare) 2016-2018 
Grupper 2016 2017 2018 
Redovisning 4,3 4,3 4,0 
Upphandling 1,7 2,7 3,5 
Ledningsstöd 3,0 3,0 3,0 
Förvaltningsekonomer 3,5 3,5 3,5 
Totalt (inkl chef) 13,5 14,5 15,0 
 
 
Framtida verksamhet 
Den växande kommunen har inneburit fler verksamheter och medarbetare att ge service till, 
dock har inte antalet medarbetare inom kontoret blivit fler (undantaget 
upphandlingsgruppen). Konsekvenserna har blivit lägre servicenivå och ambitionsnivå, men 
också förenklade och effektivare arbetsprocesser.  
 
För 2020 är bedömningen att antalet medarbetare inte kan bli lägre, men att uppdraget och 
ambitionsnivån behöver återigen prövas. Övriga kostnader (dvs de 5 procent av budgeten 



 
 

 
 

som är ”mer” påverkbar) behöver också prövas och det går inte utesluta att 
kompetensutvecklingensplaner för medarbetare måste bli mer restriktiv (mer intern 
kompetensutveckling). 
 
Den stora svagheten i ramförslaget gällande ekonomikontoret är kostnaden för styr och 
ledningssystemet, i upphandlingar i angränsande kommuner har kostnaden för införandet 
varit högre än planerat. Kostnaderna är ofta baserade på kronor per användare plus en 
licenskostnad, stor risk finns att de tillförda medlen 20019 om 750 tkr kommer vara 
otillräckliga för införandet och innebära ett underskott för ekonomikontoret i 
storleksordningen 500 tkr.  
 
Digitaliseringspotentialen finns fortsatt även om en del redan har burit frukt. RPA (digital 
medarbetare) är något som under hösten 2019 kommer att utvecklas och prövas i en 
pilotstudie med bygg och miljökontoret. Förhoppningen är att denna teknik kan avlasta 
enklare processer och kommer sannolikt vara mer kostnadseffektivt än att utöka med fler 
medarbetare i framtiden. Men kostnaden för införandet och årlig drift finns inte inom den 
ekonomiska ramen kommande år. 
 
Efter styr och ledningssystem finns behov av införande av analysstöd som hanterar 
nyckeltal, statistik och ekonomi. Qlikview är en sådan lösning, där verksamhetschefer enkelt 
kan analysera sin verksamhet eller jämföra med andra interna verksamheter. Även andra 
övergripande funktioner skulle med hjälp av en sådan systemlösning spara tid i 
datainsamlingen.  
 
E-handel är också ett intressant område, men först bör styr och ledningssystem, RPA, 
analysverktyg bli förverkligade. Både upphandlingsverktyget och ekonomisystemet är 
förberett för e-handels modul. E-handelslösningar är resurskrävande första åren, men det är 
möjligt att processen utesluter köp utanför avtal, vilket i teorin minskar kostnaden i 
kommunens direkta verksamheter (case från andra kommunen visar på låg ekonomisk vinst 
men kvalitet och efterlevnad av avtal förbättras avsevärt). 
 
Den befolkningstillväxt kommunen haft under senaste 5 åren har givit en högre 
arbetsbelastning (exklusive utökat uppdrag upphandling), den är dock svårt att kvantifiera 
eller kostnadsberäkna. En fortsatt stark befolkningsutveckling med utökat basuppdrag 
(förskola, skola, vård och omsorg, fritid och kultur etc) kan troligen inte hanteras genom att 
minska ambitionsnivåer eller finna ytterligare effektivitet i processer en gång till, 
förhoppningar finns i RPA tekniken.  
 
Det är viktigt att poängtera att tid för oplanerade eller oväntade ärenden inte finns utan en 
omprioritering alltid får en direkt konsekvens för andra ärenden/uppgifter. Lika så är 
organisationen skör vid sjukdom, föräldraledighet eller vakanser. Detta har visat sig tydligt 
när vakanser uppstått senaste året, övriga medarbetare får en mycket hög arbetsbelastning. 
Det ligger i farans riktning att detta blir en större utmaning med oförändrat antal medarbetare 
när kommunen växer. 
 



 
 

 
 

Möjliga prioriteringar 
Möjliga prioriteringar om ekonomiska ramen beslutas är exempelvis: 

• Begränsning i användarlicenser (verksamheterna kan inte räkna med att få tillgång till 
ekonomisystemet eller betala själva) – inte bra för helheten, mindre information i 
organisation 

• Utvecklingsmedel för investeringar i ekonomisystem, kommers, statistikprogram 
minskas – möjligen inte i linje med effektiviseringsuppdraget 

• Restriktivitet i extern kompetensutveckling 
 
Sammanfattning 
Slutsatsen är att ekonomikontoret inte kommer kunna följa den föreslagna ramen för 2020 
om kostnaden för styr och ledningssystem blir högre än 750 tkr, vilket det finns tydliga 
singnaler om. I övrigt kommer det med en stor ansträngning vara möjligt att följa den 
ekonomiska ramen, men inte utan kännbara konsekvenser. Utöver detta finns tankar om 
utveckling av RPA, analysverktyg och e-handel som inte är finansierade. 
 
Beslutsstödsystem (nyckeltal, statistik, ekonomi etc) ~700 tkr 
E-handel systemlösning/verktyg ~1 000 tkr 
RPA ~100 tkr 

Det är också viktigt att framhålla att ekonomikontoret senaste 5 åren har effektiviserat 
verksamheten direkt och indirekt med cirka 450 tkr, genom minskad bemanning och den 
återkommande lägre uppräkningen och jämfört med den allmänna kostnadsutvecklingen. På 
längre sikt är bedömningen att det blir svårt att uppnå liknande framtida effekter.  

Investeringar 
I investeringsplanen finns medel för e-handel inplanerat, det är bättre om avsatta medel 
avser RPA eller analysverktyg. E-handel är också viktigt men bör senareläggas till 2021. Allt 
detta förutsätter även medel till drift, annars kan investeringsramarna tas bort för projekten. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

 
Allmän Kultur   KF plan Budget 
         1 481     1 481 
 
Kommentarer:  
Verksamheten har fått uppräknad ram för konstunderhåll. 
 
Konsekvensbeskrivning: 
Förutsättningar finns att utföra verksamheten inom de ekonomiska ramarna. 
 
 
 
Allmän Fritid   KF plan Budget 
         3 763     3 763 
 
Kommentarer: 
Verksamheten har fått extra medel som kompensation för åtaganden i samband för O-ringen 
2020. Kommunen växer och vi får fler anläggningar som främjar nystartande av föreningar. 
Utan uppräkning av ram för föreningsbidrag erhåller dagens föreningar mindre bidrag när 
nya föreningar bildas och antalet föreningsaktiva ökar.  
 
Konsekvensbeskrivning: 
Förutsättningarna för att stötta föreningar i sitt viktiga arbete och i viktiga samarbeten 
minskar vilket kan få konsekvenser för att uppnå vårt mål där unga ska ges möjlighet till en 
aktiv och meningsfull fritid. 
 
 
Idrotts- & fritidsanläggningar  KF plan Budget 
       37 478   37 490 
 
Kommentarer: 
Efterfrågan på idrotts- och fritidsanläggningar och dess verksamhet ökar när Knivsta växer. 
Omställning av personal och arbetssätt inom befintliga anläggningar har redan påbörjats för 
att förbereda oss för nya anläggningen Knivsta centrum för idrott och kultur. Den nya 
anläggningen ger fantastiska möjligheter och blir en viktig mötesplats för Knivstaborna. Att 
erbjuda verksamhet som anläggningen möjliggör kommer dock att bli utmanande då det 
saknas medel för att hålla anläggningen igång. Tilldelad budgetram är 27 000 tkr där enbart 
hyran uppgår till 25 000 tkr. Att driva anläggningen med basverksamhet kräver ca 7 000 tkr i 
driftsbudget (borträknat intäkter) vilket med tilldelad ram innebär ett ytterligare behov av 
5 000 tkr.   
 
Konsekvensbeskrivning: 
Stora svårigheter att klara en budget i balans. Vi kommer att erbjuda begränsade öppettider, 
begränsad bemanning och målen kommer inte att kunna nås. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Bibliotek    KF plan Budget 
         8 710     8 722 
 
Kommentarer: 
Ekonomisk ramtilldelning innebär stor utmaning för bibliotekets verksamhet som redan ligger 
långt under rikssnittet vad gäller bemanning. 
 
Konsekvensbeskrivning: 
Biblioteket kan skära ner på tre delar, media, program och öppettider.  

Nedskärning av mediainköp får konsekvensen att vi inte är tillåtna att ansöka om årligt 
litteraturstöd från Kulturrådet som idag ger oss 70 tkr per år. Om vi skär ner på program eller 
öppettider får det konsekvensen att vi inte lever upp till bibliotekslagen om kulturella 
upplevelser eller tillgänglighet.  En annan konsekvens kan bli att 6-årsvisningar och 
klassbesök tas bort vilket får stora konsekvenser vad gäller barns möjlighet och stöd i såväl 
läsupplevelser som språkutveckling genom läsning. 

 

 
Ungdomsverksamhet   KF plan Budget 
         3 845     3 845 
 
Kommentarer: 
Ungdomsverksamhetens målgrupp ökar när kommunen växer. I dagsläget är verksamheten 
pausad i Alsike. Om förvaltningen ska gå tillbaka till samma verksamhet som under 
2017/2018 saknas resurser för personal. Osäkert huruvida statsbidrag för lovaktiviteter 
kommer att betalas ut framöver. Tack vare dessa medel idag har ett brett utbud av 
kostnadsfria aktiviteter kunnat erbjudas där barn och unga fått tryggare lov och samma 
möjligheter oavsett socioekonomisk bakgrund. 
 
Konsekvensbeskrivning: 
Personalbrist, minskat antal aktiviteter och minskad trygghet som följd kan innebära en 
utmaning att nå målet där unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid.  
 
 
 
Kulturskola    KF plan Budget 
         4 980     5 003 
 
Kommentarer: 
För att fortsätta med det kursutbud som infördes i samband med kulturbidraget under 2016-
2018 och som har ett stadigt elevunderlag så behövs ytterligare 50 procent tjänst täckas, det 
vill säga 250 tkr. I övrigt klaras leverans på samma basnivå som under 2019. 
 
Konsekvensbeskrivning: 
Uteblivna satsningar på nya målgrupper för att minska utanförskap och segregation. Målet 
där unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid kan bli utmanande att nå.  
 
 

      
 



 
 

 
 

BILAGA 6 INVESTERINGSPLAN 2020-2023 

 

Kommunstyrelsen Kategorisering Finansiering Utgift 

 
  2020 

Fritid och kultur     
Bibliotek, inventarier Nyinvestering   Finansierad 200 
Bibliotek Alsike Nord, inventarier   0 
Befintliga sporthallar och simhall, utrustning                             Ny/reinvestering  Finansierad 200 
Övriga anläggningar utrustning                                       Ny/reinvestering      Finansierad 200 
CIK - utrustning Nyinvestering  Ej finansierad 1 500 
CIK – utemiljö Nyinvestering  Ej finansierad 500 
Nya fotbollsplaner Knivsta Nyinvestering  Finansierad 6 000 
Sporthall Alsike Nord utrustning Nyinvestering Ej finansierad 500 
Renovering spontanidrottsplats Thunman Reinvestering  Finansierad 300 
Utveckling av elljusspår/belysning Nyinvestering  Ej finansierad 2 000 
Konst, underhåll och inventering Reinvestering  Finansierad 500 
Renovering av konstgräsplan   0 
Vrå idrott och kultur   0 
Vrå idrott och kultur, utemiljö   0 
Ungdomsverksamhet, inventarier, läromedel Ny/reinvestering Finanseriad 100 
Kulturskolan, inventarier och läromedel Ny/reinvestering Finanseriad 150 
IT-utrustning  Ny/reinvestering Ej finansierad 300 
SUMMA Fritid och kultur   12 450 
 
Gemensam stödverksamhet 

 
   

Möbler och arkiv Reinvestering   Finansierad   500 
Uppgradering affärssystem Reinvestering Finansierad 300 
Programvara e-handel Ny investering Ej finansierad 500 
Analysstöd (BI)   0 
Programvara beslutsstöd   0 
Webbutveckling  Reinvestering  Delvis finans 500 
Intranät/virtuell arbetsplats Reinvestering Ej finansierad 250 
Utbyggnad av ärendehanteringssystem (P360) Reinvestering Ej finansierad  200 
Dokumenthantering  Ny investering Ej finansierad 500 
Nämndprocessen Ny investering Ej finansierad 200 
Arkiv och E-arkiv Ny investering Ej finansierad  500 
IT utrustning, ospecificerat Reinvestering Delvis finans 300 
Nät och datakommunkation Ny/reinvestering Delvis  finans 4 000 
Serverplattform/datacenter Ny/reinvestering Delvis  finans 1 000 
Printplattform Reinvestering Delvis finans 1 000 
Klientplattform Ny/reinvestering Delvis finans 1 000 
Programarbete för nya verksamhetslokaler 
lokalansvarig 

Ny investering Delvis finans 2 000 

Köp av lägenheter, lokalansvarig Ny investering Ej finansierad 2 000 
Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, 
lokalansvarig 

Reinvestering Delvis finans 1 700 

Kommunhuset ospecificerat, lokalansvarig Reinvestering Delvis finans 1 000 
SUMMA Gemensam stödverksamhet   17 450 
     
Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier Reinvestering Finansierad 400 

     
KS ofördelade investeringsmedel   15 000 

 
    

SUMMA Kommunstyrelsen   45 300 
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