
KUNGÖRELSE 
2021-05-28 

Sammanträde med Knivsta kommunfullmäktige 
Dag och tid: Onsdagen den 9 juni 2021, kl 18.00 
Plats: Tilassalen, Kommunhuset, Centralvägen 18. 

Deltagande på distans 
Möjlighet till distansnärvaro för ledamöter och ersättare finns. Information om praktiska 
förhållningsregler och länk till mötet lämnas separat.  
Anmälan om förhinder 
Ledamot som har förhinder att delta vid sammanträdet meddelar kommunsekreteraren 
Siobhán Górny på tel. 018-34 70 23 eller e-post: siobhan.gorny@knivsta.se  

Publicering av handlingar på webben 
Handlingar finns tillgängliga på kommunens hemsida, www.knivsta.se. Vid frågor, kontakta 
kommunsekreteraren eller knivsta@knivsta.se  
Förtäring  
För de ledamöter som väljer att delta i Tilassalen kommer kaffe att finnas. 

Webbsändning 
Ljud- och bildsändning av sammanträdet kommer att ske. 

Obs! Utdelning av priser 
I början av sammanträdet kommer priset till Årets Knivstabo och Knivsta kommuns hyllning 
till duktiga ungdomar att delas ut.   

Välkomna!  

Britt-Louise Gunnar (S), ordförande 

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


Dagordning 

1. Upprop

2. Justering
Förslag: Protokollet justeras av ordföranden och två justerare den 16 juni 2021.

3. Fastställande av dagordning

4. Anmälnings- och informationsärenden

a) Årets Knivstabo

b) Knivsta kommuns hyllning till duktiga ungdomar

c) Information från Norrvatten
Från Norrvatten deltar VD Håkan Falk och chef för verksamhetsstöd David Lundqvist. 

d) Anmälda beslut och skrivelser
Följande beslut och skrivelser är särskilt anmälda till kommunfullmäktige:  

• Beslut från kommunstyrelsen, § 102, 2021-05-24, Uppföljning internkontroll 2020

• Beslut från kommunstyrelsen § 98, 2021-05-24, Yttrande över revisionsrapport
”Uppföljande granskning av personal- och kompetensförsörjning” (KS-2020/863)

• Samhällsutvecklingsnämndens beslut § 27 2021-03-01, Verksamhetsberättelse och
årsbokslut för samhällsutvecklingsnämnden 2021

e) Kommunalråden informerar

5. Ledamöternas frågor
KS-2021/26

Beslutsärenden 

6. Övriga valärenden
KS-2021/10

7. Anmälan av motioner



 
 

 

 

8. Motion 2020:05 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar 
Gidlund (KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) – Inför en kulturtrappa i 
Knivsta kommun 

KS-2020/158 
Beslut från kommunstyrelsen, § 74, 2021-04-19 
Tjänsteutlåtande 2021-03-17 
Beslut från utbildningsnämnden, § 66, 2020-09-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-05-08 med bilaga, ”Handlingsplan för skapande 
skola 2018-01-17” 
Motionen 

9. Motion 2020:814 från Lennart Lundberg (KNU) – Planera för ytterligare en 
kommunal badplats i Knivsta 

KS-2020/814 
Beslut från kommunstyrelsen, § 91, 2021-05-24 
Tjänsteutlåtande 2021-04-21 
Motionen 

10. Policy för medborgardialog 
KS-2021/202 
Beslut från kommunstyrelsen, § 72, 2021-04-19 
Tjänsteutlåtande 2021-03-16 
Förslag till policy för medborgardialog daterad 2021-03-11 

11. Näringslivsstrategi för Knivsta kommun 
KS-2021/200 
Beslut från kommunstyrelsen, § 73, 2021-04-19 
Tjänsteskrivelse 2021-03-19 
Förslag till näringslivsstrategi för Knivsta kommun 2021-03-22 

12. Styrmodell för Knivsta kommun 
KS-2021/196 
Beslut från kommunstyrelsen, § 75, 2021-04-19 
Tjänsteutlåtande 2021-03-17 
Styrmodell för Knivsta kommun, förslag daterat 2021-03-17 

13. Policy för jämlik hälsa och social hållbarhet 
KS-2021/136 
Beslut från kommunstyrelsen, § 99, 2021-05-24 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22 
Förslag till policy för jämlik hälsa och social hållbarhet 2021-02-22 



 
 

 

 

14. Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna – utökade möjligheter 
till distanssammanträden 

KS-2021/152 
Beslut från kommunstyrelsen, § 89, 2021-05-24 
Tjänsteutlåtande 2021-03-29 
Förslag till ändring av Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Knivsta kommun 

15. Reviderad arbetsordning för fullmäktige – utökade möjligheter till 
distanssammanträden 

KS-2021/209 
Beslut från kommunstyrelsen, § 90, 2021-05-24 
Tjänsteutlåtande 2021-03-29 
Förslag till ändring av arbetsordning för Knivsta kommunfullmäktige 

16. Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten 
KS-2021/244 
Beslut från kommunstyrelsen, § 103, 2021-05-24 
Tjänsteskrivelse 2021-04-06 

17. Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider 2022 
KS-2021/343 
Beslut från kommunstyrelsen, § 106, 2021-05-24 
Tjänsteutlåtande 2021-05-06 



Motion från Liberalerna                                              
 

Inget stöd till eller samverkan med Studieförbundet Ibn Rushd 

 

Förslag till beslut: 
 
Att Knivsta Kommun inte ska ge direkt eller indirekt stöd i form av exempelvis bidrag eller lokaler till 
eller samarbeta med studieförbundet Ibn Rushd. Beslutet ska gälla alla verksamheter inom eller 
kontrollerade av Knivsta kommun, även aktiviteter organiserade av tredje part.  
Att endast nytt beslut i Kommunfullmäktige kan upphäva ett fattat beslut  
 
Bakgrund 
 
Studieförbundet Ibn Rushd grundades 2001 och skriver på sin hemsida 
(https://www.ibnrushd.se/vilka-ar-vi/) att de tillsammans med sina medlemsorganisationer erbjuder vi 
ett brett utbud av studiecirklar, seminarier och kulturarrangemang. Vidare går att läsa:  
 
”Ibn Rushd utgår från en vision om att muslimer ska vara en självklar del av Sverige. Vi arbetar aktivt 
för att stärka den svensk-muslimska identiteten vilket innebär att det ska kännas tryggt och självklart 
att vara svensk och muslim på samma gång. Vi verkar utifrån muslimska värderingar om att sprida 
rättvisa, uttrycka solidaritet, säkra människans frihet, bejaka mångfald, förorda rådgivning och 
förespråka möten. Vi vill bidra till en starkare demokrati, säkerställa de mänskliga rättigheterna, 
motverka rasism och se till att personer med olika bakgrund möts, stärks och lär sig tillsammans.” 
 
Under åren och framförallt på senare tid har det dock framkommit allt starkare kritik mot Ibn Rushd 
och dess medlemsorganisationer. En del av kritiken fram till 2019 går att läsa i rapporten ”När Tilliten 
Prövas” och senare i rapporter beställda av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap m.fl. 
Rapporter visar på studieförbundets kopplingar till den islamistiska rörelsen, Det Muslimska 
Brödraskapet, vilken är förbjuden i många länder. Studieförbundet kritiseras bland annat för att främja 
en religiös identitet och då en mer traditionell och konservativ sådan. Till evenemang och aktiviteter 
har det bjudits in exempelvis föreläsare med antisemitiska, homofoba, antidemokratiska  och 
våldsbejakande åsikter. En viktig fråga som ställts är om Ibn Rushd egentligen uppfyller de 
demokratikrav som alla föreningar som får offentlig finansiering ska leva upp till. Mindre 
mansdominerande nätverk anses ha stor makt och studieförbundets oberoende har ifrågasatts. Ibn 
Rushd har med andra studieförbund granskats hårdare gällande hur ekonomin sköts och redovisas, 
men också frågas hur inkomsterna används. Brister har visats och stark kritik har utdelats.  
 
Vid en förfrågan från Liberalerna till Knivsta kommun så ges svaret att kommunen inte har ett direkt 
samarbete med Ibn Rushd men av de medel som Knivsta kommun ger i bidrag till studieförbunden, 
allmänna bidragsmedel (72 000 kronor) betalas cirka 5000 kronor till Ibn Rushd.  
 
Allt fler myndigheter, kommuner och regioner riktar kritik mot Ibn Rushd, drar in bidrag och avslutar 
samarbeten. Vi Liberaler anser att även Knivsta Kommun helt ska stoppa möjligheten för Ibn Rushd 
att samarbeta, få bidrag eller olika former av stöd av kommunen.  
 
Liberalerna 2021-05-27 
 
Anna Koskela-Lundén 
 
Lotta Wiström 

https://www.ibnrushd.se/vilka-ar-vi/


Motion 

Inför valfrihet i äldreomsorgen  
 

Alla är olika, också när vi blir årsrika. 

Sveriges innevånare lever längre, är mer aktiva och friska. De är väl medvetna om sina rättigheter och att 

de har rätt att göra aktiva och medvetna val. När en person i Knivsta blir äldre eller har en 

funktionsnedsättning fråntas denne många av rättigheter i samma stund som denne hamnar i en situation 

där insatser behövs genom vård och omsorg. Då finns inte längre möjlighet att påverka. 

Den som väntar på en plats inom vård och omsorgsboende kan inte påverka var vi ska bo utan tvingas 

acceptera den lägenhet/boendeplats som tilldelas. Att lämna sitt hem och flytta till ett vård- och 

omsorgsboende är för många svårt och att då inte kunna välja eller påverka var man ska flytta skapar oro 

och stress. Personer med demens bör till exempel inte flytta flera gånger än nödvändigt. Det är därför av 

största vikt att det finns möjlighet för våra äldre i Knivsta att vara med och påverka var man ska bo och 

spendera sin sista tid i livet. 

Lagen om valfrihet, även omnämnd som LOV, infördes för cirka 12 år sedan och idag bor 75 % av svenska 

befolkningen i en kommun där LOV finns i någon form av kommunal verksamhet. Kommuner som infört 

LOV har själva blivit mer medvetna om sina kostnader mot innan införandet och har genom det blivit mer 

kostnadseffektiva vilket bara kan ses som positivt. Utredningar som gjorts visar även att brukare i hög grad 

uppskattar möjlighet att själv välja utförare av de tjänster som beviljats och socialstyrelsen uppföljning 

visar att LOV har haft störst utveckling inom äldreomsorgen där 9 av 10 gör ett aktivt val. 

I äldreomsorgen behandlas årsrika i hög grad som ett kollektiv. Samma lösningar erbjuds till alla, ofta med 

en förment klapp på huvudet. De som behöver stöd i sin vardag förutsätts varken kunna eller vilja välja 

själva. Men det är ju precis tvärtom. Respekten för den enskilda människan är särskilt viktig när hon är i en 

utsatt situation. Därför är det viktigt att värna och utveckla de valfrihetsreformer som genomfördes av 

alliansregeringen. Det är idag självklart att själv få bestämma vilket hemtjänstföretag man vill anlita, men 

lika viktigt är att också kunna välja vilket äldreboende man ska flytta till när det behövs. 

Samtidigt behöver den enskildes makt över innehållet i omsorgen öka. Det är den enskildes önskemål för 

dagen som ska styra, inte fyrkantiga regelböcker. Människors rätt att fortsätta bestämma över sina liv måste 

främjas oavsett om denne är i behov av hjälp eller inte för att klara av sin vardag. 

 

Med hänvisning till ovanstående yrkar vi: 

• Att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med berörd nämnd införa valfrihet i 
äldreomsorgen enligt lagen om valfrihetssystem (LOV). 

 

Liberalerna i Knivsta 2021 05 27 

Lotta Wiström Ledamot i KF samt ledamot i Socialnämnden 

Anna Koskela Lunden Ledamot i KF 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 10 (14)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 74   Dnr: KS-2020/158 

Motion 2020:05 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), Gunnar Gidlund 
(KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) – Inför en kulturtrappa i Knivsta 
kommun  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Yrkanden 
Klas Bergström (M) yrkar, med bifall från Claes Litsner (S), att motionen ska anses besvarad.  
Oscar Hahne (KD) yrkar bifall till motionen.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden det egna yrkandet och Oscar Hahnes yrkande om att bifalla motionen mot 
avslag var för sig och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse 
motionen besvarad.   

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna har i en motion inlämnad den 12 februari 2020 föreslagit att kommunen 
ska införa en så kallad kulturtrappa liknande den som finns i Gävle kommun med målet att 
ha ett systematiskt och likvärdigt sätt att erbjuda kulturella möten för elever i kommunen. 
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen den 8 september 2020.   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-03-17 
Beslut från utbildningsnämnden, § 66, 2020-09-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-05-08 med bilaga, ”Handlingsplan för skapande 
skola 2018-01-17” 
Motionen 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-17 

Diarienummer 
KS-2020/158 

   

 

Kommunstyrelsen  

Motion 2020:05 från Pontus Lamberg (KD), Björn-Owe Björk (KD), 
Gunnar Gidlund (KD), Per Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) – 
Inför en kulturtrappa i Knivsta kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige: 

Kommunfullmäktige avslår motionen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna har i en motion inlämnad den 12 februari 2020 föreslagit att kommunen 
ska införa en så kallad kulturtrappa liknande den som finns i Gävle kommun med målet att 
ha ett systematiskt och likvärdigt sätt att erbjuda kulturella möten för elever i kommunen. 
Utbildningsnämnden har yttrat sig över motionen den 8 september 2020.   

Bakgrund 
Motionen anmäldes på kommunfullmäktiges sammanträde i februari 2020 och remitterades 
till utbildningsnämndens för yttrande. Utbildningsnämnden yttrade sig den 8 september 2020 
genom att hänvisa till ett tjänsteutlåtande daterat 2020-05-08. I tjänsteutlåtandet beskrivs hur 
läroplanen beskriver hur skolan ska arbeta med bl.a. överföring och utvecklandet av 
kulturarvet samt hur kommunen redan arbetar med kultur riktat mot skolelever. I avsnittet 
med rubriken ”Ekonomisk konsekvensanalys” anges att det är svårt att motivera kostnaderna 
för en kulturtrappa, när kommunen redan arbetar på ett systematiskt sätt med kulturarv och 
kulturell mångfald genom framför allt handlingsplanen för skapande skola. Denna plan 
motsvarar på flera sätt de kulturtrappor som finns i andra kommuner och ger på ett 
systematiskt och likvärdigt sätt elever tillgång till kulturmöten.  

Försenad beredning 
Utbildningsnämndens beslut och yttrande inkom till kommunstyrelsen den 16 september 
2020. Genom ett missförstånd blev ärendet inte berett till kommunstyrelsen omedelbart. 
Misstaget upptäcktes vid en genomgång av samtliga öppna motionsärenden under februari 
2021.  

Beredningen av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde har stämts av med kultur- och 
fritidskontoret.  

Slutsats  
Utbildningsnämndens yttrande visar att Knivsta kommun genom ”Handlingsplan för 
skapande skola” gör ett liknande arbete som i de kommuner som infört det som kallas för 
kulturtrappa. Förslaget är därför att avslå motionen. 
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Ekonomisk konsekvensanalys och barnkonsekvensanalys 
Analyser har gjorts i utbildningsnämndens tjänsteutlåtande daterat  2020-05-08.  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-03-17 
Beslut från utbildningsnämnden, § 66, 2020-09-08 
Utbildningsnämndens tjänsteutlåtande 2020-05-08 med bilaga, ”Handlingsplan för skapande 
skola 2018-01-17” 
Motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 
 
 
 
Åsa Franzén, kanslichef  
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Handläggare 
Ann Ohlsson Ax 
Administrativ chef 

Tjänsteskrivelse 
2020-05-08 

Diarienummer 
UN-2020/71 

   
 

Utbildningsnämnden 

Motion 2020:05 från Pontus Lamberg (KD), Gunnar Gidlund (KD), 
Per Lindström (KD) och Gunnar Parnell (-) - Inför en kulturtrappa i 
Knivsta kommun 
 
Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden överlämnar yttrandet till kommunstyrelsen. 
Sammanfattning av ärendet 
Kristdemokraterna föreslår att Knivsta kommun ska utreda möjligheterna att införa en 
Kulturtrappa i likhet med den som finns i Gävle kommun. Kultutrappan ska garantera att alla 
barn och unga får möjlighet att delta i kulturevenemang och möta kulturlivet. 
 
Bakgrund 
Bakgrunden till motionen ligger i läroplanens formuleringar kring kulturarv och kulturell 
mångfald. Under rubriken ”Skolans Uppdrag” i Läroplanen för grundskolan samt för 
förskoleklassen och fritidshemmet står till exempel: 

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och 
utveckla ett kulturarv - värden, traditioner, språk, kunskaper - från en 
generation till nästa. Skolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar 
för barnens fostran och utveckling. Arbetet måste därför ske i samarbete 
med hemmen. 

När det gäller begreppet kulturell mångfald formuleras detta på följande sätt: 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten 
över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva 
med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet 
om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg 
identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och 
leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell 
mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna 
förmåga hos alla som arbetar där.  

Kulturtrappor finns till exempel i Gävle kommun och i Landskrona kommun. Målet är att ha 
ett systematiskt och likvärdigt sätt att erbjuda kulturella möten för alla kommunens elever. I 
Gävle kommun ser Kultutrappan ut på följande sätt: 
Förskoleklass: Lånekort. 
Årskurs 1: Konsert, film 
Årskurs 2: Konsert, teater 
Årskurs 3: Konsert/dans, konsert 
Årskurs 4: Konst, konsert, lästips 
Årskurs 5: Konsert, teater 
Årskurs 6: Konsert/Dans, konsert 
Årskurs 7: Konst, Biblioteksvisning & boktips 
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Årskurs 8: Teater, film 
Årskurs 9: Konsert/dans, film 
För varje verksamhet specificeras en arrangör. 
 
Landskronas Kulturtrappa sträcker sig från förskoleklass till årskurs 6 och har följande 
innehåll: 
Förskoleklass: LITTERATUR & SPRÅK: Besök Stadsbiblioteket 
Årskurs 1: KULTUR & HISTORIA: Landskrona museum 
Årskurs 2: TEATER: Kulturskolan 
Årskurs 3: MUSIK. Kulturskolan 
Årskurs 4: KONST: Landskrona museum 
Årskurs 5: FILM: Kulturskolan 
Årskurs 6: KULTUR & VETENSKAP: Tycho brahe-museet  
 
Knivsta kommun har en handlingsplan för skapande skola som sträcker sig från 2018–2021. 
Denna kan beskrivas som en motsvarighet till andra kommuners kulturtrappor; 
handlingsplanen systematiserar och ser till att skapa likvärdighet. Handlingsplanen bifogas, 
men sammanfattningsvis finns denna struktur per årskurs: 
Årskurs F–3, besök på en teater 
Årskurs 4, författarbesök 
Årskurs 5, fotografering och stillbilder 
Årskurs 6, introduktion till filmprojektet 
Årskurs 7, filmprojekt, ”den växande staden” 
Årskurs 8, skapande med lera eller annat material 
Årskurs 9, filmpresentation och prisutdelning 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Att bygga upp en kulturtrappa liknande den som finns i till exempel Gävle och Landskrona 
kommuner skulle bli ekonomiskt kostbart och möjligen inte försvarbart, då Knivsta kommun 
redan arbetar på ett systematiskt sätt med begreppen kulturarv och kulturell mångfald. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-05-08 
Handlingsplan för skapande skola 2018–2021 i Knivsta kommun 
Motion 2020:05 Inför en kulturtrappa i Knivsta kommun 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunstyrelsen 
 

Hans Åhnberg 
Utbildningschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Motionen handlar arbetet i förskola och skola. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
En handlingsplan kring frågan finns redan och används aktivt i Knivstas skolor. 
 
 
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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Handlingsplan för skapande skola 2018 – 2021 i Knivsta kommun 

 

Historik 

Handlingsplanen för skapande skola tas fram samtidigt som ett arbete med att ta fram en 

Kulturplan för Knivsta kommun har påbörjats. I kommunens kulturplan kommer många 

samverkansformer att tas upp, bl.a. med förskola och skola. Detta kommer i sin tur att ge oss 

stora möjligheter till andra samverkansprojekt även inom skapande skola i en nära framtid. 

Tidigare projekt 

I Knivsta kommun har vi jobbat med dansmatte under ett stort antal år inom ramen för 

skapande skola. Vi känner nu att tiden är mogen att lyfta bort denna aktivitet från skapande 

skola och istället utbilda personal på våra grundskolor i dansmatte så att vi har möjlighet att 

ge detta till fler elever i vår kommun. 

En kommun i ständig förändring 

Knivsta kommun är en kommun som ständigt växer och våra barn och unga växer upp i en 

kommun som är i ständig förändring. Vi vill gärna använda den kraft och energi som finns i 

just denna typ av positiva förändring och rikta den i ett kreativt arbete med våra 

högstadieelever. Samtidigt behöver vi arbeta med att stärka elevgrupper som nybildas i F-

klass, åk 4 och åk 7, för att hjälpa dem att få den gemenskap som behövs för att möta alla krav 

och förväntningar som vi idag ställer på både barn och unga. 

Syftet med Handlingsplanen 

Vi har i denna handlingsplan organiserat arbetet med skapande skola för att nå alla 

elevgrupper i kommunen med olika teman för mötet med professionella kulturaktörer. 

Samtidigt som vi ger våra elever en kulturupplevelse så erbjuder vi dem också en möjlighet 

att se kulturen som ett medel för att föra fram ett budskap. I denna handlingsplan är budskapet 

riktat till bl.a. politiker i kommunen om hur våra barn och unga upplever sin tillvaro i en 

växande kommun. Vi anser att det är av oerhörd vikt att hjälpa elever att se möjligheten med 

många olika uttrycksformer, dans, teater, språket som verktyg, stillbildsfotografering och 

film. 
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Kulturaktiviteter för årkurserna 

Nedan kommer vår planering för kulturarbetet inom ramen för Skapande skola de kommande 

tre läsåren. 

 

Årskurs F – 3, besök på en teater 

I deras arbete ska följande ingå: Besök på en teater, gärna Stadsteatern i 

Uppsala, bakom kulisserna för att få en djupare förståelse för hur allt kring en 

teateruppsättning fungerar. De ska också jobba med kroppslig gestaltning 

genom dans, med dramapedagog, genom forumteater mm.  

Fokus ska vara ”relationer och gemenskap” i alla de aktiviteter som erbjuds. 

 

Årskurs 4, författarbesök 

Här tänker vi oss att vi fortsätter med författarbesök och en djupare insikt och 

kunskap gällande det skrivna ordet. Författare skriver alla möjliga texter, inte 

bara böcker. Det kan ju också vara ett filmmanus. 

 

Årskurs 5, fotografering och stillbilder 

Här inleds ett arbete som kommer att pågå till åk 9. Årskurs 5 arbetar med 

fotografering, stillbilder. Det kan t.ex. vara porträtt. Eleverna lär sig hur man 

kan uttrycka ett budskap, en känsla eller något annat genom bilder och ”hur” 

man arbetar med stillbilder för att åstadkomma detta och föra fram budskapet. 

 

 Årskurs 6, introduktion till filmprojektet 

På vårterminen när man vet vilka elever som kommer att gå i vilken     

högstadieskola och i vilken klass kommer vi att ha en introduktion till det 

filmprojekt som kommer att ske på högstadiet med alla elever i åk 6. 

 

 

 Årskurs 7, filmprojekt, ”den växande staden” 

De nya sjuorna ska arbeta med ett filmprojekt med de figurer de fått från åk 8 

och på ett givet tema ” Den växande staden ” Vi vill fånga våra ungdomars 

tankar kring sina liv i en växande stad och hur de ser på förändringar mm som 

sker runt oss hela tiden. De ska genom sin film ge oss vuxna sina tankar kring 

utvecklingen i Knivsta och vad de tycker att vi som vuxna behöver  

 göra eller tänka på för att de ska få en optimal uppväxt i ”den växande staden”. 
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  Årskurs 8, skapande med lera eller annat material  

Alla elever i åk 8 ska tillverka de figurer som används vid filmskapandet med 

åk 7. I vår handlingsplan tänker vi oss lerfigurer men de kan också tillverkas i 

annat material. De ska tillverkas i slutet av föregående läsår, så att 

filmskapandet med åk 7 kan ske i början av aktuellt läsår. Temat för arbetet 

med tillverkning av figurerna är också ”Den växande staden” 

 

Årskurs 9 

Våra 9: or är de som ska presentera filmerna men också dela 

ut priserna till varje 7: a. 

 

 

 

 

Elevernas arbeten presenteras i form av en filmgala 

Omdöme samt pris tas fram av styrgruppen för skapande skola och kan inte överklagas. Det 

kommer att vara lika många kategorier som det är klasser som deltagit. När filmerna är klara 

kommer de att visas upp i Tilassalen plan 3 i Kommunhuset, eller någon annan stor sal där vi 

ryms allihop. Alla åttor ska självklart vara med vid presentationen då de har gjort figurerna 

som finns i filmerna och våra 9: or presenterar varje bidrag och delar ut priserna (alla klasser 

får ett pris) 

Vi bjuder givetvis också in våra politiker som på så sätt får veta hur våra ungdomar ser på sin 

växande stad och vad de tycker är bra i Knivsta och vad som bör utvecklas. En väldigt viktig 

information till just kommunens politiker. 

Vi tänker oss en riktig filmgala med mycket fokus på att arbeta med kulturen som en del i den 

växande staden och som uttrycksmedel för olika budskap som därmed blir synliga. 
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Uppdragsbeskrivning: 

 

Uppdrag för styrgruppen: 

• Möte 2-3 gånger per termin 

• Planera och leda möten med kulturombuden 

• Vara huvudansvariga för genomförandet av planen samt ansökan till kulturrådet 

gällande bidrag för Skapande skola  

• Följa upp och utvärdera planen 

• Kontinuerligt informera förvaltningschefens ledningsgrupp och rektorer om olika 

kulturprojekt. 

 

Uppdrag för kulturombudsgruppen: 

• Inspirera varandra inom kulturområdet för barn och elever 

• Årligen planera och samordna kulturaktiviteter för förskola och skola 

• Ta aktiv del i ansökan och genomförandet av Skapande skolas projekt 

• Ta aktiv del i utvärdering och uppföljning av planen 

 

Uppdrag för lokala kulturombud: 

• Delta i kulturgruppsmöten som ordnas av styrgruppen 

• Initiera och inspirera till kultur i lärandet på den egna enheten 

• Leda elevkulturrådet på den egna enheten 

• Vara aktiv på den egna enheten vid traditioner t.ex. avslutningar 

• Vara aktiv i de projekt i Skapande skolas regi som överenskommits tillsammans 

med styrgruppen. 

 

Uppdrag för lokala Elevkulturombud: 

• Delta i kulturmöten på den egna skolan 

• Ta vara på kamraternas idéer och inspirera till egna, lokala kulturprojekt på den 

egna enheten. 
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Motion 

 

Inför en Kulturtrappa i Knivsta kommun 
 
Alla barn har rätt till kultur, oavsett skola, hemmamiljö och förutsättningar.  

I syfte att öka barn och ungdomars möjlighet att få ta del av Knivstas och Uppsala läns 

kultur och kulturarv föreslår Kristdemokraterna att en Kulturtrappa för åk F-9 införs i 

syfte att alla barn och elever i Knivsta ska få möta lokal, regional och nationell kultur 

och kulturarv under sin skoltid. 

Modellen Kulturtrappa har införts i flera kommuner runt om i landet. Modellens utgångspunkt 

är läroplanernas intentioner för kultur i förskolan/skolan och alla barns rätt till kultur där 
elever under vid ett par tillfällen under varje årskurs ges tillfälle att besöka/utöva lokal, 
regional och nationell kultur samt ta del av vårt kulturarv. 

Kulturtrappan bygger på en garanti för att alla barn och unga ska delta i kulturupplevelser och 
möten med kulturlivet. Det innefattar områdena dans, musik, teater, film, läsning, konst och 

kulturarv. Kulturtrappan är bl a ett obligatoriskt inslag i Gävles förskole- och 
grundskoleklasser. 

 

Kristdemokraterna föreslår  

- att fullmäktige beslutar om att kommunen ska utreda möjligheterna att införa en 

kulturtrappa i likhet med hur det genomförs i Gävle kommun. 

 

Pontus Lamberg (KD) 

Björn-Owe Björk (KD) 

Per Lindström (KD) 

Gunnar Gidlund (KD) 

Gunnar Parnell (KD) 

 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 7 (29)  
Sammanträdesdatum  
2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 91   Dnr: KS-2020/814 

Motion 2020:13 från Lennart Lundberg (KNU) – Planera för ytterligare en kommunal 
badplats i Knivsta 

Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet. 

Reservation  
Lennart Lundberg (KNU) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 

Yrkanden 
Lennart Lundberg (KNU) yrkar bifall till den första beslutssatsen i motionen. 
Lotta Wiström (L) och Johan Helenius (SD) yrkar bifall till Lennart Lundbergs yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut mot Lennart Lundbergs yrkande och 
finner att kommunstyrelsen bifaller utskottets förslag.  

Sammanfattning av ärendet  
Motionen anmäldes på kommunfullmäktige i oktober 2020 och föreslår att 
kommunfullmäktige ska uppdra till kommunstyrelsen att omgående påbörja planering av 
ytterligare en kommunal badplats som ska stå klar sommaren 2021. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-04-21 
Motionen 
Kultur-och fritidsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Catrine Wermelin 
Fritidschef 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-21 

Diarienummer 
KS-2020/814 

   

 

Kommunstyrelsen 

 

Motion 2020:814 från Lennart Lundberg (KNU)  
 
– Planera för ytterligare en kommunal badplats i Knivsta  
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
 
Kommunfullmäktige anser motionen besvarad med hänvisning till tjänsteutlåtandet.  
Sammanfattning 

 
Sammanfattning av ärendet  
Många invånare i Knivsta uppskattar de kommunala badplatserna som idag finns. I och med 
det rådande läget med pandemin har trängsel uppstått vid sådana platser och behovet av att 
kunna sprida ut sig när man badar ökar. Det är ett behov som rimligtvis kommer att kvarstå 
även efter pandemin. Enligt förslaget är önskemålet att iordningställa ytterligare en 
kommunal badplats till säsongen 2021.  

Bakgrund  
I Knivsta är diskussioner om tillgängliga anläggningar ständigt närvarande. Med en stor del 
av befolkning som arbetar på annan ort finns förväntningar att kunna stanna på hemmaplan 
på sin fritid. Det avspeglar sig i alla de önskemål och förslag som veckovis kommer in till 
Knivsta kommun om anläggningar och ett brett aktivitetsutbud i Knivsta.   
 
Kultur- och fritidsförvaltningen är i grunden positivt inställd till förslaget om ett ytterligare bad 
på sikt. Med dagens ekonomi och med en utökad driftsorganisation, som skulle behövas vid 
både införandet och under drift ser inte förvaltningen att det är genomförbart med ytterligare 
ett bad just nu. För att genomföra en sådan utökning med ytterligare bad krävs både en 
utredning och en projektplanering som ingår i ett större sammanhang för Knivstas 
utbyggnad. Förvaltningen kommer ha frågan om ytterligare platser för invånarnas fria tid 
aktuell i den fortsatta stadsplanering och arbeta aktivt för sådana förslag ska bli verklighet. 
För att göra befintliga bad så tillgängliga som möjligt i rådande pandemi kommer 
förvaltningen jobba skarpt med rutiner och åtgärder, och ta med goda erfarenheter från 
föregående år.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 

Utredning och införande av en ny badplats i Knivsta kommun skulle innebära stora kostnader 
i form av utredningstid, projektgenomförande, drift både vid införandet och över tid. Om 
önskemål om ett fortsatt arbete med frågan ur ett stadsbyggnadsperspektiv kvarstår kommer 
kalkyler och kostnader tas fram.  
 

 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut  
Tjänsteutlåtande 2021-04-21 
Motionen 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 

Förvaltningschef Kultur och Fritid 

Lena K Larsson 

Fritidschef 

Catrine Wermelin 

Motionslämnare 

Lennart Lundberg (KNU) 
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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? 
 

Att förvaltningen får inom den ramen som finns hantera de kommunala bad vi redan har, till 
förmån för barn och andra besökare.  

 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

Ett ytterligare bad skulle givetvis gynna barns möjlighet till flera platser att bada vid i sin 
närmiljö. Samtidigt när det ekonomiska förutsättningarna inte finns så är det mer rätt att göra 
tryggt och bra vid de redan etablerade baden, utifrån barns och andra besökares bästa.  

 

 

 

 

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

Ja  Nej   

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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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. 
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Motion till kommunfullmäktige 

 

Planera för ytterligare en kommunal badplats i Knivsta 

 

Många Knivstabor uppskattar att bada i vår vackra sjö Valloxen. Idag finns det två allmänna 

badplatser inom kommunen. Under sommarens Covid-19 pandemi har det vid flera tillfällen varit 

otroligt trång både vid Särsta- och Brunnbybadet. Det gäller både själva badplatserna och 

parkeringarna.  

Även vid badplatserna vid Edasjön och i Haknäs har det uppstått trängsel och parkeringsproblem. 

Med tanke på planerad utbyggnad i kommunen riskerar situationen att bli ännu värre om kommunen 

inte gör något för att förebygga detta. 

Därför anser vi att det är dags att planera för en till kommunal badplats i Knivsta. Ett alternativ skulle 

kunna var en placering vid Valloxen i Kölängen eller att bygga ut befintliga bad längs väg 255. 

Knivsta.nu yrkar på 

Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att omgående påbörja planering av ytterligare 

en kommunal badplats.  

Att badplatsen ska stå klar till sommaren 2021. 

 

Knivsta i oktober 2020 

 

Lennart Lundberg, gruppledare för Knivsta.Nu 

 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 8 (14)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 72   Dnr: KS-2021/202 

Policy för medborgardialog  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige antar förslaget på policy för medborgardialog. 

Yrkanden 
Claes Litsner (S), Lennart Lundberg (KNU) och Boo Östberg (C) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Medborgardialog är ett verktyg som ger medborgare möjlighet att delta och påverka beslut 
mellan valen till kommunfullmäktige. Förslaget till policy har tagits fram av majoritetens 
dialoggrupp och remitterats till samtliga partier i fullmäktige i syfte att vara vägledande för 
kommunens arbete. Policyn beskriver vad Knivsta kommun lovar medborgare när det gäller 
inflytande och påverkan.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-03-16 
Förslag till policy för medborgardialog daterad 2021-03-11 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Markus Sjölén Gustafsson, utredare, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Markus Sjölén Gustafsson 
Allmänutredare 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-16 

Diarienummer 
KS-2021/202 

   

 

Kommunstyrelsen 

Policy för Medborgardialog 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige:  

1. Kommunfullmäktige antar förslaget på policy för medborgardialog. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Medborgardialog är ett verktyg som ger medborgare möjlighet att delta och påverka beslut 
mellan valen till kommunfullmäktige. Förslaget till policy har tagits fram av majoritetens 
Dialoggrupp och remitterats till samtliga partier i fullmäktige i syfte att vara vägledande för 
kommunens arbete. Policyn beskriver vad Knivsta kommun lovar medborgare när det gäller 
inflytande och påverkan.  
 
 
Bakgrund 
 
Majoriteten har under mandatperioden arbetat genom en särskild Dialoggrupp för att 
utveckla medborgardialogen i kommunen. Nya dialogformer har tagits fram. För att 
medborgardialog ska användas systematiskt behövs en procedur som beskriver 
medborgardialogens mål och syfte.  
 
Förslaget till policy för medborgardialog är ett internt framtaget dokument som beskriver vad 
kommunen lovar medborgarna när det gäller inflytande och deltagande i beslut om den 
lokala utvecklingen.  
 
Förvaltningen har tillsammans med Dialoggruppen tagit fram ett förslag till Knivstas 
medborgardialoglöften. Förslaget presenterades på KSAU den 3 februari och skickades 
därefter till gruppledarna för samtliga partier i fullmäktige för att ge möjlighet att komma med 
synpunkter. Den 11 mars fastställdes förslaget av Dialoggruppen utifrån synpunkterna som 
inkommit. 
 
Policyn för medborgardialog beskriver det önskade förhållningssättet till dialog med de som 
bor, lever och verkar i kommunen. Varje dialog som initieras styrs av den specifika frågan 
som de förtroendevalda vill ha kunskap om. Därför kommer form och de som bjuds in till 
dialogen se olika ut beroende på fråga i syfte att dialogen ska bli så verkningsfull och 
representativ som möjligt för respektive dialog.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslaget att anta policyn för medborgardialog medför ingen ekonomisk konsekvens. 
Medborgardialoger som kommer att genomföras för att uppnå målet i policyn kommer 
finansieras inom befintliga budgetramar.  
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-03-16 
Förslag till policy för medborgardialog daterad 2021-03-11 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 

Åsa Franzén 
Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

Medborgardialogen omfattar de som bor, verkar i, lever eller har en relation till Knivsta 
kommun. Inom den gruppen ingår barn. Barn är en grupp som inte har möjlighet att påverka i 
de allmänna valen, men i en medborgardialog kan även deras perspektiv och erfarenheter 
lyftas.  

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Barn har enligt artikel 12 i barnkonventionen rätt att bli hörda i beslut som påverkar dem. 
Medborgardialogen är ett verktyg för kommunen att arbeta mer systematiskt med åsikter från 
barn. Som verktyg påverkar beslutet inte barn direkt, men det påverkar deras möjlighet att 
säkra deras rättigheter. Beroende på fråga kan barns erfarenheter vara viktiga för att få ett 
bra beslut. Särskilt löfte 2-4 riktar in sig på att ge invånare möjlighet till inflytande i frågor som 
är påverkbara och som påverkar dem och det lyfts särskilt att olika former ska användas för 
att så många som möjligt ska kunna delta.  

Förslaget bedöms beakta barns bästa genom att tydliggöra deras erfarenheter är viktiga för 
att fatta bra beslut. Eftersom barn inte har möjlighet att påverka genom deltagande bedöms 
vidare att beslutet stärker barns rättigheter.  

 

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

Ja  Nej   

 

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

 

Beslutet berör kommunens arbetssätt, barn har inte tillfrågats då beslutet främst berör hur 
kommunen strategiskt ska arbeta för att erbjuda grupper större inflytande.   

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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1. SYFTE OCH BAKGRUND 
 

Medborgardialog är ett komplement till den representativa demokratin och ger medborgare 

möjlighet att delta och påverka även mellan valen till kommunfullmäktige. Denna policy för 

medborgardialog beskriver kommunens löften för medborgardialog. Dokumentet beskriver 

också kommunens målsättning och önskade arbetssätt för att öka delaktigheten.    

Knivsta kommuns policy för medborgardialog är vägledande i arbetet med att stärka 

invånarnas inflytande och delaktighet i utvecklingen av Knivsta kommun.   

Det kommunala självstyret har en lång tradition i Sverige. Makten över gemensamma frågor 

ska finnas så nära medborgaren som möjligt. Personer med kunskap om lokala förhållanden 

har bäst förutsättningar att fatta lämpliga beslut.  

Sverige är en representativ demokrati. Makten utgår från medborgarna. Genom att rösta i 

allmänna val får kommuninvånare möjlighet att utse de förtroendevalda som ska fatta beslut i 

gemensamma frågor de kommande fyra åren. Valdeltagandet i Knivsta är högt, och har ökat i 

varje val sedan 2002. Det är bra och ger hög tilltro till de politiska besluten.  

Men viljan att delta i val genom att rösta skiljer sig mellan olika delar av kommunen. 

Kommunens ambition är att valdeltagandet ska vara högt i alla valdistrikt.  

1.1 Behovet av nya former av delaktighet  
 

Medborgares huvudsakliga inflytande sker genom att rösta i valet till kommunfullmäktige. 

Men ungefär en tredjedel av kommunens invånare är under 18 år och saknar rösträtt, och det 

är inte heller alla som väljer att rösta. Valdeltagandet påverkas bland annat av ålder, 

utbildning, civilstånd och kön1. På sikt är det skadligt för den lokala demokratin om 

valdeltagandet skiljer sig mellan olika grupper. Ökad delaktighet kan leda till starkare 

samhällsengagemang, bättre beslutsunderlag, stärkt tillit och effektivt resursutnyttjande.  

Fler av dagens samhällsfrågor är svåra och omstridda. Därför blir det viktigt att förstå 

problem och få med olika erfarenheter i beslutsfattandet. Forskning visar att en hållbar 

samhällsutveckling kräver att invånarna känner sig delaktiga. Delaktighet kan beskrivas som 

”en individs frivilliga och aktiva bidrag till en kollektiv process som han eller hon upplever 

som angelägen och meningsfull för sig själv och andra”.2  

För att möta det ökade behovet av delaktighet har nya metoder tagits fram. I det här 

dokumentet presenteras Knivstas målsättning för ökad medborgardialog.  

  

                                                           
1 SCB (2019) Deltagande i de allmänna valen 2018 
2 KEKS FoU i Väst (2010). Inordnande eller utvidgande – om delaktighetens villkor på fyra fritidsgårdar.  
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2. POLICY FÖR MEDBORGARDIALOG 
 

Medborgardialog kan bara genomföras i frågor som går att påverka. Det är kommunens 

förtroendevalda som bestämmer när medborgardialog ska användas. De ska då också 

bestämma vilken grad av delaktighet kommunen som ska bjuda in medborgarna till.  

Medborgardialog används i frågor som rör många. Medborgardialog används inte i frågor som 

rör enskilda personer. Det finns flera möjliga metoder beroende på vad frågan handlar om. 

Kommunens förvaltning föreslår lämplig metod och hjälper till med att genomföra dialogen.  

I medborgardialogen kan de förtroendevalda lyssna av opinionen och ta del av enskilda 

människors synpunkter och förslag. Dialogen ger möjlighet till flera perspektiv och ett 

bredare underlag inför beslut. Medborgare ges insyn i kommunens verksamhet, möjlighet att 

framföra sina åsikter och att påverka. 

Policyn innehåller fem medborgardialoglöften. 

2.1 Medborgardialoglöften 
 

1) Knivsta kommun ska använda medborgardialogen för att möjliggöra direkt delaktighet 

för knivstaborna i strategiskt påverkbara beslut mellan valen till kommunfullmäktige.  

 

2) Medborgardialog ska övervägas tidigt i ärenden som är påverkbara och som direkt 

berör medborgare eller en grupp av medborgare i kommunen. Knivstas 

förtroendevalda beslutar om vilken grad av delaktighet de ska bjuda in till. 

 

3) Knivsta kommun ser att invånarna äger viktig kunskap som genom olika former av 

medborgardialog kan bidra till bättre beslut. För att få den kunskapen ska alla i 

kommunen ges goda möjligheter att kunna delta i medborgardialog.  

 

4) Knivsta kommun ska aktivt arbeta för att fortsätta utveckla medborgardialogen i dess 

olika former, för att så många som möjligt ska kunna delta.  

 

5) Knivsta kommun ska tydliggöra resultatet av medborgardialogen och på vilket sätt 

resultatet använts i beslutsprocessen. De förtroendevalda ansvarar för hur resultatet 

påverkar beslutet.  
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3. ANSVAR, SPRIDNING OCH UPPFÖLJNING 
 

Medborgardialog genomförs mellan de förtroendevalda, invånare och förvaltning. Alla bidrar 

och har särskilda roller.  

3.1 De förtroendevalda 
 

De förtroendevalda beslutar vad dialogen ska handla om. Det är viktigt att de förtroendevalda 

tydligt definierar syftet med medborgardialogen.  

De förtroendevalda bjuder in, skapar intresse och deltar i medborgardialogen. De bedömer 

resultatet av dialogen tillsammans med förvaltningens underlag, och fattar ett beslut. De 

återkopplar också hur resultatet används.  

3.2 Förvaltningen 
 

Medborgardialogen behöver formas utifrån den särskilda fråga som politikerna vill hålla 

dialog kring. Förvaltningen ansvarar för att lämna förslag på lämplig metod för att genomföra 

dialogen (till exempel medborgarråd, workshops eller stormöten), att utreda frågan och ta 

fram underlag. Förvaltningen besitter metodkunskap och är behjälplig i genomförandet av 

dialogen genom att leda och dokumentera processen.  

3.3 Medborgare 
 

Medborgarna bidrar med kunskap och erfarenhet av ämnet, de deltar och delger sina 

perspektiv på frågan. De argumenterar och lyssnar på olika synpunkter. 

 

 

 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 9 (14)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 73   Dnr: KS-2021/200 

Näringslivsstrategi för Knivsta kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige antar näringslivsstrategi för Knivsta kommun. 
2. Näringslivsstrategin ska gälla från och med 1 juli 2021. 
3. Handlingsplan för de kommande två åren ska lägga särskild prioritet på målområdena 

”Förstå och stödja näringslivets behov” samt ”Möjliggöra för etableringar”. 

Yrkanden 
Claes Litsner (S, Lennart Lundberg (KNU) och Lotta Wiström (L) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut.  

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsstrategin med utblick mot 2035 har tagits fram i samverkan mellan politik, 
förvaltning och näringsliv. Strategin omfattar kommunens samtliga verksamheter och ska ge 
en samlad och tydlig styrning av näringslivsarbetet. Näringslivsstrategin pekar ut 
viljeinriktning och gemensam målbild samt har identifierat fyra målområden som ska vara 
vägledande för kommunens arbete med näringslivsfrågor.  

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-03-19 
Förslag till näringslivsstrategi för Knivsta kommun 2021-03-22 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 
Pernilla Westerbäck, näringslivsstrateg, föredrar ärendet. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Pernilla Westerback 
Näringslivsutvecklare 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-19 

Diarienummer 
KS-2021/200 

   

 

Kommunstyrelsen 

Näringslivsstrategi för Knivsta kommun 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar näringslivsstrategi för Knivsta kommun. 

2. Näringslivsstrategin ska gälla från och med 1 juli 2021. 

3. Handlingsplan för de kommande två åren ska lägga särskild prioritet på målområdena 
”Förstå och stödja näringslivets behov” samt ”Möjliggöra för etableringar”. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Näringslivsstrategin med utblick mot 2035 har tagits fram i samverkan mellan politik, 
förvaltning och näringsliv. Strategin omfattar kommunens samtliga verksamheter och ska ge 
en samlad och tydlig styrning av näringslivsarbetet. Näringslivsstrategin pekar ut 
viljeinriktning och gemensam målbild samt har identifierat fyra målområden som ska vara 
vägledande för kommunens arbete med näringslivsfrågor.  
 
Bakgrund 
Näringslivsstrategin är framtagen för att ge Knivsta kommun en tydlig riktning i arbetet med 
näringslivsfrågor. Det är ett kommunövergripande strategiskt styrdokument som omfattar 
kommunens samtliga verksamheter. Näringslivsstrategin innehåller en viljeinriktning och 
gemensam målbild för att tydliggöra syftet med näringslivsarbetet. 

 
Näringslivsstrategin är framtagen i samverkan med näringsliv, politik och förvaltning. 
Samtliga parter har varit aktiva och medverkat till strategins innehåll. Fyra målområden har 
urskilts under arbetsprocessen. Målområdena är utformade både utifrån de utmaningar som 
identifieras i nuläget och utifrån den önskade framtidsbild som målats upp. De fyra 
målområdena är - Förstå och stödja näringslivets behov, Utveckla befintligt näringsliv, 
Möjliggöra för etableringar samt Skapa partnerskap, dialog och samverkan med företag för 
att lösa stora samhällsutmaningar. Dessa målområden ska vara vägledande i kommunens 
arbete med näringslivsrelaterade frågor framåt. 
 
Näringslivsstrategin är långsiktig och tar sikte mot 2035. För att konkretisera och omsätta 
målen i aktiviteter och handling ska en handlingsplan arbetas fram. Handlingsplanen ska 
revideras vartannat år för att kunna justeras efter nya behov och förändringar i omvärlden. 
Den första handlingsplanen ska utifrån de synpunkter som kommit fram under processen 
lägga prioritet på målområdena ”Förstå och stödja näringslivets behov” samt ”Möjliggöra för 
etableringar”. 
 
Dokumentet kommer att bearbetas vidare layoutmässigt och få en annan design för att öka 
tillgängligheten och ge en förbättrad läsupplevelse.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet påverkar inte befintlig budgetram. Däremot kan aktiviteter i handlingsplan på sikt 
medföra kostnader. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-03-19 

Förslag till näringslivsstrategi för Knivsta kommun 2021-03-22 

 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 

 
 

 
 
 
 

Åsa Franzén 

Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Näringslivsstrategin berör inte specifikt målgruppen barn och ungdomar. 

 

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. 

Dokumentet är långsiktigt och övergripande och inga fördjupningar har gjorts under denna 
process. Däremot är det relevant att involvera gruppen i kommande steg till exempel i frågor 
som rör kompetensförsörjning, sommarjobb och entreprenörskap. 
 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Förord 
Arbetet med näringslivsfrågor är av strategisk betydelse för Knivstas utveckling. Ett livskraftigt 
näringsliv är en förutsättning för att skapa en levande kommun, där både tätorten och landsbygden 
erbjuder både arbetstillfällen och utbud för Knivstabor och besökare. Knivsta växer, och kommer att 
fortsätta växa och näringslivsutvecklingen behöver gå i takt med befolkningsökningen. Knivsta 
kommun har ett utmärkt geografiskt läge och mycket goda strukturella förutsättningar för att kunna 
utöka antalet arbetstillfällen. Med en näringslivsstrategi, i form av ett politiskt beslutat styrdokument, 
som pekar ut riktningen i arbetet, får Knivsta kommun kraft i det fortsatta arbetet med 
näringslivsfrågor. 

Som så många andra kommuner står vi inför stora globala, nationella och lokala samhällsutmaningar, 
och partnerskap med näringslivet på olika nivåer och former är en självklar utgångspunkt. En 
förändrad omvärld och de möjligheter och utmaningar som följer möter vi gemensamt. Strategin har 
som övergripande syfte att se till att ett utvecklat näringslivsperspektiv tar plats i hela kommunens 
arbete. Knivsta är en tillväxtkommun och det pågår strategiskt utvecklingsarbete inom en rad områden 
med tydliga beröringspunkter med näringslivsarbetet. Ett samlat grepp där olika perspektiv vägs in ska 
vara ledande när Knivsta möter morgondagen. Vi konstaterar också ödmjukt att det finns behov av att 
fortsätta den process som nu inletts, samt att fördjupa arbetet kring bland annat målbild och hur vi 
hittar en dynamisk balans mellan stadskärna och ytterområden. 

Dialogen med näringslivet under arbetet med att ta fram strategin har skapat positiva förväntningar på 
att näringslivsfrågorna ska få större tydlighet och prioritet. Låt oss gemensamt uppfylla 
förväntningarna och gå till handling!  
 

Klas Bergström, 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Inledning 

En näringslivsstrategi ska visa kommunens långsiktiga plan samt åstadkomma en samlad och tydlig 
styrning av kommunens näringslivsarbete. Den ska säkerställa att ett näringslivsperspektiv tar plats i 
hela kommunens arbete och peka ut prioriteringar.  

Näringslivsstrategin med sikte på år 2035 är ett internt styrdokument för Knivsta kommun. Strategin 
ger även förankring och tydlighet för näringslivet genom att tala om vilka mål och prioriteringar som 
finns. Strategin beskriver också hur målsättningar ska förverkligas och följas upp i form av 
handlingsplaner som preciserar när och hur insatser ska genomföras. Det ger utrymme för att utvärdera 
och göra justeringar efter förändrade behov och omvärldsförutsättningar. 

Näringslivsstrategin ska samspela med andra styrande nationella, regionala och lokala dokument samt 
vara ett stöd i kommunens arbete med näringslivsfrågor. Agenda 2030 och de globala målen ligger 
som ett överordnat mål och ska genomsyra hela kommunens arbete. Andra övergripande styrdokument 
som är av särskild betydelse för detta arbete är den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län, 
Knivstas vision 2025 och översiktsplanen. 

 
Arbetsprocess för framtagande av näringslivsstrategin 

Förvaltningen fick under våren 2020 ett uppdrag att ta fram en näringslivsstrategi för Knivsta kommun 
i samverkan med politik, förvaltning och det lokala näringslivet. I arbetet, som mestadels genomförts 
under hösten 2020, har vi utgått från en modell där vi klarlagt nuläget och förflyttat oss till ett önskat 
läge år 2035. Diskussionshöjd, framåtriktning och förankring har varit ledande i arbetet. En politisk 
styrgrupp har löpande följt arbetet för förankring och lämnat inspel under samma former som övriga 
grupper. Eftersom arbetet genomförts under pandemi med restriktioner har vi utöver digitala 
workshoppar också genomfört telefonintervjuer för att få med perspektiv från ett bredare spektrum av 
branscher och storlek på företag. 
 

Disposition och läsanvisning 
 
Arbetet har mynnat ut i den strategi som du nu läser. Under rubriken ”En omvärld i förändring” görs 
en utblick över internationella och nationella trender och faktorer som påverkar näringslivet och 
Knivsta kommun. Därefter följer en bakgrund och en beskrivning av Knivstas nuläge och 
förutsättningar. Du som vill gå direkt till kärnan kan bläddra till sidan 7 där Knivstas viljeinriktning 
och målbild presenteras. På sidan 10 hittar du de fyra målområden som ska vara vägledande i Knivstas 
arbete med näringslivsfrågor framåt. Dokumentet avslutas med ett avsnitt om genomförande och 
uppföljning.  

Längst bak finns också en kortversion av näringslivsstrategin, där de viktigaste punkterna 
sammanfattas på en sida. 

 

Agenda 2030 
Agenda 2030 är en internationell agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. FN har antagit 17          
globala utvecklingsmål, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar 
värld till år 2030. Målen är integrerade och odelbara. Knivsta kommun är en kommun som tar ansvar 
för genomförandet. Kommunstyrelsen fattade under 2019 ett beslut om att Agenda 2030 ska vara 
grunden i kommunens styr- och ledningssystem och därigenom genomsyra hela kommunens arbete.  
I arbetet med Agenda 2030 ska också näringsliv och civilsamhälle vara delaktiga. 
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En omvärld i förändring  
Vi befinner oss i en tid där utvecklingen går snabbare än någonsin tidigare. Digitalisering och 
teknikutveckling är samhällsomdanande processer som går i hög hastighet och förändrar både vad vi 
gör och vår syn på vad som är möjligt att göra. Samtidigt som framtidsspaningar blir svårare att göra 
ökar kraven på att vara uppdaterad om på vilket sätt utvecklingen påverkar oss och ta höjd för det som 
vi ännu inte vet. En strukturomvandling pågår inom till exempel handel, där e-handelns utveckling 
påverkar allt från konsumtionsmönster till stadens utformning och transportsystem. Geopolitiska 
förutsättningar och konjunkturläge är faktorer som påverkar företagen, särskilt eftersom Sverige är ett 
exportberoende land. Globaliseringen medför stora möjligheter, men också beroenden och känslighet 
för det som händer utanför närområdet. Det som sker på den internationella arenan påverkar oss på 
lokal nivå.  

Vi har en demografisk utmaning där fler blir äldre samtidigt som den arbetsföra andelen av 
befolkningen inte ökar i samma takt. Kompetensförsörjning är en utmaning för såväl den privata som 
den offentliga sektorn. Att hitta rätt kompetens är det största hindret för tillväxt för små och 
medelstora företag i Sverige. Det livslånga lärandet, där den ökande förändringstakten ställer krav på 
ny kompetens, och matchning på arbetsmarknaden är därför centrala frågor som påverkar företagens 
framtida konkurrenskraft och tillväxtmöjligheter. Pandemin har påskyndat utvecklingen mot 
distansarbete och de grupper som idag arbetar hemifrån förutspås att delvis fortsätta arbeta på distans 
även efter pandemin. Den ökade möjligheten och vanan av att distansarbeta kan mycket väl komma att 
öka både dagbefolkningen och attraktionskraften för en plats som Knivsta.  

Medvetenheten om att vår planet är ”på bristningsgränsen” ökar och allt fler delar av samhället ställer 
sig bakom de globala målen för hållbar utveckling. Allt fler företag har höga hållbarhetsmål, och det 
påskyndar och driver fram nya innovationer, ökad resurseffektivitet och nya affärsmodeller. Hållbarhet 
går från att vara en varumärkesstärkande fråga till att bli integrerad i själva affärsmodellen. Mycket 
pekar också på att våra statusmarkörer i samhället är på väg att förändras, där kvalitet kommer att gå 
före kvantitet, där livsstilen blir mer klimatsmart och jordnära med återbruk, naturupplevelser och en 
ökad efterfrågan på lokalproducerat.  

Näringslivsfrågor har över tid breddats och gått från att mestadels röra företagsklimat, mark och 
myndighetsutövning till att närma sig samhällsplanering, där platsens attraktivitet och goda livsmiljöer 
är viktiga faktorer för företagens val av lokalisering. Näringslivsfrågorna rör allt fler delar av 
kommunernas verksamheter och där en närmare samverkan med olika aktörer i samhället är en nyckel 
för att klara den nödvändiga omställningen till ett mer hållbart samhälle ur både ett ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt perspektiv. 

Näringslivsstrategin har tagits fram under pågående pandemi och vi har blivit varse hur tätt lokalt och 
globalt är sammanlänkat och hur snabbt givna omständigheter kan förändras. Pandemin har påverkat 
hela världen och det vi såg som stabila parametrar skakades om. Hela branscher fick sina 
förutsättningar för att driva sina verksamheter förändrade på kort tid. Vissa sektorer kommer att 
återhämta sig när restriktionerna är över medan andra kommer att möta en förändrad efterfrågan. 
Samtidigt har vi sett nya möjligheter födas och att det finns en stor förmåga till anpassning och 
förnyelse som skapar framtidstro. 
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Bakgrund  
Företagen skapar utbud och arbetstillfällen – och i förlängningen skatteintäkter för vår gemensamma 
välfärd. Företagandet sker på företagarens villkor och i slutändan är det företaget som väljer sin 
lokalisering. Insikten om företagens bidrag och betydelse för kommunens utveckling lägger grunden 
för ett gott företagsklimat. 

Näringslivet bidrar till att skapa ett samhälle med liv och rörelse, utbud och service samt mervärden 
genom till exempel engagemang i civilsamhället. Lokaler med plats för verksamheter i bostadsnära 
och i mer centrala lägen bidrar till trivsel och trygghet för invånarna. Lika viktigt är det med en 
närvaro av verksamheter och service på landsbygden för hållbarhet och attraktionskraft.  
Mångfald inom näringslivet skapar en varierad arbetsmarknad och sysselsättningsmöjligheter för olika 
grupper. Samverkan mellan skola och näringsliv kring prao, lärlingsplatser och sommarjobb för 
ungdomar stärker hela samhället. I kölvattnet av pandemin finns ett ökat behov av samverkan mellan 
näringsliv, arbetsmarknad och kompetensförsörjning för att motverka långtidsarbetslöshet och ökade 
klyftor i samhället. För den enskilde individen är arbete eller meningsfull sysselsättning en grund för 
självständighet, välmående och en fungerande ekonomi. Utöver vinster på individnivå är det också ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv viktigt med en hög sysselsättningsnivå. 

Det är företagen som ser till att de nya lösningar som springer ur kunskap och forskning kommer ut på 
marknaden. Ledet är nödvändigt för att till exempel kunna bygga hållbart, få fram vaccin och uppnå 
målet om fossilfria transporter. Näringslivet bidrar också direkt till att utveckla kommunens egen 
verksamhet som leverantörer av varor och tjänster och som utförare och utvecklare av kommunal 
kärnverksamhet som skola, vård och omsorg. Utvecklingen mot cirkulär ekonomi och socialt 
företagande skapar också nya affärsmodeller och sätt att organisera samhället och välfärden. 
Utmaningarna kräver nya sätt att göra saker på och företagen är bidragande till lösningarna. 

 
Knivstas förutsättningar 

Knivsta har en lång historia och ett rikt kulturarv - en jordbruksbygd där samhället i Knivsta har växt 
fram runt järnvägen, med ett sågverk och tegelbruk i centrum. Järnvägen är fortfarande idag central för 
samhället, med en stor andel invånare som pendlar ut för att arbeta i en annan kommun. Knivsta är en 
del av en funktionell arbetsmarknadsregion - med det attraktiva läget och de goda livsmiljöerna har 
inflyttningen varit stor. Tillväxten i dagbefolkningen var relativt hög fram till 2017 för att sedan tappa 
fart. Dagbefolkningen arbetar framför allt inom välfärdsverksamhet, och relativt få finns inom 
tjänstenäringarna. Nattbefolkningen har ett motsatt mönster - en stor andel av de som bor i kommunen 
arbetar inom tjänstesektorn.  

Även näringslivet har haft en god tillväxt sedan kommunen bildades 2003. Det finns drygt 2300 
registrerade företag. Näringslivet kännetecknas av småföretagande, där det största privata företaget har 
runt 70 anställda. Knivsta har en ganska sedvanlig branschblandning, där utbildning och byggindustri 
sticker ut med större andelar än genomsnittet. Motorhandel och därtill relaterad verksamhet har växt 
fram som en stark bransch under slutet av 2010-talet. Inom besöksnäringen finns framförallt en nisch 
inom konferensanläggningar. På mikronivå finns också en stor tjänstesektor med konsulttjänster av 
olika slag, som sannolikt kan kopplas till Knivstas befolkningsstruktur med en inflyttning av 
barnfamiljer med akademisk utbildning. Knivsta har också en landsbygd med noder av verksamheter, 
och nyföretagsamheten i kommunen har varit hög genom åren.  

Knivsta hör till en konkurrenskraftig huvudstadsregion. Förutsättningarna är goda för en expansion av 
både antalet företag och andelen arbetstillfällen. Det geografiska läget mitt i ett stråk nära storstäder, 
med god kommunikations- och transportinfrastruktur i form av stora vägar, järnväg och närhet till 
flygplats, skapar konkurrensfördelar. Den höga utbildningsnivån och låga medelåldern hos 
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Knivstaborna är en styrka och bidrar till attraktionskraft. Befolkningstillväxten, byggnationen, 
närheten till stora lärosäten, samt ett starkt regionalt företags- och innovationsstödsystem är också 
gynnsamma faktorer för framväxten av ett brett spektrum av branscher. Efterfrågan på mark nära 
transportstråk är hög och intresset för att etablera sig i verksamhetsområden i Knivsta är stort. 
Industriområdet Ar är snart färdigutvecklat och nya verksamhetsområden är på väg fram. På 
landsbygden finns areella näringar att särskilt värna om och livsmedelsproduktion är en angelägen 
samhällsfråga framåt. Knivstas läge, med ett stort antal människor som bor max en timmes restid bort, 
ger goda möjligheter för närturism, med ett växande underlag för verksamheter inom upplevelser, 
kultur och rekreation. 

Fyrspårsavtalet med staten stipulerar också funktionsblandning i nya stadsdelar, vilket innebär att det 
ska planeras för kommersiell service och arbetsplatser. Knivsta saknar en tydlig specialisering, det vill 
säga ingen bransch eller större privat arbetsgivare är dominerande. Det skapar möjligheter för både en 
robust bredd och för att hitta nischer med anpassning till efterfrågan. Här har kommunen ett fortsatt 
arbete framför sig - att i samverkan med näringsliv och andra aktörer identifiera önskade inriktningar. 

 

Fyrspårsavtalet 
År 2017 tecknade Knivsta kommun ett avtal med staten och Region Uppsala. I det så kallade fyrspårsavtalet åtog sig 
kommunen att möjliggöra för 15 000 nya bostäder i en blandad och hållbar stadsstruktur fram till år 2057. I gengäld ska 
staten bidra med olika infrastrukturella satsningar i kommunen, bland annat att bygga ut järnvägen från två till fyra spår 
genom kommunen, uppföra en station i Alsike och tillse en god kollektivtrafik. En förbättrad infrastruktur mellan Stockholm 
och Uppsala är central för utvecklingen av det nav som huvudstadsregionen utgör. 

 

Järnvägen i centrum. 
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Viljeinriktning och målbild 

Näringslivsstrategin är ett strategiskt styrdokument och genom viljeinriktning och gemensam målbild 
tydliggörs syftet med näringslivsarbetet. Kommunens verksamheter ska i sitt arbete sträva efter att bidra till 
att nå måluppfyllelse. 

Viljeinriktning 
Knivsta ska vara en attraktiv plats med en effektiv kommunal organisation som ger förutsättningar för 

företagen att verka, växa och etablera sig i Knivsta 

Gemensam målbild 
Fler arbetstillfällen och en ökad dagbefolkning 

 
Fler arbetstillfällen och en ökad dagbefolkning 

Knivsta är idag i första hand en boendekommun. Utpendlingen är stor och den sysselsatta 
dagbefolkningen markant färre än den sysselsatta nattbefolkningen. Med utbyggnation av järnvägen 
till fyra spår och ett avtal med staten kommer bostadsbyggandet och därmed befolkningen att fortsätta 
växa. Knivsta förväntas ha omkring 28 000 invånare år 2035. Antalet arbetstillfällen behöver växa i 
takt med befolkningen för att få en funktionsblandad stad med utbud och möjligheter att både bo, 
arbeta och driva företag i Knivsta.  

Andelen sysselsatt dagbefolkning1 har i förhållande till befolkningen legat på ett genomsnitt på 25 
procent under åren 2010-2016 för att sjunka till 24 procent under åren 2017-2019. Med en vision om 
att vara en levande småstad med ett näringsliv i utveckling och ökade möjligheter till att arbeta lokalt 
är målbilden att andelen arbetstillfällen i kommunen ska öka till minst 30 procent år 2035. Det innebär 
att antalet arbetstillfällen (mätt som sysselsatt dagbefolkning) behöver öka med 3850 stycken för att 
uppnå 30 procent vid en prognos på 28 000 invånare år 2035. Det ger ett snitt på cirka 260 
arbetstillfällen per år. Även andelen personer som bor och arbetar i Knivsta respektive antalet 
tillkommande arbetstillfällen i det privata näringslivet i aktiebolagen kommer att följas som mätetal. 
 

 
 

                                                           
1 Förvärvsarbetande oavsett bostadsort, det vill säga både inpendlare och de som bor och arbetar i Knivsta. 
Källa: SCB 
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Tillväxten av arbetstillfällen i det privata näringslivet sker genom att nya företag startas, att befintliga 
företag växer och genom att företag etablerar sig i Knivsta. Den breda basen av småföretag utgör 
fundamentet i näringslivet - det är främst genom många små företag som näringslivet i Knivsta växt 
och sannolikt kommer att fortsätta växa. Fyra av fem nya jobb skapas i företag med färre än 50 
anställda. För att nå målet på 30 procent behöver vi företagsetableringar. När fler företag kommer till 
Knivsta kan nya jobb skapas i en takt som leder till en faktisk ökning av andelen arbetstillfällen i 
kommunen. Nya etableringar skapar i sin tur affärsmöjligheter för underleverantörer och för nya 
företag. 

Verksamheter med olika funktion och storlek är viktigt för att blandstaden ska fungera. En viss volym 
av dagbefolkning kommer att behövas för att skapa underlag för en levande stadskärna med 
kommersiell service och ett ökat utbud. Levande centrum, med en ökad dagbefolkning i de centrala 
delarna, är en målsättning. Därför behöver överväganden göras var olika typer av verksamheter ska 
placeras för att vi ska få en fungerande dynamik mellan centrum och ytterområden. De mest centrala 
lägena bedöms bli särskilt attraktiva på lite längre sikt och bör kunna locka mer stadsmässiga och 
arbetsplatstäta etableringar. 

Den faktiska dagbefolkningen är svår att mäta. Anställda befinner sig inte alltid på den plats där 
företaget är registrerat. Distansarbete och digitalisering av möten har ökat under pandemin och det är 
sannolikt att den vanan kommer att fortleva i viss utsträckning. Det innebär att personer som 
distansarbetar på plats i Knivsta inte kommer att synas i statistiken för sysselsatt dagbefolkning. 

Olika branscher och företag innebär olika arbetsplatstäthet och volymer för sysselsättningen. Vissa 
branscher innebär ett lägre antal arbetstillfällen, men de kan likväl vara viktiga för en viss typ av 
service eller för att öka platsens attraktivitet. Andra branscher och företag kan ge stora volymer 
sysselsatta. Närheten till Arlanda och ett bra logistikläge gör Knivsta attraktivt för framför allt mer 
ytkrävande verksamheter som söker en lokalisering i mer renodlade verksamhetsområden. För att 
kunna nå målet om fler arbetstillfällen och en ökad dagbefolkning behöver Knivsta verka för både 
organisk tillväxt och för en beredskap för att kunna ta emot etableringar. 

 
Attraktiv plats 

Platsen Knivsta - både den geografiska platsen samt den bild och de värden som platsen förknippas 
med - är centralt för företagen. Goda boende- och vistelsemiljöer är viktigt för näringslivet och inte 
minst för att kunna attrahera nya företag. Bra skolor, ett rikt utbud på kultur- och fritidsverksamheter, 
närhet till natur samt goda kommunikationsmöjligheter är faktorer som stärker företagens 
konkurrenskraft. Attraktiva offentliga ytor och mötesplatser runt om i kommunen förhöjer den lokala 
identiteten och skapar underlag för verksamheter. Varumärket Knivsta bärs av alla - genom en 
förstärkt bild av Knivstas värden och en position som kommuniceras gemensamt stärks och tydliggörs 
platsens attraktivitet. Näringslivets representanter är viktiga ambassadörer, inte minst för att locka hit 
fler företag. 

I en växande kommun som Knivsta är det angeläget att väga in näringslivets behov och kunskap tidigt 
i samhällsplaneringsprocessen, för att nå uppsatta visioner och målbilder. Genom tidig samverkan med 
byggherrar, fastighetsägare och företag från olika branscher ökar möjligheterna att rätt saker görs vid 
rätt tidpunkt, och att utbud och efterfrågan matchar. Genom sina verksamheter bidrar företagen direkt till 
attraktivitet genom att skapa liv och rörelse i tätorter och en stärkt och levande landsbygd. En kommun där 
det är attraktivt att både bo, verka i samt besöka leder till goda förutsättningar för näringslivsutveckling. 
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Effektiv kommunal organisation 

Företagen möter kommunen i många skepnader och är berörda av kommunala beslut och processer. 
Förutsättningarna för att bedriva verksamhet påverkas till exempel av bemötande, tiden för 
ärendehantering, tillgång till detaljplanerad mark, avgifter för tillstånd och tillsyn, trafikplanering samt 
av synen på företagens betydelse. Genom tydlig och anpassad information om regler och ärendegång 
samt nyttjande av digitala möjligheter underlättar vi för både snabba processer och förståelse för 
beslut. Särskild hänsyn behöver tas till de minsta företagens behov av rådgivning. Vägledande i vårt 
arbete med myndighetsutövning är att det ska vara lätt att göra rätt.  

En effektiv och samordnad organisation vid etableringsförfrågningar är avgörande. Genom tydliga 
målsättningar och en intern samverkan mellan olika verksamheter inom kommunen i mer komplexa 
frågor upptäcker vi problematik i god tid. Genom god och löpande kommunikation samt en 
lösningsorienterad inställning möter vi företagens behov, utan att för den skull tumma på 
rättssäkerheten. Genom förändrade och nya arbetssätt når vi tids- och resurseffektivitet för både 
näringsliv och kommun. 
  

       



 § 75 Näringslivsstrategi för Knivsta kommun - KS-2021/200-1 Näringslivsstrategi för Knivsta kommun : Näringslivsstrategi för Knvista kommun 2021-03-22

10 
 

Fyra målområden 

Fyra målområden har identifierats under processen med att ta fram näringslivsstrategin. Målområdena 
är utformade både utifrån de utmaningar som identifieras i nuläget och utifrån den önskade 
framtidsbild som målats upp.  
 

• Förstå och stödja näringslivets behov 
• Utveckla befintligt näringsliv 
• Möjliggöra för etableringar 
• Skapa partnerskap, dialog och samverkan med företag för att lösa stora samhällsutmaningar 

Dessa målområden ska vara vägledande när kommunen arbetar med näringslivsfrågor. 
Näringslivsstrategin tar sikte på år 2035, vilket är en lång tidshorisont för dessa frågor. För att 
tydliggöra vad detta i praktiken innebär kommer en handlingsplan att tas fram och revideras vartannat 
år. Det innebär även att hänsyn kan tas till den snabba utvecklingen i omvärlden, vilket skapar 
flexibilitet och aktualitet i det strategiska arbetet. Näringslivet kommer att bjudas in för att lämna 
synpunkter inför revidering. 
 

Målområde 1: Förstå och stödja näringslivets behov 
Samhället och näringslivet utvecklas snabbt. Knivsta kommun behöver förstå företagens 
beslutsprocesser och vara uppdaterad om omvärldsförutsättningar. Vi verkar även för att öka insikten 
och förståelsen för det kommunala uppdraget och dess förutsättningar. Näringslivets frågor berör hela 
kommunen, och medarbetare påverkar företagens uppfattning genom sitt bemötande och arbetssätt. Vi 
ser företagaren, och utgår från att företagarens vilja är att göra rätt. I möten med företag strävar vi efter 
att vara tydliga, lösningsfokuserade och förstå vad våra beslut innebär för företagens möjligheter. 

• Vi bemöter företag och förslag med nyfikenhet och engagemang 
• Vi lyfter in näringslivets behov och frågor i kommunens samtliga verksamhetsområden och 

verkar för att skapa en ömsesidig förståelse för varandras roller och förutsättningar 
• Vi är tydliga i vår kommunikation med företag och skapar delaktighet samt transparens i 

pågående processer 
• Vi är lösningsfokuserade, effektiva och verkar för att det ska vara lätt att göra rätt för 

företagen 

 
Målområde 2: Utveckla befintligt näringsliv 
Det befintliga näringslivet och starten av nya företag är viktigt för Knivsta, och vi ska värna om 
möjligheterna för dess organiska framväxt. En mångfald av olika företagare och verksamheter skapar 
dynamik, och genom livskraftiga företag stärks lokalsamhället. Vi behöver se och möta behov och 
intressen hos olika kategorier av företag. Genom samordning och samverkan behöver kommunen 
möjliggöra för dialog, mötesplatser och aktiviteter. Flexibla lösningar och tillgång till 
verksamhetslokaler skapar hållbarhet, samt möjliggör för både omlokalisering av befintliga företag 
och start av nya verksamheter. 

• Vi verkar för att möjliggöra nätverk och mötesplatser för näringslivet och dess olika aktörer 
• Vi utvecklar samarbetet med företags- och innovationsstödsystemet och främjar initiativ och 

projekt som stärker det lokala näringslivet 
• Vi främjar entreprenörskap och företagande på lika villkor 
• Vi verkar för att lokaler ska vara flexibla och för att kunna möta olika behov vid olika 

tidpunkter 
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Målområde 3: Möjliggöra för etableringar 
Knivsta har ett attraktivt läge och intresset för att etablera sig här är stort. Att arbeta proaktivt för att 
skapa tillgång till detaljplanerad mark och lokaler är grundläggande för att nyetableringar ska kunna 
ske, både i och utanför tätorterna. Genom tidiga och nära dialoger med näringsliv och exploatörer om 
efterfrågan utarbetar vi en plan för vilken typ av etableringar som Knivsta bör rikta in sig på vid olika 
tidpunkter. Företag attraherar företag, och genom varumärket Knivsta stärker vi tillsammans 
attraktionskraften i önskad riktning. 
 

• Vi arbetar för att utveckla Knivstas varumärke för att stärka platsens identitet och attraktivitet 
• Vi antar ett proaktivt förhållningssätt i arbetet med etableringsfrågor 
• Vi detaljplanerar mark för verksamheter i flera geografiska områden 
• Vi verkar för ett levande centrum med en högre andel verksamhetslokaler 

 
 
Målområde 4: Skapa partnerskap, dialog och samverkan med företag för att 
lösa stora samhällsutmaningar 
Vi står inför komplexa och stora samhällsutmaningar, såsom klimatförändringar, 
kompetensförsörjningsbrist och ökade klyftor i samhället. Ingen aktör kan på egen hand skapa det 
hållbara samhället, utan vi behöver ta till vara kunskap från alla samhällssektorer och branscher och 
ingå partnerskap över sektorsgränser. 
 

• Vi är en föregångskommun inom hållbarhet och samverkar kring lösningar för att nå målen i 
Agenda 2030  

• Vi ökar vår samverkan med näringsliv, universitet och högskolor och möjliggör för testbäddar 
och pilotprojekt 

• Vi verkar genom dialog mellan utbildningsaktörer och näringsliv om framtida behov av 
kompetens- och utbildningsinsatser 

• Vi understödjer omställningen till en mer cirkulär ekonomi och använder avtal och 
upphandling som strategiska verktyg 

 

 
 Med samarbete och nytänkande löser vi samhällsutmaningarna.
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Genomförande och uppföljning 
Näringslivsstrategin beslutas av kommunfullmäktige och är ett måldokument som är både långsiktigt 
och kommunövergripande. Det övergripande målet för strategin har sin utgångspunkt i 
Kommunfullmäktiges mål och specifikt under målområdet Bo och trivas, Knivsta kommun ska verka 
för en attraktiv närmiljö och välmående invånare. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för 
strategin, men samtliga nämnder är ansvariga för att bidra till måluppfyllnad inom sitt område samt att 
följa upp och utvärdera arbetet.  

En handlingsplan med prioriterade mål och genomförandeansvar tas fram och revideras vartannat år. I 
handlingsplanen ska genomförande och aktiviteter utformas för att konkretisera hur målen i strategin 
ska omsättas i handling. Näringslivet kommer att bjudas in och ha möjlighet att lämna synpunkter 
inför revidering.  

Ansvaret för näringslivsfrågorna är gemensamt. Ansvarigt kontor leder, samordnar och utvecklar 
näringslivsarbetet och utgör stöd för övriga kontor i frågorna. Det åligger förvaltningscheferna att se 
till att verksamheten utvecklas i linje med näringslivsstrategin och handlingsplan. I verksamhetsplaner 
preciseras hur arbetet ska bedrivas och uppföljning sker årligen. 

 



 § 75 Näringslivsstrategi för Knivsta kommun - KS-2021/200-1 Näringslivsstrategi för Knivsta kommun : Näringslivsstrategi för Knvista kommun 2021-03-22

Näringslivsstrategi 2035 — i korthet
Näringslivsstrategin visar kommunens långsiktiga plan och åstadkommer en samlad och tydlig styrning av 
kommunens näringslivsarbete.

Viljeinriktning och målbild  
Genom viljeinriktning och gemensam målbild tydliggörs syftet med näringslivsarbetet. Kommunens  
verksamheter ska i sitt arbete sträva efter och bidra till att nå måluppfyllelse.

Viljeinriktning
Knivsta ska vara en attraktiv plats med en effektiv kommunal organisation som ger förutsättningar för företagen 
att verka, växa och etablera sig i Knivsta.

Gemensam målbild
Fler arbetstillfällen och en ökad dagbefolkning.

Indikator: Andelen sysselsatt dagbefolkning ska i förhållande till befolkningen vara minst 30 procent år 2035.

Fyra målområden

Fyra målområden med underliggande inriktningar har identifierats som prioriterade för Knivsta kommun och 
ska vara vägledande i arbetet med näringslivsfrågor.

Målområde 1: Förstå och stödja näringslivets behov 

•  Vi bemöter företag och förslag med nyfikenhet och engagemang 
•  Vi lyfter in näringslivets behov och frågor i kommunens samtliga verksamhetsområden och verkar för att 
skapa en ömsesidig förståelse för varandras roller och förutsättningar
•  Vi är tydliga i vår kommunikation med företag och skapar delaktighet samt transparens i pågående processer
•  Vi är lösningsfokuserade, effektiva och verkar för att det ska vara lätt att göra rätt för företagen

Målområde 2: Utveckla befintligt näringsliv

•  Vi verkar för att möjliggöra nätverk och mötesplatser för näringslivet och dess olika aktörer
•  Vi utvecklar samarbetet med företags- och innovationsstödsystemet och främjar initiativ och projekt som 
stärker det lokala näringslivet
• Vi främjar entreprenörskap och företagande på lika villkor
•  Vi verkar för att lokaler ska vara flexibla och för att kunna möta olika behov vid olika tidpunkter

Målområde 3: Möjliggöra för etableringar

•  Vi arbetar för att utveckla Knivstas varumärke för att stärka platsens identitet och attraktivitet
•  Vi antar ett proaktivt förhållningssätt i arbetet med etableringsfrågor
•  Vi detaljplanerar mark för verksamheter i flera geografiska områden
•  Vi verkar för ett levande centrum med en högre andel verksamhetslokaler

Fokusområde 4: Skapa partnerskap, dialog och samverkan med företag för att lösa stora 
samhällsutmaningar 

•  Vi är en föregångskommun inom hållbarhet och samverkar kring lösningar för att nå målen i Agenda 2030 
•  Vi ökar vår samverkan med näringsliv, universitet och högskolor och möjliggör för testbäddar och pilotprojekt
•  Vi verkar genom dialog mellan utbildningsaktörer och näringsliv om framtida behov av kompetens- och 
utbildningsinsatser
•  Vi understödjer omställningen till en mer cirkulär ekonomi och använder avtal och upphandling som  
strategiska verktyg

Genomförande och uppföljning 

En handlingsplan med prioriterade mål och genomförandeansvar tas fram och revideras vartannat år.



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 11 (14)  
Sammanträdesdatum  
2021-04-19  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 75   Dnr: KS-2021/196 

Styrmodell för Knivsta kommun  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar Styrmodell för Knivsta kommun, enligt förslaget daterat 2021-03-
17. 

Yrkanden 
Claes Litsner (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut mot avslag och finner att kommunstyrelsen 
bifaller arbetsutskottets förslag.  

Sammanfattning av ärendet 
I styrmodellen beskrivs styrningen av Knivsta kommun – från den politiska styrningen till 
verksamhetsstyrning. Syftet med styrmodellen är att säkerställa att den politiska viljan får 
genomslag i förvaltningen, att skattepengarna hanteras med knivstabons bästa i åtanke och 
att de kommungemensamma målen uppnås. Styrmodellen har koppling till flertalet gällande 
styrdokument. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-03-17 
Styrmodell för Knivsta kommun, förslag daterat 2021-03-17 
Arbetsutskottet instämde i tjänsteutlåtandets förslag till beslut. 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Karin Carlsson 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-17 

Diarienummer 
KS-2021/196 

   

 

Kommunstyrelsen 

Styrmodell för Knivsta kommun 

 
 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 
 

1. Kommunfullmäktige antar Styrmodell för Knivsta kommun, enligt förslaget daterat 
2021-03-17. 

 
Sammanfattning av ärendet 
I styrmodellen beskrivs styrningen av Knivsta kommun – från den politiska styrningen till 

verksamhetsstyrning. Syftet med styrmodellen är att säkerställa att den politiska viljan får 

genomslag i förvaltningen, att skattepengarna hanteras med knivstabons bästa i åtanke och 

att de kommungemensamma målen uppnås. Styrmodellen har koppling till flertalet gällande 

styrdokument. 

 

Styrmodellen beskriver kommunens kultur, styrning och ansvarsfördelning avseende 

planering och uppföljning av mål och ekonomi. Den gäller för hela kommunkoncernen och 

omfattar alla från den enskilde medarbetaren till kommunfullmäktige samt bygger på en 

tillitsfull dialog med knivstabon. 

 
Bakgrund 
2019 kom Tillitsdelegationen1 med sitt slutbetänkande. Knivsta kommun har följt och 

diskuterat delegationens uppdrag sedan regeringen inrättade delegationen under 2016. 

Tillitsbaserad styrning och ledning är kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens 

syfte och knivstabons behov i samverkan och med tillitsfull dialog.  

 

I de förändringar som skett i Knivstas organisation under de senaste fem åren har man inom 

flera områden närmat sig en tillitsbaserad styrning. Upplevelsen är att Knivsta har riktat sitt 

fokus på medborgaren, initierat samverkansformer och uppmuntrat medarbetarnas initiativ till 

kreativitet och innovation.  

 
Under 2020 initierade förvaltningen ett projekt för att ta fram en kommunkoncerngemensam 

styrmodell i syfte att skapa en enkel och förankrad modell med en röd tråd från den politiska 

viljan ner till chefens ägandeskap och medarbetarens insats för att lyckas inom uppdraget, 

med knivstabons behov i fokus.  

 

 

                                                
1 https://tillitsdelegationen.se/ 
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Ekonomisk konsekvensanalys 

Föreslaget bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig budgetram. 
 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-03-17 
Styrmodell för Knivsta kommun (2021-03-17) 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
 

 
 
 
Daniel Lindqvist  
 
Kommundirektör
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Barnchecklista inför beslut 
 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Styrmodellen syftar till att säkerställa en tillitsfull styrning av Knivsta kommun – från den 
politiska styrningen till verksamhetsstyrning. Syftet med styrmodellen är att säkerställa att 
den politiska viljan får genomslag i förvaltningen, att skattepengarna hanteras med 
knivstabons bästa i åtanke och att de kommungemensamma målen uppnås. Beslutet om att 
godkänna styrmodellen bedöms inte påverka barn på ett direkt sätt, utan handlar om att 
vidmakthålla en väl fungerande kommunkoncerns med bästa möjliga välfärd till knivstabon.  
 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

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

Ja  Nej   

 

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

 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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Inledning och syfte  
Kommunens uppdrag är att tillhandahålla välfärd och service till kommunens invånare samt att utveckla 

platsen Knivsta kommun. 2019 kom Tillitsdelegationen1 med sitt slutbetänkande. Knivsta kommun har följt 

och diskuterat delegationens uppdrag sedan regeringen inrättade delegationen 2016. Steget för Knivsta 

kommun är nu att genom en tydlig och tillitsfull styrning hålla samman verksamheter och styra mot 

gemensamma mål med stöd av en styrmodell. 

 

I Knivsta kommuns styrmodell ingår både den politiska styrningen och en övergripande 

verksamhetsstyrning. När den politiska ledningen ändras i samband med en ny mandatperiod är formen för 

styrning densamma. Styrmodellen bidrar till att vi - utifrån tilldelade resurser - gör rätt sak på rätt sätt och 

vid rätt tillfälle, för att uppnå planerat resultat för Knivstaborna.  

 

Viktiga principer i kommunens styrmodell är att ledning och styrning baseras på tillit, att kommuninvånarens 

behov står i fokus samt att vi arbetar effektivt utifrån fastlagda processer. Organisatoriska gränser får inte stå 

i vägen för kommuninvånarens behov och kommunens utveckling.  

 

Den politiska viljan uttrycks i styrdokumentet ”Mål och budget”. Dokumentet beskriver vad den kommunala 

organisationen ska arbeta med under kommande år, och vad pengarna ska användas till.  

 

Detta dokument beskriver styrmodellen på en övergripande nivå. Dokumentet ger inte en beskrivning av hur 

nämnder, bolag och förvaltning arbetar internt. För att skapa en effektiv organisation krävs det att 

styrmodellen konkretiseras och beskrivs mer i detalj.  

 

Agenda 2030 - grunden i kommunens styr- och ledningssystem 
Knivsta kommun har beslutat att ta ansvar för genomförande av Agenda 2030 som därför utgör grunden i 

styr- och ledningssystemet. 

 

Agenda 2030 innehåller 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att utrota fattigdom och hunger 

samt förverkliga mänskliga rättigheter för alla. Målen innehåller tre dimensioner av hållbar utveckling: den 

ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. De globala målen är beroende av det som sker lokalt. Som 

en lokal aktör på en global arena arbetar kommunen för att nå Agenda 2030-målen i välfärdsuppdragen 

demokrati, service och samhällsbyggnad.  

 

 

 
  

                                                           
1 https://tillitsdelegationen.se/ 
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Vision 2025 
Vision 2025 pekar ut riktningen för Knivsta. 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. Knivstas 

identitet: 

 

 En del av tillväxtregionen Stockholm-Uppsala 

 En kommun öppen för förändringar 

 En modern småstad och en levande landsbygd i samverkan  

 En föregångskommun och mötesplats för ett hållbart samhälle  

 En växande kommun med 20 000 – 25 000 invånare 

 Ett näringsliv i utveckling med fler kunskapsintensiva företag  

 En ökande andel av befolkningen arbetar i Knivsta 

Definition av tillitsbaserad styrning och ledning  
 

Definitionen av tillitsbaserad styrning utgår till stor del från tillitsdelegationens huvudbetänkande, SOU 

2018:47. Huvudbetänkandets slutsatser kan sammanfattas med att styrning, kultur och arbetssätt ska ha fokus 

på verksamhetens syfte och medborgarens behov. Varje beslutsnivå verkar aktivt för att stimulera samverkan 

och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer, samt säkerställa att medarbetaren kan, vill och vågar 

hjälpa medborgaren.  

 

Tillitsbaserad styrning och ledning handlar om vilken kultur vi har i vår styrning, i vår ledning och i våra 

arbetssätt. Tillit innebär att ge förtroende. Tillit uppstår i goda relationer när vi litar på varandra. Tillit 

möjliggörs när vi väljer att vara engagerade och delaktiga. Styrningen bygger på en förtroendefull dialog, 

både inom organisationen och med dem vi finns till för – kommuninvånare, organisationer och företagare. 

För att den tillitsbaserade styrningen ska leva i både förvaltningen och de politiska sammanhangen krävs en 

kontinuerlig diskussion kring begreppen och Knivsta kommuns definition av tillitsbaserad styrning och 

ledning. 

 

Knivsta kommuns sammanfattande definition av tillitsbaserad styrning och ledning – politik 
och förvaltning: 
 

 Vi har fokus på behoven hos dagens och framtidens knivstabor. 

 Vi har ett tydligt och tryggt ledarskap, från politikens vilja till knivstabons nytta. 

 Vi styr och leder med tillit till politikers, chefers och medarbetares erfarenhet och kompetens. 

 Vi skapar handlingsutrymme, samtidigt som vi är tydliga med vem som ska göra vad och vad 

som ingår i uppdraget. 

 Vi bidrar till goda relationer, delaktighet och utveckling genom transparens och dialog. 

 Vi lär av varandra och stödjer varandra. Det skapar mod, engagemang och innovation. 
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Det betyder att: 
 

 I Knivsta kommun har vi fokus på verksamhetens kärnuppdrag och kommuninvånarens behov.  

 

 Inom kommunens organisation är vi transparenta och har förtroende för individers och gruppers 

förmågor, engagemang och avsikter. Synpunkter tas tillvara och bidrar till beslutsfattande då vi 

utvecklar vår verksamhet. Vi arbetar för att förstå och ta tillvara kunskap och erfarenheter som 

finns hos dem vi är till för.  

 

 Vi har ett helhetsperspektiv och drar en röd tråd från kommunfullmäktiges mål till 

medarbetarens uppdrag. Alla verksamheter är del av helheten och samverkar för att nå uppsatta 

mål. 

 

 Alla vet vad som ska prioriteras för att nå önskade resultat och för att möta kommuninvånarens 

behov. Vi har tydliga ramar för våra uppdrag och stort handlingsutrymme för våra professioner. 

  

 Inom kommunens Vision ”Knivsta där framtiden bor” finns handlingsutrymme för kreativitet 

och innovation.  
 

 Vi har en kultur där vi har mod att gå nya vägar och lär tillsammans av våra erfarenheter. 

 

 
 

2 
 

 
  

                                                           
2 Bilden beskriver knivstabons, förvaltningens respektive politikens påverkan och samskapande i tillitsfull styrning och 

dialog. Förvaltningens och politikens bubblor synliggör kommunkoncernens roll- och ansvarsfördelning. 

Tillitsfull 
styrning och 

dialog

Den som bor 
och verkar i 

Knivsta 
kommun

Förvaltning (HUR)

- Verkställa

- Fakta/objektivitet

- Experter

- Uppföljning/Analys

-Gemensamma 
värderingar (DET)

Politiker (VAD)

-Mål

- Beslut

- Resurser

- Invånarnas länk

- Bildar opinion
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Styrning och ledning- ansvarsfördelning 
 

Knivsta kommun är en politiskt styrd organisation. Kommunens förtroendevalda företräder invånarna och 

ansvarar för stadens service och tjänster, i syfte att skapa bästa möjliga livskvalitet för de som bor och verkar 

i Knivsta kommun. Den politiska styrningen sker genom att de förtroendevalda anger riktningen för 

verksamheten genom att sätta mål, fördela resurser, ge uppdrag samt följa upp verksamheten. Knivstabornas 

idéer, upplevelser och synpunkter samlas aktivt in och tas tillvara i styrningen. Styrning och ledning i 

Knivsta kommun uppmuntrar till innovation, gemensamt lärande och öppenhet genom att överlåta ansvar till 

utbildade, ansvarstagande och motiverade medarbetare. 
 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3 För att nå resultat och ge knivstaborna välfärd av bästa möjliga kvalitet krävs en gemensam, inre kultur inom 

kommunkoncernen som innehåller en god dialog och framtidsfokus som uppmuntrar till mod och innovation, som 

utvecklar alla delar av verksamheten. Organisationens värden ska genomsyra såväl mötet med knivstabon som mötet 

mellan förvaltning och politik samt medarbetare emellan.   

 

Förvaltningsledning 
Bolagsledning 
 

Enhet 
 

Medarbetare 
 

Knivstabon 
Företagare 
Civila samhället  
Brukare 
 

Kommunfullmäktige 
 

Nämnd  
Kommunstyrelsen  
Bolagsstyrelse 
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Kommunfullmäktige beslutar mål och inriktning 
Kommunfullmäktige beslutar om frågor som är viktiga för hela kommunen. De förtroendevalda i 

kommunfullmäktige har det yttersta ansvaret för kommunens verksamhet. Frågor som påverkar hela 

kommunen är till exempel kommunens mål, hur kommunen ska utvecklas, vissa riktlinjer, hur mycket skatt 

kommuninvånarna ska betala till kommunen och vad pengarna ska användas till. Kommunfullmäktige 

tillsätter ledamöterna i kommunens nämnder. 

 

Kommunstyrelsen leder och samordnar arbetet. 
Kommunstyrelsen samordnar och leder arbetet i kommunen. Styrelsen leder och samordnar kommunens 

intressen och behöver ha uppsikt över nämndernas och bolagens genomförande av sina respektive uppdrag. 

Kommunstyrelsen verkställer kommunfullmäktiges beslut och har mandat att fatta beslut i en del egna frågor 

exempelvis frågor om kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

 

Nämnderna beslutar inom sitt ansvarsområde 
Det finns flera nämnder i Knivsta kommun, några är gemensamma med andra kommuner. Nämnderna fattar 

beslut inom sitt ansvarsområde och nämnderna är förvaltningsmyndigheter till skillnad mot 

kommunfullmäktige. Nämnderna ansvarar för att deras verksamheter arbetar utifrån gällande lagstiftning 

enligt de mål och styrdokument som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen fastställt. Arbetet sker inom 

den tilldelade ekonomiska ramen. Nämnderna samverkar med varandra och bidrar till kommunens 

utveckling.  

Kommunala bolag 
Kommunala bolag är kommunal verksamhet som bedrivs i alternativa driftsformer, och är en självklar del av 

kommunens organisation. De är viktiga aktörer för kommunens samhällsuppdrag. I Mål och budget beskrivs 

den politiska inriktningen för nämnder och bolag, som blir styrande för förvaltningen, kommunalförbund, 

nämnder och bolag. Det handlar om vad som är prioriterat, ambitionsnivå samt vilken riktning 

kommunfullmäktige vill att verksamheten ska verka för, eller uppnå genom direkta uppdrag. Styrning från 

kommunfullmäktige sker genom bolagsordningar, ägardirektiv, aktieägaravtal, avtalssamverkan, 

reglementen och förbundsordningar. Frågor som är av större vikt fattar kommunfullmäktige beslut om. 

 

Kommundirektören 
Kommundirektören ansvarar för att verkställa kommunstyrelsens beslut. Kommundirektören prioriterar 

förslag som rör hela kommunen och kan lägga förslag till kommunstyrelsen. Kommundirektören leder 

kommunledningsgruppen där respektive kontors förvaltningschef ingår.  
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Verksamheterna  
I Knivsta kommun finns en gemensam förvaltning, som utför uppgifter för samtliga nämnder. Förvaltningen 

är uppdelad i kontor. Kontoren består av olika verksamheter som ska verkställa nämndernas beslut och 

uppdrag samt planera, driva och utveckla verksamheten utifrån fullmäktiges och nämndens uppdrag och mål. 

Förvaltningschefen på kontorsnivå, områdeschef på områdesnivå och enhetschefen på enhetsnivå, ansvarar 

för att ta fram, genomföra, följa upp och utvärdera verksamhetsplanering på sin nivå. För områdeschefer och 

enhetschefer beslutas ansvarsområde inom respektive kontor.  

 

Förvaltningschefen ansvarar för: 

 

• kvalitet, ständiga förbättringar och effektiviseringar inom nämndens ansvarsområde enligt  

reglementet fastställt av kommunfullmäktige. 

• att verksamhetens rutiner säkerställer att lagstiftningar, förordningar och föreskrifter samt 

kommunens policyer och riktlinjer efterlevs. 

• att prioritera förslag från medarbetare och invånare inom nämndens ansvarsområde samt att föreslå 

idéer för innovation, metodutveckling och större förändringar i verksamheten. 

• att skapa arbetssätt, samarbeten och partnerskap som går hand i hand med definitionen av 

tillitsbaserad styrning och ledning i Knivsta kommun samt förvaltningens gemensamma värderingar. 
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Styrmodellens grundpelare 
Styrmodellens grundpelare är planering, ekonomistyrning, målstyrning, systematiskt kvalitetsarbete och 

uppföljning. Målbilden för styrmodellens grundpelare är att det ska finnas ett tillitsfullt samspel och en 

tillitsfull kultur. Det är viktigt att den samlade styrningen utformas så att den inte medför mer detaljstyrning 

än vad som krävs. För att grundpelarna nedan ska fungera optimalt krävs stöd i form av styrdokument. 

Dokumenten styr kommunens verksamhet, i förhållande till kommunens invånare och företagare samt 

samarbete med externa aktörer, såsom andra kommuner och myndigheter. I Knivsta kommun finns en 

struktur kring politiskt antagna styrdokument för att läsaren ska känna igen sig och förstå vilken betydelse de 

olika dokumenten har.  

 

 
4 
 

  

                                                           
4 Bilden visar strukturen i kommunkoncernens styrning och ledning med stöd av planering- och uppföljningsprocesser. 
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Ekonomistyrning 
Nämnder och bolag har en helhetssyn i sin verksamhetsplanering och tar ansvar för Knivsta 

kommuns utveckling, utöver den egna verksamhetens behov och intressen. Syftet med 

ekonomi- och verksamhetsstyrning är att kommunens resurser tillvaratas, för att på så sätt 

skapa största möjliga nytta för knivstabon och medarbetaren. Mål- och ekonomistyrningen 

kännetecknas av en tillitsfull dialog i alla led. Knivsta kommun ska vara en attraktiv 

kommun genom att ha en välfungerande kommunal förvaltning, med en god kommunal 

ekonomi och taxor i förhållande till jämförbara kommuner. 

 

God ekonomisk hushållning 
God ekonomisk hushållning innebär att kommunens ekonomi- och verksamhetsmål uppnås, 

att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsenligt och effektivt samt att ekonomiska 

aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer.  

 

Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktningsplikt det övergripande ansvaret att Knivsta kommun efterlever 

en god ekonomisk hushållning. I Mål och budget anges ekonomiska ramar för respektive nämnd. Ramarna 

utgör det sammantagna kostnadstaket. Nämnderna har ansvaret inom sitt område och inom ramen för sin 

budget. Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras. 

 

Budgetprocessen 
Budgetering och ekonomisk uppföljning bidrar till effektiv resursanvändning och god ekonomisk 

hushållning. Det är av betydelse att alla verksamheter och nämnder genomför sitt uppdrag inom givna 

ekonomiska ramar.  

 

Exempel på hur årshjulet kan se ut för mål- och budgetprocess 

5 

  

                                                           
5 Exempel på mål- och budgetprocess, mer instruktioner finns i Rutin för mål- och budgetprocess. 
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Målstyrning 
Målstyrning är en del av grundpelarna och syftar till utveckling av kommunens 

verksamheter. Målstyrning innebär att styra mot framtida mål och att mäta historiska 

resultat. Resultat utgår i första hand från ett invånar- och brukarperspektiv – alltså vad 

knivstabon får för sina skattepengar och vilken kvalitet det är på välfärden. 

  

Kommunens övergripande mål beslutas av kommunfullmäktige. De övergripande målen 

utgår från Agenda 2030 och kommunens vision. Målen har fokus på resultat för dem som 

kommunen finns till och verkar för. De formuleras i tillitsfull dialog mellan fullmäktige, 

nämnder och förvaltning. När de övergripande målen tas fram är det viktigt att veta vad 

Knivstabon värdesätter. De gemensamma målen är få och långsiktiga, för att ge 

handlingsutrymme för verksamheterna att prioritera.  

 

Nämnderna beslutar om mål inom det egna ansvarsområdet. Nämndernas mål ska vara i linje med de 

övergripande målen eller grunda sig i nämndens uppdrag. Genom att varje enhet under respektive nämnd tar 

fram mål och aktiviteter för sin verksamhet blir alla medarbetare involverade i styrkedjan, och det blir tydligt 

hur det egna arbetet bidrar till helheten. Målen följs upp med mätbara indikatorer på samtliga nivåer. 

 

 

 

6 

 

   

                                                           
6 Bilden illustrerar målstyrningen på respektive nivå i kommunkoncernen.  
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Systematiskt kvalitetsarbete 
Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att arbeta med ständiga förbättringar genom att vara en lärande 

organisation. Det handlar också om att ha mod att utveckla metoder och systematisera arbetet som utförs. 

Verksamheterna reflekterar över sina arbetssätt i dialog, hur resultaten bedöms och används och vilka 

konsekvenserna blir för intressenterna. Medarbetarnas engagemang, idéer samt förslag, synpunkter eller 

klagomål från kommuninvånarna tas om hand i det systematiska kvalitetsarbetet, processer för detta är bland 

annat medborgardialoger. De kan genomföras utan politiskt beslut om de ryms inom beslutad plan och ram. 

Genom årliga uppföljningar av klagomål och synpunkter finns underlag för politiska beslut. En förutsättning 

för att skapa god kvalitet i kommunens verksamheter är delaktighet, från knivstabon och medarbetare. 

 

 Modell för systematiskt kvalitetsarbete i Knivsta kommun: 
 

7 

 

  

                                                           
7 Bilden beskriver årshjulets faser i Knivstas modell för systematiska kvalitetsarbetet och vad de innehåller. 

• Följ upp och analsera 
resultat.

• Identifiera 
utvecklingsområden.

• Justera befintliga 
arbetssätt.

• Våga prova nya 
arbetssätt.

• Genomför aktiviteter 
enligt plan.

• Genomför arbetet 
enligt de framtagna 
rutinerna och 
processerna.

• Identifiera behov och 
krav på verksamheten 
enligt gällande 
lagstiftning eller beslut.

• Ta fram rutiner och 
processer för arbetet.

Planera Genomföra

Följa upp & 
analysera

Förbättra
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Processarbete i Knivsta kommun 
För att stärka arbetet med att sätta kommuninvånaren i fokus och säkra kvalitet och resultat i verksamheterna 

arbetar Knivsta kommun för att bli en processorienterad organisation. En process rymmer alla moment som 

måste utföras från det att intressenten meddelat ett behov tills behovet är tillgodosett. För att få sitt behov 

tillfredsställt behöver en kommuninvånare ofta ha kontakt med flera verksamheter inom kommunen. 

Samarbete mellan olika enheter är därför av stor vikt för att vi ska kunna ge en god service. Det 

processorienterade arbetet i Knivsta kommun bygger på en helhetssyn och ett gemensamt lärande i 

organisationen. För att få ledningsprocesser att samverka är nyttorealisering8 en av flera strategier. 

Nyttorealisering skapar förändring och säkerställer att förändrade arbetssätt leder till nytta. Processtyrning 

och nyttorealisering beskrivs mer utförligt i separata dokument. 

 

Intern kontroll i Knivsta kommun 
För en kommun är det viktigt att ha en tydlig och tillräcklig intern kontroll. Den interna kontrollen syftar till 

att säkerställa:  

 Ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet 

 Tillförlitlig rapportering och information 

 Säkerhet  

 Efterlevnad av lagar och regler 

 Upptäcka och hantera allvarliga brister 

Varje nämnd och styrelse antar årligen en intern kontrollplan som beskriver vad som ska kontrolleras under 

året. Varje intern kontrollplan följs upp och analyseras och ingår i nämndernas utvecklingsarbete. Varje 

nämnd ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och utvecklingsområden, för att ständigt 

förbättra och utveckla verksamheten som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Knivsta kommun kallar 

mindre uppföljningar, utvärderingar och stickprov som beslutas av nämnd eller styrelse för intern kontroll.  

  

                                                           

8 Se ordlista 
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Planering och uppföljning 
 

Planering och uppföljning i Knivsta kommun utgår från ett systematiskt 

arbete där både fullmäktige, nämnder, ledning och medarbetare involveras på 

olika nivåer. Styrning och ledning utgår från Knivsta kommuns definition av 

tillitsbaserad styrning där tillit till medarbetarnas kunskap och erfarenhet ger 

ett stort utrymme för förvaltningen att inom lagens ramar, fullmäktiges mål 

och nämndens mål och prioriteringar ta ansvar och anpassa verksamheten till 

de lokala förutsättningarna. Omvärldsanalys och planeringssteget utgår från 

begreppen invärld, närvärld, omvärld. Ledningen låter även medarbetarna  

identifiera förändringar eller ändrade behov i den egna verksamheten, på 

nämndens ansvarsområde eller i kommunen. Omvärldsanalysen tar avstamp i 

frågor som: 

 

 Vilka är förändringarna i omvärlden?  

 Vad påverkar nämndens verksamhet? 

Utifrån omvärldsanalysen tas en beskrivning av nuläge fram samt en beskrivning av verksamhetens uppdrag. 

Mål som är relevanta för nämndens verksamheter tas fram genom att använda modellen ”smarta mål”. Det 

innebär att målen ska vara specifika, mätbara, accepterade/kända, realistiska och tidsatta samt formulerade 

utifrån resultatet som ska uppnås. Indikatorer - det vill säga mätbara mått - sätts i planeringsfasen, samtidigt 

som målen. Alla mål ska kunna följas upp. I planeringsläget ska även verksamhetens ekonomiska läge vägas 

in. Verksamhetsplaner utifrån denna modell skrivs fram på den politiska nivån. Även enheternas 

enhetsplaner skrivs fram efter samma modell. 

 
 

I uppföljningsläget samlas information, nyckeltal och uppföljningar in med fokus på knivstabon. Arbetets 

fokus ligger på beslutade mål och prioriteringar. Avvikelser och sådant som sticker ut och påverkar stora 

delar av verksamheten/invånare ska särskilt granskas. Analys och slutsatser bygger på fakta. Utifrån slutsats 

tas underlag för förslag till åtgärder fram som sedan används i kommande års planeringsläge. 

 

Ekonomisk planering och uppföljning till nämnderna 

Den ekonomiska planeringen och uppföljningen följer budgetåret och målarbetet, beskrivet ovan. Till 

nämnderna presenteras normalt tre till fyra ekonomiska uppföljningar per år, i form av aggregerade 

helårsprognoser för respektive nämnd. Kommunstyrelsen har genom sin uppsiktsplikt även det ekonomiska 

uppföljningsansvaret för samtliga nämnder och tar därmed ansvar för hela kommunens ekonomi. Om 

förändringar i omvärlden skapar behov av ändring av budget har kommunfullmäktige möjlighet att göra 

revideringar av mål och budget under pågående budgetår. 

Genomför 
aktiviteter

Följa upp och 
analysera

Planera
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En prognos är en uppskattning av ekonomin på enhet-, nämnd- eller kommunnivå, vid en given tidpunkt. 

Prognoserna hjälper kommunledning och förtroendevalda att fatta ekonomiska beslut för framtiden. Om en 

nämnd rapporterar större ekonomiska avvikelser kan det motivera en eller flera extra uppföljningar. Bokslut 

och verksamhetsberättelse för kommunen och koncernen sker per augusti och för helåret. Året avslutas med 

en koncerngemensam årsredovisning som innehåller analyser och uppföljning av kommunens och 

koncernens resultat. Årsredovisningen behandlas av kommunfullmäktige i april.  

 

Ekonomisk uppföljning som presenteras för nämnd är enligt följande: 

 

  Prognosen presenteras för nämnd under mars månad. Prognosen ger en första indikation om resultatet. 

Prognosen baseras på kända avvikelser (exempelvis förändringar i statsbidrag, ekonomiska obalanser).  

 

  Prognos presenteras för nämnd under april månad. Prognosen baseras på ett utfall efter årets första tre 

månader och en prognos för övriga nio månader (april-december).  

 

  Prognos presenteras för nämnd i juni-augusti. Prognostiserat resultat baseras på utfall efter fem – sex 

månader och en prognos på övriga sex- sju månader (juni-december).  

 

  Delårsbokslut per augusti presenteras för nämnder i september-oktober och för kommunfullmäktige i 

november. I samband med delårsbokslutet görs även årets sista helårsprognos. Prognosen baseras på ett 

periodiserat utfall efter åtta månader och en prognos för fyra månader (september-december). Prognosen ger 

också en tydlig bild utifrån årets faktiska volymer.  

 

  Behovsprövad prognos presenteras på nämndnivå enbart om nämnden uppvisar underskott i tidigare 

uppföljningar eller om något annat väsentligt har skett.  

 

Prognostiseras nämnden med ett underskott ska förvaltningen få i uppdrag att återkomma med en 

handlingsplan för att nå en ekonomi i balans. Åtgärderna i handlingsplanen ska vara specifika samt 

realistiska och kan vara såväl kortsiktiga som långsiktiga förändringar. Nämnden ska besluta om att anta 

handlingsplanen och successivt följa upp att handlingsplanen efterlevs. 

 

Chefer i Knivsta kommun har ansvar för att göra löpande prognoser för sina respektive verksamheter även 

om prognoserna inte presenteras i nämnd.  Respektive chef från enhetschef till förvaltningschef har 

budgetansvar för sin verksamhet.  

 

Budgetramarnas struktur och uppbyggnad 

Kommunfullmäktiges beslut om budget innefattar vilka ekonomiska ramar och mål som gäller för 

kommunens olika verksamheter. Den ekonomiska ramen räknas upp för  att kompensera för inflation och 

löneökningar. I vissa fall justeras ramen utifrån förändringar i volymer, exempelvis ett ökande antal barn i 

skolan. Även den politiska ambitionsnivån kan påverka verksamheternas tilldelning. En utebliven eller 

tillräcklig uppräkning innebär ett effektiviseringsbehov för verksamheterna samt en handlingsplan för 

ekonomi i balans.  
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Utöver ramfördelningen kan verksamheternas budgetar finansieras via externa taxor, avgifter samt med 

interna ersättningar. Kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgifter. Modellen för interna ersättningar 

och intern prissättning syftar till att visa en rättvisande resultaträkning och kostnadsredovisning samt att styra 

beslut vad avser inköp, volym, kvalitet och leverantör. Nivån på uppräkningen av interna ersättningar och 

interna prissättningar fastställs i samband med beslut om Mål och budget.  

 

Investeringsramar 

Kommunfullmäktiges beslut om mål och budget innefattar även verksamheternas investeringsramar. 

Investeringen ska ha en nyttjandeperiod (livslängd) överstigande  tre år och uppgå till ett värde av minst ett 

prisbasbelopp. I annat fall kostnadsförs den direkt i driftredovisningen. Varje investering generar framtida 

driftkostnader i form av kapitaltjänstkostnader som består av internränta och avskrivningar. 

Avskrivningstiderna varierar således beroende på objektets uppskattade nyttjandetid. Beviljade medel för 

investeringsprojekt innebär inte per automatik en utökad driftbudget. För vidare information se 

investeringsriktlinjer. 

Så får vi styrmodellen att fungera? 
Hela kommunkoncernen bär ansvaret för att styrmodellen och dess innehåll ska få genomslag och skapa 

goda resultat. Knivstas styrmodell tydliggör uppdrag, kultur och ledning, vilket bland annat kräver en 

kontinuerlig diskussion kring Knivstas definition av tillitsbaserad styrning och ledning. Alla delar av 

organisationen har ett ansvar att förstå och dela innehållet i styrmodellen och skapa arbetssätt för att följa 

respektive del. Kommunstyrelsen har ett särskilt ansvar för att följa upp hur styrmodellen fungerar och följs. 

Detta sker i dialog med nämnder och bolag.  

 

Vid behov ska anvisningar och rutiner tas fram inom olika områden. Varje chef ansvarar för att hålla sig 

uppdaterad kring de anvisningar som gäller och kommunicera till sina medarbetare. Dokumentation kring 

ledning och styrning sker huvudsakligen i det kommungemensamma beslutsstödsystemet Stratsys. En 

översyn av styrmodellen ska göras vart fjärde år. Ekonomichef är dokumentansvarig och ansvarar därmed för 

revideringen. 

 

  

                                                           
9 Bilden beskriver ordningen för budgetramarnas struktur och uppbyggnad. En rutin gällande principer för 

resursfördelningsmodell i Knivsta finns som stöd för beskrivningar ovan. 

Föregående 
års budget

Index-
uppräkning

Volym-
justering

Satsningar

Nästa års 
budget
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Ordlista 
 
Aktivitet: Aktivitet är en handling som är en del i verksamhetens process och bidrar till att uppfylla 

ett mål för verksamheten. Aktiviteter finns i de olika verksamheterna och beslutas på tjänstemannanivå. 

 

Aktivitetsplan: En aktivitetsplan beskriver de aktiviteter som planeras på enhetsnivå och som ska bidra till 

att målen uppfylls. 

 

Civila samhället: Del av samhället där människor hjälper varandra utan inblandning av det offentliga, staten 

eller kommuner. 

 

Delårsrapport: Delårsrapporten innehåller en uppföljning av verksamhet och ekonomi för årets första åtta 

månader. Delårsrapporten granskas av kommunens revisorer och godkänns av kommunfullmäktige. 

 

Förändringsledning: Ett tillvägagångssätt för att förflytta en organisation till ett önskat läge. 

 

Förtydligande av tillitsbaserad/tillitsfull styrning och ledning: I dokumentet använder vi begreppen 

tillitsbaserad och tillitsfull synonymt med varandra. Tillitsfull styrning och ledning är den formella 

benämningen, men i löptext har vi i första hand valt att använda oss av begreppet tillitsfull styrning och 

ledning.  

 

Kommunalförbund: Kommunalförbund kan bildas mellan kommuner och regioner. Medlemmarna 

överlämnar kommunal verksamhet till förbundet. Kommunalförbundet är en egen offentligrättslig juridisk 

person med egen rättskapacitet, fristående från medlemmarna, ofta sägs kommunalförbundet vara en slags 

specialkommun. 
 

Kommunfullmäktigemål: Kommunfullmäktiges mål baseras på visionen som kommunfullmäktige beslutat 

och är inriktningsmål och målen anger vilken inriktning som kommunens verksamheter ska ha under 

kommande mandatperiod. 

 

Månadsuppföljning: Månadsuppföljning innebär att något kontrolleras och följs upp månadsvis och sedan 

presenteras till nämnder och styrelser. 

 

Nyckeltal: Nyckeltal mäter resultat i form av förändrade tillstånd som kommunens verksamhet är tänkt ska 

bidra till, vilka uttrycks i form av mål på olika nivåer. Ett nyckeltal inte är en absolut sanning utan ska ses 

som en indikation på att målet är uppnått eller att man är på rätt väg mot målet. 

 

Nyttorealisering: Nyttorealisering är ett aktivt och systematiskt arbete med att säkerställa att nyttan med de 

förändringar vi avser genomföra uppnås. Nyttorealisering är relaterat till förändringsledning. 

Förändringsledning handlar om att på ett strukturerat sätt leda människor genom en förändring i syfte att 

realisera de önskade nyttorna. För att en införd lösning ska användas som det är tänkt, och därmed ge 

förväntad nytta, behöver arbetssätt förändras. 

 

Nämndmål: Nämndmål är de mål som tagits fram av nämnden. Nämndmålen sätts i dimensionen 

verksamhet eller resultat. Nämndmålen ska bidra till att uppfylla kommunfullmäktiges mål. 

 

Politik: Förtroendevalda politiker som verkar i kommunen och valts av kommunens medborgare. 

 

Process: En serie upprepade aktiviteter som förädlar en vara eller en tjänst. 
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Resultat: Resultat är värdet av något som genomförts. Det handlar om vad verksamheten uppdrag leder till 

och vad invånarna får ut av den. Resultat mäts på olika sätt beroende på verksamhet, till exempel 

utbildningsresultat eller nöjdhet. 

 

Resurser: Resurser är de medel som avsätts för verksamheten och som finns i form av personal, lokaler, 

material med mera.  

 

Styrmodell: En styrmodell är den övergripande filosofi som avgör hur styrningen av en organisation och 

dess delar ska utformas. Den tydliggör också ansvar och uppdrag. För att en styrmodell ska fungera som ett 

användbart verktyg behöver den vara väl känd för den som verkar inom organisationen.  

 

Tertialuppföljning: En tertialuppföljning utgör en del av uppföljningen under ett år. I tertialrapporten 

lämnas en prognos och kommentarer kring verksamhet och ekonomi baserad på fyra månader.  

 

Verksamhet: Verksamheter är de rörelser kopplade till aktiviteter som kommunen levererar för att uppnå 

olika former av resultat. Organisering och kompetens har stor betydelse.  

 

Verksamhetsplan Nämndens planering för ett verksamhetsår. Verksamhetsplanen innehåller 

nämndensverksamhetsmål och resursfördelning inom nämndens verksamhetsområde samt en aktivitetsplan 

på hur målen ska uppnås. 

 

Vision: En vision innebär en gemensam ledstjärna som beskriver ett önskvärt framtida tillstånd. 

 

Årsplan: Kommunfullmäktiges plan för nästkommande budgetår, som utifrån visionen och kärnvärdena 

anger politiska prioriteringar och mål för verksamheten. 

 

Årsredovisning: I årsredovisningen görs uppföljning av samtliga verksamheter både avseende 

måluppfyllelse och ekonomi.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 16 (29)  
Sammanträdesdatum  
2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 99   Dnr: KS-2021/136 

Policy för social hållbarhet och jämlik hälsa 

 Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
1. Kommunfullmäktige antar policy för jämlik hälsa och social hållbarhet. 
2. Policyn ska gälla från och med juli 2021. 
3. När policyn träder i kraft upphör följande styrdokument att gälla: 

- Folkhälsopolicy för Knivsta kommun med diarienummer KS-2003/609 
- Drogpolitiskt program för Knivsta kommun med diarienummer KS-2010/298 
- Policy för integration och social sammanhållning med diarienummer KS-2013/1073 
- Policy för full delaktighet med diarienummer KS-2011/1093. 

Yrkanden 
Boo Östberg (C) och Claes Litsner (S) yrkar bifall till det utsända förslaget.  

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

Sammanfattning av ärendet 
Policyn är framtagen för att stödja kommunens övergripande målområden och arbetet med 
den sociala hållbarhetsdimensionen i Agenda 2030 och innefattar fyra målområden, 
Delaktighet, inflytande och egenmakt, Goda och trygga boende,- och närmiljöer, En bra start 
i livet och Goda levnadsvanor, som tillsammans bidrar till att ge vägledning och ett 
gemensamt ramverk i arbetet för jämlik hälsa och social hållbarhet.  
Under mars och april 2021 har policyförslaget skickats ut på remiss till Rådet för 
funktionshinderfrågor och Pensionärsrådet.  

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-22 
Förslag till policy för jämlik hälsa och social hållbarhet 2021-02-22 
Arbetsutskottet överlämnade ärendet utan eget ställningstagande.  
Folkhälsosamordnare Ida Larsson och förvaltningschef Åsa Franzén informerar.  
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Handläggare 
Ida Larsson 
Samordnare integration och 
folkhälsa 

Tjänsteskrivelse 
2021-02-22 

Diarienummer 
KS-2021/136 

   

 

 

Kommunstyrelsen 

Policy för jämlik hälsa och social hållbarhet 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige antar policy för jämlik hälsa och social hållbarhet. 
2. Policyn ska gälla från och med juli 2021. 
3. När policyn träder i kraft upphör följande styrdokument att gälla: 

- Folkhälsopolicy för Knivsta kommun med diarienummer KS-2003/609 
- Drogpolitiskt program för Knivsta kommun med diarienummer KS-2010/298 
- Policy för integration och social sammanhållning med diarienummer KS-

2013/1073 
- Policy för full delaktighet med diarienummer KS-2011/1093 
 

Sammanfattning av ärendet 
Policyn är framtagen för att stödja kommunens övergripande målområden och arbetet med 
den sociala hållbarhetsdimensionen i Agenda 2030. Policyn syftar till att vara ett vägledande 
kommunövergripande styrdokument med långsiktig tidshorisont och med samlade 
målområden, där den sociala dimensionen av hållbar utveckling tydliggörs och kopplas till 
kommunens mål. Policyn bidrar till att ge ett gemensamt ramverk i arbetet för jämlik hälsa 
och social hållbarhet och föreslås ersätta befintliga styrdokument inom området.  
 
Bakgrund 
Policyn är framtagen för att stödja kommunens övergripande målområden och arbetet med 
den sociala hållbarhetsdimensionen i Agenda 2030. Arbetet för social hållbarhet bygger på 
samverkan och utgår från kommunens vision. Policyn innefattar fyra målområden, 
Delaktighet, inflytande och egenmakt, Goda och trygga boende,- och närmiljöer, En bra start 
i livet och Goda levnadsvanor som tillsammans bidrar till att ge vägledning och ett 
gemensamt ramverk i arbetet för jämlik hälsa och social hållbarhet.  
 
I Knivsta kommun finns flera styrdokument inom social hållbarhetsområdet; Folkhälsopolicy, 
Drogpolitiskt program, Policy för integration och social sammanhållning samt Policy för full 
delaktighet. Dessa styrdokument har varit gällande i kommunen under flera år och har under 
en längre period varit i behov av aktualitetsprövningar och eventuella revideringar. I 
framtagandet av förslaget till policy för jämlik hälsa och social hållbarhet har det varit en 
viktig del i processen att se över Knivsta kommuns befintliga styrdokument inom social 
hållbarhetsområdet. Samtliga av dessa har gemensamt i att syfta till att verka för en god och 
jämlik hälsa i befolkningen och förslaget är att policy för jämlik hälsa och social hållbarhet 
ersätter dessa befintliga styrdokument. Genom en kommunövergripande policy för jämlik 
hälsa och social hållbarhet ges dessa verksamhetsområden en gemensam övergripande 
hemvist och ram. Därtill synliggörs kopplingen mellan olika områden inom social hållbarhet 
och visar att de hänger ihop och inte står var och ett för sig. Policyn syftar till att vara ett 
vägledande kommunövergripande styrdokument med långsiktig tidshorisont och med 
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samlade målområden, där den sociala dimensionen av hållbar utveckling tydliggörs och 
kopplas till kommunens mål.  
 
En viktig del i processen har också varit att få en samsyn kring vad social hållbarhet innebär 
för Knivsta kommun och vilka målområden som är viktiga för att nå kommunens vision.  
 
Kommunledningskontoret har berett frågan tillsammans med vård- och omsorgskontoret, 
utbildningskontoret, ekonomikontoret, samhällsbyggnadskontoret och kultur- och 
fritidskontoret. 
 
Under mars och april 2021 har policyförslaget skickats ut på remiss till Rådet för 
funktionshinderfrågor och Pensionärsrådet. Även kommunstyrelsens arbetsutskott som har 
tagit del av förslaget har haft möjlighet att inkomma med synpunkter. Få synpunkter inkom 
och dessa var till största del av positiv karaktär. Några synpunkter föranledde mindre 
ändringar i förslaget.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-22 
Förslag till policy för jämlik hälsa och social hållbarhet 2021-02-22 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
 

 
 
 
 

Åsa Franzén 

Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Policyn syftar till att ge vägledning och ett förhållningssätt i arbetet för ett socialt hållbart 
samhälle och jämlik hälsa. En bra start i livet är ett särskilt målområde som beaktar vikten av 
barns tidiga utveckling för deras framtida hälsa. Målområdet beaktar också vikten av en 
helhetssyn kring barn och unga i kommunen. Policyn stakar ut ett förhållningssätt i alla 
verksamheter som möter barn och unga och visar hur olika verksamhetsområden i 
kommunen hänger ihop i arbetet för social hållbarhet. 

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
Som underlag till målområden i policyn finns bland annat befolkningsundersökningen Liv och 
hälsa ung som ger kunskap om unga i länet och kommunen och är en arena för unga att få 
komma till tals i frågor som rör dem. Eleverna i årskurs 7, 9 och årskurs 2 i gymnasiet får där 
besvara frågor om bland annat hälsa och trygghet, sin fritid, om inflytande och demokrati och 
hur de ser på framtiden - för dem själva och för världen i stort. 

I policyn har barns bästa har beaktats genom att tydliggöra att en bra start i livet är viktig för 
en jämlik hälsa och social hållbarhet, både här och nu, men också för framtida generationer. 
Alla målområden har barns bästa i beaktande då ett livsloppsperspektiv genomsyrar policyn 
där allt ifrån vikten av att verka för barns tidiga utveckling, en god utbildning, delaktighet och 
inkludering i samhället samt trygghet och en god hälsa hos båda barn, vuxna och äldre 
bidrar till en bra start i livet.   

 

 

 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

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

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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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. 

Se svaret på fråga 2. Viktiga områden för ungdomars framtid som lyfts fram i undersökningar 
är jobb och utbildning, fritidsaktiviteter, hälsa, hållbarhet och miljö. Undersökningen Liv och 
hälsa ung visar också vikten av att arbeta utifrån ett jämlikhetsperspektiv då resultat visar att 
ungdomar med sämre livsvillkor mår sämre. Det gäller framförallt livsvillkor som skoltrivsel, 
framtidstro, socioekonomi, kön, sexuell läggning, tillit och trygghet.  
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1. Syfte och bakgrund 
Knivsta kommuns policy för jämlik hälsa och social hållbarhet är ett vägledande 
förhållningssätt för Knivsta kommun och ska utgöra ramverk för ökad integrering av den 
sociala hållbarhetsdimensionen i kommunens verksamheter.  

Policyn är en del av arbetet med att förverkliga Vision 2025 Knivsta – där framtiden bor, befästa 
Knivsta som en föregångskommun för det hållbara samhället och nå målen i den regionala 
utvecklingsstrategin för Uppsala län och Agenda 2030.   

”Social hållbarhet innebär ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv 
med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors 
likvärdighet står i centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende för varandra 
och är delaktiga i samhällsutvecklingen.” (Sveriges kommuner och regioner, SKR) 

Ett socialt hållbart samhälle innebär ett samhälle där mänskliga rättigheter respekteras och inga 
grupper diskrimineras eller missgynnas. Att främja hälsa och minska skillnader i hälsa är 
kostnadseffektivt och ett sätt att hushålla med samhällets resurser, såtillvida är det också nära 
sammanvävt med ekonomisk hållbarhet.  

Hälsan kan beskrivas i flera dimensioner; fysisk, psykisk, social, emotionell och existentiell 
hälsa. Hälsa är inte detsamma som enbart frånvaro av sjukdom.  

 

Hälsa är en produkt av ett livslångt samspel mellan flera faktorer som kön, ålder och genetiskt 
arv, socialt sammanhang, levnadsvanor, sysselsättning, miljön och samhällsstrukturen där vi 
bor och samhällsekonomin i stort, se figur 1. Samspelet börjar redan i fosterstadiet och fortsätter 
genom hela livet och har betydelse även för kommande generationer. En hållbar utveckling 
tillgodoser invånarnas behov idag utan att äventyra kommande generationers möjligheter. För 

Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer, fritt från Dahlgren & Whitehead 1991 
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socialt hållbar utveckling krävs inte bara ett fokus på ”här och nu”, det krävs ett fokus på 
individers hela livshistoria och även på betydelsen för de kommande generationernas hälsa och 
livsvillkor. 

Med ojämlikhet i hälsa menas orättfärdiga skillnader som går att undvika  och där det inte finns 
biologiska eller psykologiska orsaker bakom. Snarare beror skillnaden på olika förutsättningar 
och livsvillkor under livet som i sin tur ger olika tillgång till resurser. Det kan handla om tillgång 
till ekonomiska, såväl som sociala eller kunskapsmässiga, resurser. Ojämlikhet i hälsa 
uppkommer genom systematiska ojämlikheter i resurser och handlingsutrymme mellan olika 
grupper i samhället. För att uppnå jämlikhet krävs att samhällets aktörer kompletterar och 
adderar resurser genom behovsanpassade insatser när de egna resurserna inte räcker till. 

En utgångspunkt för Knivsta kommuns arbete med jämlik hälsa och social hållbarhet är det 
nationella övergripande folkhälsomålet ”Skapa samhälleliga förutsättningar för en god och 
jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. 
Samma inriktning gäller även internationellt där FN:s konvention om ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter, FN:s globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 är vägledande dokument. 
På nationell nivå är bland annat ”Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 2017/47)” 
och ”Handlingsplan Agenda 2030 2018-2020” viktiga för arbetet. 

Båda rapporterna betonar att ett jämställt och jämlikt samhälle är en förutsättning för social 
hållbarhet. Båda lyfter fram det nödvändiga i tvärsektoriellt arbete och att sektorsövergripande 
ledning och styrning är en förutsättning. För Knivsta innebär det ett gemensamt arbete inom 
alla verksamhetsområden.    

På regional nivå är ”Regional utvecklingsstrategi” kommunernas och Region Uppsalas 
gemensamma strategi. I en hållbart växande och nyskapande region för alla, ska invånarna 
kunna leva ett gott liv. Knivsta deltar aktivt i skapandet av en region där alla medborgare ska 
kunna leva ett gott liv. 

2. Policy för jämlik hälsa och social hållbarhet 
Knivsta kommun är en kommun som växer, med både nya medborgare, infrastruktur, bostäder 
och kommunal service. För att skapa attraktionskraft för boende och befästa Knivsta som en 
föregångskommun för det hållbara samhället är en socialt gynnsam och stabil miljö viktiga 
förutsättningar. En god och jämlikt fördelad hälsa tyder på ett välfungerande och socialt hållbart 
samhälle.  

Policy för jämlik hälsa och social hållbarhet beskriver ett önskvärt tillstånd för Knivsta 
kommun. Ett socialt hållbart Knivsta är ett öppet, inkluderande och jämlikt samhälle som visar 
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aktning för alla människors1 värdighet och rättigheter. I Knivsta har alla medborgare, nya som 
gamla, möjlighet att mötas och vara delaktiga i samhällsutvecklingen och i arbetslivet. I Knivsta 
har alla medborgare möjlighet att själva utöva kulturell verksamhet och ta del av ett kulturellt 
utbud. Kommunens verksamheter arbetar med tydlighet, engagemang och delaktighet samt ett 
kreativt förhållningssätt som bidrar till tillit, dialog och dynamisk samhällsutveckling.  

Policyn pekar ut fyra viktiga målområden som beskriver ett önskat tillstånd för när Knivsta 
kommun planerar, verkar och bidrar till samhälleliga förutsättningar för jämlik hälsa och social 
hållbarhet. Koppling till de globala målen för hållbar utveckling visas.   

2.1 Målområden 
I ett socialt hållbart Knivsta skapar kommunen förutsättningar för:  

2.1.1 Delaktighet, inflytande och egenmakt  
I Knivsta skapar tillgång till god utbildning, sociala nätverk och mötesplatser möjligheter till 
delaktighet, engagemang och handlingskraft. Målområdet innebär att i Knivsta kommun: 

 ser vi bildning som en grundläggande faktor för egenmakt 2 , självständighet och 
delaktighet i samhället. 

 verkar vi för att alla1 ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv genom 
möjligheter till bland annat sysselsättning, egen försörjning och inflytande.  

 verkar vi särskilt för att göra mötesplatser tillgängliga för individer och grupper som 
ofta i lägre utsträckning än andra har möjlighet till delaktighet och inflytande, där ett 
rikt kulturutbud har utrymme att blomstra.  

                 

 

2.1.2 Goda och trygga boende,- och närmiljöer  
I Knivsta främjar tillgång och tillgänglighet till hälsofrämjande bostads-, boende- och 
utemiljöer den sociala sammanhållningen och tryggheten i samhället. Målområdet innebär att i 
Knivsta kommun: 

 främjar vi inkludering och god tillgänglighet, så att alla ska kunna vistas i sin boende-
och närmiljö på lika villkor, medan diskriminering och annan kränkande behandling, 
samt hot och våld förebyggs och motverkas. 

                                                           

1 I enlighet med diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. Lokalt tillägg: andra påverkbara orättfärdiga 
omständigheter som gäller den enskilde. 
2  Självbestämmande, kontroll och inflytande över sitt liv. Exempelvis makt över personliga, socioekonomiska och 
miljörelaterade faktorer som påverkar hälsan. Se mer under rubrik 5. Ord och begrepp i policyn. 
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 använder vi samhällsplanering för att skapa fysiska miljöer som är välkomnande och 
som uppmuntrar till utevistelse och fysisk aktivitet.  

 främjar vi hållbara bostadsområden och tillgång till goda och ekonomiskt överkomliga 
bostäder. Boendesegregation samt exponering av hälsoskadliga miljöer motverkas.  
 

 

2.1.3 En bra start i livet 
I Knivsta ges alla möjlighet till en bra start i livet och en barndom präglad av hälsa, trygghet, 
kunskap och gemenskap. Målområdet innebär att i Knivsta kommun: 

 bidrar vi till barns tidiga utveckling av fysisk och emotionell hälsa, kreativitet och 
självbestämmande och på att främja barns kognitiva, språkliga och sociala förmågor.  

 prioriterar vi grupper med särskilda behov3 och vi planerar förebyggande och 
hälsofrämjande insatser utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. 

 uppmuntrar vi till gränsöverskridande samverkan mellan olika aktörer för att uppnå en 
helhetssyn kring barn och unga i kommunen. 

                

 

2.1.4 Goda levnadsvanor  
I Knivsta tar vi tillvara medborgares kraft och vilja till förändring och underlättar för 
medborgare att ta ansvar för sin hälsa. Målområdet innebär att i Knivsta kommun: 

 planerar vi utemiljöer så att de kan påverka människors hälsorelaterade levnadsvanor i 
positiv riktning. 

 ökar vi tillgänglighet till hälsofrämjande aktiviteter och motverkar ett hälsoskadligt 
levnadssätt, där målet är ett drogfritt samhälle  

 samverkar vi med den ideella sektorn i hälsofrämjande syfte.  
 

 

 

                                                           
3 I enlighet med diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. Lokalt tillägg: andra påverkbara orättfärdiga 
omständigheter som gäller den enskilde. Det innebär barn, unga och föräldrar som är nyanlända, finns i ekonomiskt svaga 
hushåll, tillhör en nationell minoritet, hbtq-grupperna eller har funktionsnedsättningar.  
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3. Ansvar, spridning och uppföljning 
Kommunens samlade verksamheter bidrar till en hållbar utveckling. För att uppnå syftet med 
ramverket ska organisationens strategiska styrdokument utarbetas/revideras/omprövas i linje 
med denna policy. Dessa styrdokument ska bygga på en analys av tillgängligt nuläge, vilka 
frågor som är prioriterade för Knivsta kommun och vilka åtgärder som ger störst måluppfyllelse 
utifrån de tre hållbarhetsdimensionerna. 
 
Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige äger policyn för jämlik hälsa och social hållbarhet. Policyn 
aktualitetsprövas en gång per mandatperiod. 
 
Uppföljning 
Policyn följs upp med hjälp av offentlig statistik och folkhälsoundersökningarna Liv och hälsa 
och Liv och hälsa ung. 
 

4. Gällande lagstiftning och relaterade dokument 
Det finns flera olika lagar som påverkar de samhälleliga förutsättningarna för en god hälsa på 
lika villkor för hela befolkningen. I regeringsformen 1kap. 2§ står det: ”den enskildes 
personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga 
verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt 
verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa” . Detta återspeglas 
i flera lagar och styrdokument som har betydelse för hälsa och jämlika villkor och för 
folkhälsoarbetet:  
 

• Alkohollagen (2010:1622)  
• Arbetsmiljölagen (1977:1160)  
• Diskrimineringslagen (2008:567)  
• Hälso- och sjukvårdslagen (2017:30, HSL)  
• Kommunallagen (2017:725)  
• Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (1993:387, LSS)  
• Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
• Livsmedelslagen (2006:804)  
• Miljöbalken (1998:808)  
• Plan- och bygglagen (2010:900)  
• Skollagen (2010:800)  
• Socialtjänstlagen (2001:453, SoL)  

 
• Bruntlandskommissionens rapport Our common future 
• Handlingsplan Agenda 2030 2018-2020 
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• Kommissionen för jämlik hälsa, Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa (SOU 
2017/47) 

• De nationella friluftslivsmålen 
• De nationella miljökvalitetsmålen 
• EU:s folkhälsoprogram 2014-2020  
• FN:s deklaration om mänskliga rättigheter 
• FN:s globala mål för hållbar utveckling, Agenda 2030  
• FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor 
• FN:s konvention om barnets rättigheter 
• FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter 
• FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättningar 
• Regeringens proposition 2017/18:249 god och jämlik hälsa – en utvecklad 

folkhälsopolitik  
 

5. Ord och begrepp i policyn 
DELAKTIGHET innebär en individs frivilliga och aktiva bidrag till en kollektiv process 
som han eller hon upplever som angelägen och meningsfull för sig själv och andra. Begreppet 
delaktighet används i betydelsen "att vara en del av", vilket omfattar mer än till exempel 
enbart inflytande. Delaktighet har även innebörden av att höra till, både i betydelsen av en 
egenupplevd känsla och att faktiskt ges förutsättningar till att finnas med i samma aktiviteter 
som andra i gruppen. 

DISKRIMINERING innebär att en människa obefogat har behandlats sämre än en annan 
människa på grund av en personlig egenskap. Ett allmänt förbud mot diskriminering 
definieras i grundlagen. Ingen får utan godtagbart skäl särbehandlas på grund av kön, ålder, 
ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, hälsotillstånd, funktionsnedsättning eller av 
någon annan orsak som gäller hens person. Ytterligare stadganden om diskriminering finns i 
diskrimineringslagen och i jämställdhetslagen. Diskriminering enligt lagen är förutom direkt 
och indirekt diskriminering även trakasserier, att vägra göra rimliga anpassningar samt att 
instruera eller befalla att diskriminera. 

EGENMAKT motsvarar det engelska ordet empowerment och syftar till att en individ ska 
känna att denne har makt över personliga, socioekonomiska och miljörelaterade faktorer som 
påverkar hälsan. Till exempel över sin egen situation, sina arbetsuppgifter, sin närmiljö etc. 

FOLKHÄLSA är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå 
som fördelning av hälsan. En god folkhälsa handlar således inte bara om att hälsan bör vara så 
bra som möjligt, den bör också vara så jämlikt fördelad som möjligt. 

FRÄMJA betyder gagna, underlätta, understödja, gynna och vara bra för. Ett hälsofrämjande 
arbete är inriktat på att bibehålla och/eller utveckla folkhälsan och handlar ofta om att stärka 
friskfaktorer. 
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FÖREBYGGA innebär att förhindra att något inte önskvärt uppstår. Förebyggande 
folkhälsoarbete är inriktat på att förhindra hälsorisker och/eller ohälsa.  

HÅLLBAR UTVECKLING innebär en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att 
äventyra kommande generationers möjligheter. Det handlar om tre dimensioner; social, 
ekonomisk och ekologisk utveckling som är ömsesidigt beroende av varandra. Hållbar 
utveckling kan beskrivas genom Agenda 2030 där alla tre dimensionerna tillmäts lika stort 
värde. 

HÄLSA är ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej endast 
frånvaron av sjukdom eller svaghet. Hälsa på högsta nivå är en av de fundamentala rättigheter 
som tillkommer varje människa utan åtskillnad av ras, religion, politisk åskådning, ekonomiska 
eller sociala förhållanden. 

ICKEBINÄR innebär en person som identifierar sig som en blandning av eller som befinner 
sig mellan eller bortom kvinna-man-uppdelningen av kön kan benämna sig exempelvis 
ickebinär, intergender eller genderqueer. Ickebinära ingår i samlingsbegreppet transpersoner. 
En del personer som är ickebinära behöver könsbekräftande behandling, andra inte. 

IDEELLA SEKTORN innebär organisationer utanför offentlig verksamhet och näringsliv 
som har medlems- och samhällsnytta som drivkraft. Den verksamhet som bedrivs av och inom 
dessa organisationer kan beskrivas som ideell eller idéburen verksamhet. 

INKLUDERING innebär en pågående demokratisk process som visar på alla människors 
rättigheter, likvärdighet och som ständigt söker efter bättre sätt att tillvarata mångfald och 
olikheter. Det är en process som bygger på ett tanke- och handlingssätt där allas unika 
förutsättningar accepteras inom de mänskliga rättigheternas ram. 

JÄMLIKHET innebär att alla människor är likvärdiga oberoende av kön, ålder, etniskt eller 
nationellt ursprung, medborgarskap, språk, religion eller övertygelse, åsikt, 
funktionsnedsättning, hälsotillstånd, sexuell läggning eller en annan personrelaterad orsak. 
Det innebär att ingen skall nekas möjligheten att uppnå högsta möjliga livskvalitet inklusive 
tillgång och tillgänglighet till god service, vård och omsorg endast på grund av att de tillhör 
särskilda grupper i samhället. Detta är alltså inte samma sak som total frånvaro av skillnader 
utan istället frånvaro av skillnader som kunnat undvikas och är orättvisa.  

JÄMSTÄLLDHET, jämlikhet mellan könen, betyder lika rättigheter och möjligheter för alla 
kön samt att makt och resurser fördelas jämlikt. Ofta görs skillnad mellan formell jämställdhet 
och reell (verklig) jämställdhet. Formell jämställdhet omfattar ickediskriminering, lika 
rättigheter och lika bemötande. Reell jämställdhet handlar om jämställt utfall i konkreta 
situationer. Även andra faktorer som orsakar ojämlikhet i samhället inverkar på jämställdhet. 

SOCIAL HÅLLBARHET handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där 
mänskliga rättigheter uppfylls och i balans med ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Det 
innebär ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan 
orättfärdiga skillnader. Ett samhälle med hög tolerans där människors likvärdighet står i 
centrum, vilket kräver att människor känner tillit och förtroende för varandra och är delaktiga 
i samhällsutvecklingen.  
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TILLGÄNGLIGHET är en definition av hur väl anpassad den byggda miljön är för att alla 
personer oavsett funktion ska kunna nyttja den, det ska inte finnas några funktionshinder. 
Innefattar även tillgång till information och bemötande. Det gäller alltifrån höga trösklar och 
smala dörrar som utestänger rullstolsburna, till broschyrer och webbplatser som utestänger de 
som inte har perfekt syn. Olika former av tillgänglighet är fysisk tillgänglighet, informativ 
tillgänglighet, kommunikativ tillgänglighet, psykosocial tillgänglighet 

TRYGGHET kan beskrivas som ett samlingsbegrepp för olika aspekter på välbefinnande. 
Vid otrygghet går mycket tid och kraft åt att ta hand om de känslor som följer: oro, rädsla, 
ångest och kanske till och med skräck. Trygghet inkluderar både tillit och säkerhet. Det 
innebär både en känsla av trygghet och tillit till medmänniskor, men också säkerhet från 
verklig fara. Trygghet kan därmed vara både objektiv och subjektiv. Vad som gör att vi 
känner oss trygga skiljer sig åt mellan olika personer. Att känna sig trygg behöver inte betyda 
detsamma som att vara utom fara och vice versa.  



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 5 (29)  
Sammanträdesdatum  
2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 89   Dnr: KS-2021/152 

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna – utökade möjligheter till 
distanssammanträden  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för styrelsen och nämnderna i Knivsta 
kommun. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget innebär att reglementet för styrelsen och nämnderna ändras för att utöka 
möjligheten att genomföra distanssammanträden, genom att kravet på särskilda skäl för att 
kunna genomföra ett sammanträde på distans, liksom att tidsfristen för en ledamot att 
anmäla önskemål om distansdeltagande tas bort.  
Det föreslås vidare att kallelsen ska ange en fysisk plats varifrån mötet ska kunna hållas, och 
att allmänhetens insyn i mötet ska beredas i anslutning till denna plats. Som huvudregel ska 
varje deltagare ansluta till sammanträdet med varsin ljud- och bildsändning. Detta ska ske 
från lokaler där inte obehöriga kan ta del av mötesinnehållet. Av säkerhetsskäl ska endast 
lämpliga mötesverktyg ur dataskydds- och sekretessynpunkt användas vid 
nämndsammanträden. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-03-29 
Förslag till ändring av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Knivsta kommun 
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag.  
Jurist Isak Bergdahl informerar.   

Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
  

V
is

m
a 

A
dd

o 
ID

-n
um

m
er

 : 
f2

98
06

ff-
ea

66
-4

41
4-

ba
6f

-9
66

ec
b7

57
bf

9



 § 78 Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna – utökade möjligheter till distanssammanträden - KS-2021/152-1 Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna – utökade möjligheter till distanssammanträden : Tjänsteutlåtande

Sida 1 av 6 

   
 

  

Handläggare 
Isak Bergdahl 
Jurist 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-29 

Diarienummer 
KS-2021/152 

   

 

Kommunstyrelsen 

Reviderat reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna – 
utökade möjligheter till distanssammanträden 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige antar förslaget till reglemente för styrelsen och nämnderna i Knivsta 
kommun. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsordning för distanssammanträden (KS-2020/241) har använts som 
utgångspunkt för förslaget och är tänkt att ersätta nämndernas egna arbetsordningar. De 
flesta nämnderna i kommunen har redan idag utgått från kommunstyrelsens arbetsordning.  

Förslaget innebär att reglementet för styrelsen och nämnderna ändras för att utöka 
möjligheten att genomföra distanssammanträden, genom att kravet på särskilda skäl för att 
kunna genomföra ett sammanträde på distans, liksom att tidsfristen för en ledamot att 
anmäla önskemål om distansdeltagande tas bort.  

Det föreslås vidare att kallelsen ska ange en fysisk plats varifrån mötet ska kunna hållas, och 
att allmänhetens insyn i mötet ska beredas i anslutning till denna plats. Som huvudregel ska 
varje deltagare ansluta till sammanträdet med varsin ljud- och bildsändning. Detta ska ske 
från lokaler där inte obehöriga kan ta del av mötesinnehållet. Av säkerhetsskäl ska endast 
lämpliga mötesverktyg ur dataskydds- och sekretessynpunkt användas vid 
nämndsammanträden. 

 
Bakgrund 
Den pågående pandemin har påskyndat digitaliseringen av kommunens verksamheter, så 
även det politiska beslutsfattandet. Bara några veckor efter det första konstaterade 
sjukdomsfallet av Covid 19 i Sverige övergick Knivsta kommun till distanssammanträden i 
fullmäktige och i nämnderna. 

Under våren beslutade varje nämnd om en egen arbetsordning för digitala möten, med 
kommunstyrelsens arbetsordning för distanssammanträden (KS-2020/241) som förebild. Det 
föreliggande förslaget till reglemente, som är gemensamt för styrelsen och övriga nämnder, 
är tänkt att ersätta dessa arbetsordningar. Nämnderna väntas därför upphäva de 
arbetsordningar för distanssammanträden som gällt under det gångna året om fullmäktige 
bifaller förslaget. Det kommer fortsatt finnas möjlighet för nämnderna att besluta om egna 
regler om sådant behov uppstår. 

Distansdeltagande ska fortsättningsvis inte kräva särskilda skäl 
Långt innan pandemin hade fullmäktige beslutat om att tillåta distansdeltagande i 
nämnderna, men begränsat denna möjlighet till om särskilda skäl förelåg. Formuleringen om 
särskilda skäl kommer ursprungligen från Sveriges kommuner och regioners mall för 
reglemente för styrelse och nämnder, som i sin tur var inspirerat av lagstiftarens formulering 
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om att distansdeltagande bara var ett komplement, inte en ersättning för fysiska 
sammanträden. 

När ledamöterna möts fysiskt för sammanträde ger det även tillfälle till 
informella kontakter och åsiktsutbyten utanför sammanträdets ram, vilket är 
värdefullt för fullmäktiges och nämndernas arbete. Deltagande på distans bör 
därför i första hand betraktas som ett komplement som ger möjlighet till ett 
deltagande i beslutsfattandet som annars inte hade kommit till stånd alls. (Prop. 
2013/14:5 s. 34) 

 

Lagtexten i kommunallagen ställer inget krav på att det ska föreligga särskilda skäl för att 
kunna tillämpa distansdeltagande. Fram till våren 2020 tycks det överhuvudtaget ha varit 
ovanligt med distanssammanträden i kommunernas och regionernas nämnder. Det är först 
under det senaste året som distansdeltagande blivit vanligt bland landets kommuner och 
regioner. Följaktligen är det inte förrän nu som de rättsliga förutsättningarna för 
distansdeltagande har prövats. 

I förarbetena till 1991 års kommunallag yttrande regeringen att kravet på angiven plats för 
sammanträdet uteslöt deltagande över telefon. Även tveksamheter bland annat kring 
rättssäkerhet och sekretess anfördes som skäl för att inte tillåta telefonsammanträden. (Prop. 
1990/91: 117, s. 104-105) Önskemålet om telefonsammanträden var då inte nytt, förslaget 
hade tagits upp i riksdagens konstitutionsutskott (KU) redan i mitten av 1980-talet. KU stod 
emellertid fast vid sin uppfattning att telefonsammanträden inte skulle tillåtas av såväl 
principiella som praktiska skäl (se bl. a. KU 1985/86:15). 

När möjligheten till distanssammanträden med ljud och bild infördes 2014 motiverades detta 
med svårigheten att rekrytera personer till förtroendeuppdrag och att många grupper såsom 
arbetspendlare, småbarnsföräldrar, personer med funktionsnedsättning och personer i 
glesbygd kan ha besvär med att fysiskt eller tidsmässigt ta sig till en sammanträdesplats. 
Dessa grupper är många gånger underrepresenterade bland de förtroendevalda, vilket 
befarades bero på svårare förutsättningar att kombinera sin livssituation med ett kommunalt 
förtroendeuppdrag. De skäl som angavs av personer som hoppat av sitt förtroendeuppdrag 
var ofta kopplade till förhållanden i arbetslivet, familjeförhållanden och tidsbrist. (Prop. 
2013/14:5 s. 33) När lagändringar öppnade för distansdeltagande skedde detta med en 
förhoppning om att förenkla kombinationen av förtroendeuppdrag med annan sysselsättning. 
Som nämnts var distansinslag mycket ovanligt i de kommunala nämnderna fram till våren 
2020, trots att lagstadgade möjligheter då hade funnits i närmare sex år. 

Det nuvarande kravet i reglementet om att särskilda skäl krävs för distansdeltagande lär 
innebära att det måste vara frågan om en situation utöver det vanliga som kan motivera 
distansdeltagande. Här får det konstateras att den pågående pandemin försatt samhället i en 
situation som med råge avviker från det vanliga. Frågan återkommer emellertid när 
pandemin ebbat ut och om någon begär att få delta i ett nämndsammanträde på distans. Det 
finns en risk att formuleringen om särskilda skäl ställer för höga krav på de grunder som ska 
anföras för att tillåta distansdeltagande i ett nämndsammanträde. Exemplen från de nyss 
nämnda lagförarbetena om småbarnsföräldraskap och vanligt förekommande förhållanden i 
arbetslivet är inte tydligt särskilda skäl vid jämförelse med hur formuleringen används på 
andra håll i lagstiftningen. För att minska denna osäkerhet bör tröskeln för att tillåta 
distansdeltagande sänkas. 
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Den föreslagna ändringen av reglementet innebär att det inte längre finns några lokalt 
skrivna hinder mot distansammanträden i nämnderna. Möjligheterna till 
distanssammanträden ökar från att vara en speciell lösning i rena undantagssituationer till att 
eventuellt bli ett vanligt inslag i det kommunalpolitiska livet. 

Hela nämnden bör delta på distans 
Lagstiftaren har motiverat att mötet ska ske med både ljud och bild, dels med hänsyn till 
rättssäkerhet och sekretess för att säkerställa att rätt personer deltar i beslutet, dels med att 
möjligheten för ledamöterna att kunna se och höra varandra tydligt är viktig för att den som 
deltar på distans ska kunna vara fullt delaktig i nämndens överläggningar. Det finns alltså 
såväl säkerhetsmässiga skäl som mötestekniska och demokratiska skäl bakom kravet på 
ljud- och bildöverföring. 

Kommunallagen 5 kap. 16 § kräver att deltagande på distans i sammanträden ska 
genomföras med ljud- och bildöverföring i realtid på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra och delta på lika villkor. Lärdomarna från det gångna året tycks vara att 
det säkraste sättet för att uppnå deltagande på lika villkor är att mötesdeltagarna kopplar upp 
sig från sin egen enhet med individuella ljud- och bildsändningar. I ett sammanträde där flera 
deltagare delar på samma bildsändning kan det vara svårt med dagens tillgängliga teknik att 
uppnå samma likvärdighet jämfört med deltagarna med individuell uppkoppling till 
sammanträdet. Det finns också en överhängande risk att de personer som ingår i det fysiska 
sammanträdet har ett mer mångdimensionellt samtal med tillgång till en bredare palett av 
mänskliga kommunikationsmedel och därmed en jämförelsevis bättre 
kommunikationssituation än de deltagare som ansluter på distans, inte minst under 
informella kontakter och åsiktsutbyten utanför sammanträdets ram. När mötet istället är helt 
digitalt finns det större anledning för alla deltagande att vinnlägga sig om att göra mötet så 
produktivt som möjligt inom det digitala mötets ramar. Samtidigt är distansmötets 
tillkortakommanden en påminnelse om att de flesta sammanträden bäst och därför helst äger 
rum i fysisk form. 

Huvudregeln ska därför vara att vid distanssammanträden i nämnderna är samtliga 
mötesdeltagare uppkopplade till det digitala mötesrummet från varsin enhet. Ordföranden får 
godkänna att flera personer delar ljud- och bildanslutning. Med hänsyn till vad som ovan 
nämnts om svårigheterna att uppnå likvärdighet när flera personer delar samma bildsändning 
är restriktivitet påkallad. 

Tidsfristen för förvarning innan sammanträdet tas bort 
För närvarande gäller en tidsfrist som innebär att en ledamot måste begära deltagande på 
distans senast tio dagar innan sammanträdet. Ordföranden ska då besluta om 
distanssammanträde ska tillåtas eller inte. Regeln har främst varit till för att förbereda såväl 
sekreterare som nämndpresidiet på de särskilda problem som kan uppstå vid ett 
distanssammanträde. Bedömningen är nu, efter närmare ett år av distanssammanträden i 
både fullmäktige och nämnder, att distanssammanträdestekniken inte längre är samma 
utmaning och att distanssammanträden fungerar väl. Med den ökade vanan har det också 
blivit möjligt, även på kort varsel, att ställa om mötesformen till distanssammanträde. Det 
finns därför inte tillräcklig anledning att förhindra att mötet genomförs på distans även om 
orsaken är hastigt uppkommen. 

Det finns emellertid frågor som ännu inte är lösta, såsom metoden för allmänhetens insyn i 
öppna sammanträden eller hur säkra slutna omröstningar i valärenden och 
anställningsärenden ska kunna genomföras på distans. 
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Det ska finnas en fysisk plats för sammanträdet 
I förarbetena till 1991 års kommunallag nämndes att angivandet av plats för sammanträdet 
uteslöt att telefonsammanträde kan användas. I princip samma formulering om kallelse till en 
plats för nämndsammanträdet återfinns även i 2017 års kommunallag. Därför är det sannolikt 
att det behöver anges en plats för sammanträdet, även om det numera är tillåtet med 
deltagande på distans. I detta förslag ges denna plats två funktioner. Dels ska det vara en 
plats där man alltid ska kunna koppla upp sig till mötet och få hjälp med detta, tillgänglig för 
den som av olika anledningar inte kan delta i mötet från en annan plats. Dels är det en plats 
varifrån allmänhetens insyn i sammanträdet kan utövas. Eftersom det första kravet innebär 
att platsen behöver bemannas under sammanträdet är det lämpligt att anordna en möjlighet 
för åhörare att följa sammanträdet från en lokal i närheten av den platsen. 

Det ska inte finnas ett krav på att ordföranden ska delta i mötet från den plats som anges i 
kallelsen. 

Informationssäkerhet och dataskydd 
Informationssäkerhet handlar framför allt om att hindra information från att läcka ut, 
förvanskas och förstöras. Det handlar också om att rätt information ska finnas tillgänglig för 
rätt personer, och i rätt tid. Information ska inte kunna hamna i orätta händer och 
missbrukas, men inte heller vara oåtkomlig när den verkligen behövs. 

Redan när möjligheten till deltagande över distans infördes 2014 påtalade lagstiftaren 
behovet av noggranna utredningar av mötesverktygens lämplighet med hänsyn till dataskydd 
och sekretess. För att sammanträdet ska kunna genomföras på ett bra sätt krävs också att 
informationssäkerhetens tillgänglighetsaspekter kan uppfyllas, det vill säga att 
mötesdeltagarna har pålitlig åtkomst till rätt möteshandlingar. 

Det är angeläget att varje lokal där mötet äger rum ska vara skyddat mot att obehöriga kan 
uppfatta mötesinnehållet. För personer som bor trångt eller i lyhörda hem kan detta förhindra 
distansdeltagande från hemmet. Motsvarande problem kan uppstå även för den som 
ansluter till sammanträdet från sin arbetsplats i öppet kontorslandskap eller något annat 
ställe där konfidentialiteten inte kan tryggas. Av det senare skälet är det mindre lämpligt att 
mötesverktygets dölj bakgrund-funktion används under sammanträdet, i synnerhet om 
sekretessuppgifter förekommer under sammanträdet. 

Nämndsammanträden kommer oundvikligen att behandla personuppgifter, i vissa fall 
känsliga personuppgifter. Ett fysiskt möte, som inte spelas in, omfattas inte av 
dataskyddslagstiftningen. Däremot kommer ett distanssammanträde alltid vara underkastat 
dataskyddslagstiftningen eftersom genomförandet förutsätter automatiserad 
personuppgiftsbehandling, se EU:s dataskyddsförordning artikel 2. I flera nämnder 
förekommer dessutom sekretesskyddade uppgifter under överläggningarna och ibland även i 
besluten. Detta ställer krav på att mötesverktygen måste vara tillräckligt säkra, inte bara ur 
dataskyddssynpunkt, utan även ur sekretessynpunkt, frågor som nyligen avhandlats i en 
statlig utredning, se SOU 2021:1.  

Förvaltningen följer löpande såväl den rättsliga som den tekniska utvecklingen på området. 
Det är möjligt att det framöver kommer att finnas olika mötesverktyg beroende på vilken 
informationsklass som råder för de uppgifter som förekommer under sammanträdet. 
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Reglerna är tillämpliga även i utskott och beredningar 
Regler för sammanträde på distans gäller även för nämndernas utskott och beredningar när 
beslut ska fattas. Utskottets eller beredningens ordförande har motsvarande uppgifter som 
nämndens ordförande. 

 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förändringarna har sannolikt inga betydande kommunalekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Förslag till ändring av Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Knivsta kommun 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
 
 
 

Åsa Franzén 

Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet rör ett internt kommunalt styrdokument som inte väntas ha nämndvärd betydelse för 
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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Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 
 2021-03-29 KS-2021/152 

Förslag till ändring av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Knivsta 
kommun 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Sammanträde på distans 

§ 26 

Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl fö-
religger, sammanträda med ledamöter när-
varande på distans. Sådant sammanträde 
får endast äga rum om ljud- och bildöverfö-
ring sker i realtid och på ett sådant sätt att 
samtliga deltagare kan se och höra varandra 
på lika villkor. Varje lokal varifrån samman-
trädet hålls ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshand-
lingar, bild eller ljud.  

Styrelsen/nämnden får sammanträda med 
ledamöter närvarande på distans. Sådant 
sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett så-
dant sätt att samtliga deltagare tydligt kan se 
och höra varandra på lika villkor (god överfö-
ring). I kallelsen ska det anges en plats vari-
från ledamöter och ersättare ska erbjudas 
möjlighet att ansluta till distanssammanträ-
det. För offentliga sammanträden ska all-
mänheten erbjudas insyn i sammanträdet i 
anslutning till den platsen. 

Ledamot som önskar delta på distans ska 
senast 10 dagar i förväg anmäla detta till ord-
föranden och kommun-/ nämndsekreteraren. 
Ordföranden avgör om närvaro får ske på di-
stans. Möjligheten att sammanträda på di-
stans ska tillämpas restriktivt. 

Ledamot som har önskemål om distanssam-
manträde ska innan sammanträdet anmäla 
detta till ordföranden och mötessekre-
teraren. Ordföranden avgör om närvaro får 
ske på distans. 

 Om en ledamot inte längre deltar med god 
överföring ska sammanträdet avbrytas. 
Sammanträdet återupptas först sedan leda-
moten återupprättat kontakten eller ersättare 
har inträtt som ledamot.  

En ledamot som har återkommande svårig-
heter med att upprätthålla god överföring 
med sammanträdet får ersättas. Om den er-
satta ledamoten inte åter får tjänstgöra är 
denne under återstoden av sammanträdet 
teknikfelsledamot och antecknas som sådan 
i protokollet. En teknikfelsledamot får när-
vara vid sammanträdet med yttranderätt, 
men utan yrkande- och beslutanderätt.  
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Ordföranden får tillåta att flera samman-
trädesdeltagare delar ljud- och bildöverfö-
ring, under förutsättning att samtliga leda-
möter ser och hör varandra på lika villkor. 

Ordföranden och mötessekreteraren får av-
bryta ljudöverföringen för sammanträdesdel-
tagare i syfte att förbättra mötets genom-
förande. 

Varje beslut ska föregås av en teknik-
funktionskontroll. Vid kontrollen ska ord-
föranden försäkra sig om att alla ledamöter 
har uppfattat alla yrkanden och ordförandens 
proposition med god överföring. 

Regler för sammanträde på distans för 
styrelse/nämnder gäller även för utskott och 
beredningar när beslut ska fattas. Organets 
ordförande har motsvarande uppgifter som 
nämndens ordförande. 

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden. 

 Säkerhet vid sammanträde på distans 

§ 27 

Varje lokal varifrån sammanträdet hålls ska 
vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta 
del av sammanträdeshandlingar, bild eller 
ljud. Deltagarna ska enkelt kunna identifiera 
varandra på ett betryggande sätt. 

För distanssammanträden där sekretess-
uppgifter eller där annat än harmlösa person-
uppgifter avhandlas krävs mötesverktyg och 
rutiner som erbjuder tillräckligt hög säkerhet 
mot obehörig avlyssning givet ärendets 
natur. När sekretessärenden behandlas ska 
alla deltagare vara uppkopplade med ljud- 
och bild för att säkerställa att ingen obehörig 
närvarar under sammanträdet. Slutna om-
röstningar får endast genomföras under för-
utsättning att valhemligheten kan upprätt-
hållas. 

Ordföranden får avbryta och ytterst frånta 
ordet från den som yppar personuppgifter 
eller sekretesskyddade uppgifter om inte 
säkerhetsrutiner följs. 
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För följande paragrafer innebär den nya § 27 att numreringen ändras, nuvarande § 27 blir § 
28 osv. 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 6 (29)  
Sammanträdesdatum  
2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 90   Dnr: KS-2021/209 

Reviderad arbetsordning för fullmäktige – utökade möjligheter till 
distanssammanträden  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
Kommunfullmäktige antar förslaget till ändring av arbetsordning för Knivsta 
kommunfullmäktige. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förslaget innehåller flera ändringar i arbetsordningen för att utöka möjligheten att genomföra 
distanssammanträden i fullmäktige. Kravet på särskilda skäl för att kunna genomföra ett 
sammanträde på distans tas bort. Även tidsfristen för ledamöterna att anmäla önskemål att 
delta på distans tas bort. Enbart ordföranden föreskrivs behöva delta på plats från 
fullmäktigesalen. 

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse2021-03-29 
Förslag till ändring av arbetsordning för Knivsta kommunfullmäktige 
Arbetsutskottet instämmer med tjänsteutlåtandets förslag.  
Jurist Isak Bergdahl och förvaltningschef Åsa Franzén informerar.   

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Isak Bergdahl 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
2021-03-29 

Diarienummer 
KS-2021/209 

   

 

Kommunstyrelsen 

Reviderad arbetsordning för fullmäktige – utökade möjligheter till 
distanssammanträden 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Kommunfullmäktige antar förslaget till ändring av arbetsordning för Knivsta 
kommunfullmäktige. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Förslaget innehåller flera ändringar i arbetsordningen för att utöka möjligheten att genomföra 
distanssammanträden i fullmäktige. Kravet på särskilda skäl för att kunna genomföra ett 
sam-manträde på distans tas bort. Även tidsfristen för ledamöterna att anmäla önskemål att 
delta på distans tas bort. Enbart ordföranden föreskrivs behöva delta på plats från 
fullmäktigesalen. 

 
Bakgrund 
Den pågående pandemin har påskyndat digitaliseringen av kommunens verksamheter, så 
även det politiska beslutsfattandet. Bara några veckor efter det första konstaterade 
sjukdomsfallet av Covid-19 i Sverige övergick Knivsta kommun till distanssammanträden i 
fullmäktige och i nämnderna. 

I ett parallellt ärende med detta föreslås att även lättnader för förutsättningarna att ordna di-
stanssammanträden för kommunens nämnder. 
 
Distansdeltagande ska fortsättningsvis inte kräva särskilda skäl 
Långt innan pandemin hade fullmäktige beslutat om att tillåta distansdeltagande i 
nämnderna, men begränsat denna möjlighet till om särskilda skäl förelåg. Formuleringen om 
särskilda skäl kommer ursprungligen från Sveriges kommuner och regioners mall för 
reglemente för styrelse och nämnder, som i sin tur var inspirerat av lagstiftarens formulering 
om att distansdeltagande bara var ett komplement, inte en ersättning för fysiska 
sammanträden. 

När ledamöterna möts fysiskt för sammanträde ger det även tillfälle till 
informella kontakter och åsiktsutbyten utanför sammanträdets ram, vilket är 
värdefullt för fullmäktiges och nämndernas arbete. Deltagande på distans bör 
därför i första hand betraktas som ett komplement som ger möjlighet till ett 
deltagande i beslutsfattandet som annars inte hade kommit till stånd alls. (Prop. 
2013/14:5 s. 34) 

Lagtexten i kommunallagen ställer inget krav på att det ska föreligga särskilda skäl för att 
kunna tillämpa distansdeltagande. Fram till våren 2020 tycks det överhuvudtaget ha varit 
ovanligt med distanssammanträden i kommunernas och regionernas fullmäktigeförsamlingar. 
Det är först under det senaste året som distansdeltagande blivit vanligt bland landets 
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kommuner och regioner. Följaktligen är det inte förrän nu som de rättsliga förutsättningarna 
för distansdeltagande har prövats. 

När möjligheten till distanssammanträden med ljud och bild infördes 2014 motiverades detta 
med svårigheten att rekrytera personer till förtroendeuppdrag och att många grupper såsom 
arbetspendlare, småbarnsföräldrar, personer med funktionsnedsättning och personer i 
glesbygd kan ha besvär med att fysiskt eller tidsmässigt ta sig till en sammanträdesplats. 
Dessa grupper är många gånger underrepresenterade bland de förtroendevalda, vilket 
befarades bero på svårare förutsättningar att kombinera sin livssituation med ett kommunalt 
förtroendeuppdrag. De skäl som angavs av personer som hoppat av sitt förtroendeuppdrag 
var ofta kopplade till förhållanden i arbetslivet, familjeförhållanden och tidsbrist. (Prop. 
2013/14:5 s. 33) När lagändringar öppnade för distansdeltagande skedde detta med en 
förhoppning att förenkla kombinationen av förtroendeuppdrag med annan sysselsättning. 
Som nämnts var distansinslag mycket ovanliga i de kommunala nämnderna fram till våren 
2020, trots att lagstadgade möjligheter funnits för det i närmare sex år. 

Det nuvarande kravet i arbetsordningen om att särskilda skäl krävs för distansdeltagande lär 
innebära att det måste vara frågan om en situation utöver det vanliga som kan motivera 
distansdeltagande. Här får det konstateras att den pågående pandemin försatt samhället i en 
situation som med råge avviker från det vanliga. Frågan återkommer emellertid när 
pandemin ebbat ut och om någon då begär att få delta i ett fullmäktigesammanträde på 
distans. Det finns en risk att formuleringen om särskilda skäl ställer för höga krav på de 
grunder som ska anföras för att tillåta distansdeltagande i fullmäktigesammanträde. 
Exemplen från de nyss nämnda lagförarbetena om småbarnsföräldraskap och vanligt 
förekommande förhållanden i arbetslivet är inte tydligt särskilda skäl vid jämförelse med hur 
formuleringen används på andra håll i lagstiftningen. För att minska denna osäkerhet bör 
tröskeln för att tillåta distansdeltagande sänkas. 

Tidfristen för förvarning innan sammanträdet tas bort 
För närvarande gäller en tidsfrist som innebär att en ledamot måste begära deltagade på 
distans senast sju dagar innan sammanträdet. Ordföranden ska då besluta om 
distansdeltagande ska tillåtas eller inte, efter samråd med presidiet. Regeln har främst varit 
till för att förbereda såväl teknisk personal som fullmäktigepresidiet på de särskilda problem 
som kan uppstå vid ett sammanträde med distansinslag. Bedömningen är nu, efter närmare 
ett år av distanssammanträden i både fullmäktige och nämnder, att 
distanssammanträdestekniken inte längre är samma utmaning och att distanssammanträden 
fungerar väl. Med den ökade vanan har det också blivit möjligt, även på kort varsel, att ställa 
om mötesformen till ett med distansinslag. Det finns därför inte tillräcklig anledning att 
förhindra att mötet genomförs med distansinslag även om orsaken är hastigt uppkommen. 

Det finns vissa frågor vid distanssammanträden som ännu inte helt har fått svar. För 
närvarande är handlar det om en voteringsutrustning som fungerar både i fullmäktigesalen 
och på distans, samt metoden för att genomföra säkra slutna omröstningar med ledamöter 
närvarande på distans. Förväntningen är att förvaltningen återkommer med lösningar på 
dessa frågor under hösten. 

Sammanträdets ordförande behöver vara på plats i fullmäktigesalen 
Under det gångna året har gällt att mötespresidiet ska vara på plats i sammanträdeslokalen, 
vilket normalt är Tilasalen i kommunhuset. Det gångna årets pandemi är en särskild 
händelse som gjort att större delen av fullmäktige har deltagit i sammanträdet på distans. 
Under året har deltagande på plats i Tilasalen snarare varit undantaget. När pandemin blåst 
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över och restriktionena och rekommendationerna lättar lär distansdeltagande i fullmäktige bli 
mera ovanligt. Sannolikt är kommer det mera vara frågan om att enstaka ledamöter och 
ersättare begär att få delta på distans medan större delen av ledamöterna och ersättarna 
deltar från fullmäktigesalen.  

Erfarenheten från nämndsammanträdena, som varit helt digitala under året som gått, visar 
att det är fullt möjligt att sköta presidiearbetet även under ett sammanträde på distans. Därför 
finns det nu inte skäl att kräva att hela presidiet deltar fysiskt i sammanträdeslokalen så 
länge presidiet kan konferera enskilt. Däremot kan mycket svårlösta problem uppstå om en 
ordförande som leder mötet på distans tappar kontakten med resten av fullmäktige som till 
större delen är på plats i fullmäktigesalen. I dessa fall är det mera lämpligt att fullmäktiges 
ordförande, vid deltagande på distans, låter en vice ordförande leda sammanträdet från 
sammanträdessalen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förändringarna har sannolikt inga betydande kommunalekonomiska konsekvenser. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Förslag till ändring av arbetsordning för Knivsta kommunfullmäktige 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
 
 
Åsa Franzén 

Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslutet rör ett internt kommunalt styrdokument som inte väntas ha nämndvärd betydelse för 
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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Kommunstyrelsen Datum Diarienummer 
 2021-03-29 KS-2021/209 

Förslag till ändring av arbetsordning för Knivsta kommunfullmäktige 

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

13 § 

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga 
rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid 
och på ett sådant sätt att samtliga deltagare 
kan se och höra varandra på lika villkor. 

Fullmäktige får sammanträda med ledamö-
ter närvarande på distans. Sådant samman-
träde får endast äga rum om ljud- och bild-
överföring sker i realtid och på ett sådant sätt 
att samtliga deltagare kan se och höra 
varandra på lika villkor. 

Ledamot som önskar delta på distans ska 
senast sju dagar före sammanträdet anmäla 
detta till ordföranden. Ordföranden får efter 
samråd med vice ordförandena bestämma 
om närvaro får ske på distans. 

Ledamot som önskar delta på distans ska 
innan sammanträdet anmäla detta till ord-
föranden. Ordföranden får efter samråd med 
vice ordförandena bestämma om närvaro får 
ske på distans. 

Presidiet får inte delta på distans. Sammanträdets ordförande får inte delta på 
distans. 

36 § 

Ledamot och ersättare som deltar i sammanträdet på distans, kallas distansledamot respek-
tive distansersättare. Det ska antecknas i protokollet om ledamot eller ersättare har deltagit 
i sammanträdet på distans. 

Distansledamöter och distansersättare ska i 
realtid tydligt kunna se och höra den som har 
ordet och kunna se och läsa det som visas 
under sammanträdet. När distansledamoten 
har ordet ska denne tydligt kunna ses och 
höras av andra ledamöter och av allmän-
heten. Ordföranden och mötessekreteraren 
får avbryta ljudöverföringen för distansdel-
tagare i syfte att förbättra sammanträdets 
genomförande eller för att upprätthålla ord-
ningen. 

Ledamöter och ersättare ska i realtid tydligt 
kunna höra den som har ordet och kunna se 
varandra eller det som förevisas under sam-
manträdet. Sammanträdet ska kunna följas 
av åhörare. Ordföranden och mötessekre-
teraren får avbryta ljudöverföringen för di-
stansdeltagare i syfte att förbättra samman-
trädets genomförande eller för att upprätt-
hålla ordningen. 

Distansledamöter ska kunna yttra sig, lägga förslag, delta i beslut och delta i enskilda över-
läggningar på lika villkor som övriga ledamöter. Sluten omröstning får endast genomföras 
om valhemligheten för alla ledamöter kan upprätthållas. Överläggning bakom stängda dörrar 
får endast ske om distansdeltagarna deltar från rum där inte obehöriga kan ta del av sam-
manträdeshandlingar, bild eller ljud samt att mötesverktygets säkerhetsnivå medger det. 
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Om en distansledamot förlorar godtagbar överföring med sammanträdet ska sammanträdet 
avbrytas. Sammanträdet återupptas först sedan distansledamoten har återupprättat kontak-
ten eller ersättare har inträtt som beslutsfattande. Ordföranden får besluta att en distans-
ledamot som har återkommande svårigheter med att upprätthålla godtagbar överföring med 
sammanträdet ska anses vara förhindrad att fortsatt delta i sammanträdet och därför ska 
ersättas. 

Varje beslut ska föregås av en teknikfunktionskontroll. Vid kontrollen ska ordföranden för-
säkra sig om att distansledamöterna deltar i sammanträdet med godtagbar överföring. Ord-
föranden ska gå igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kon-
trollerar att de har uppfattats rätt och att överföringen varit problemfri för alla distansleda-
möter under detta moment, därefter ska alla distansledamöter tydligt bekräfta detta. Om 
ordföranden efter teknikfunktionskontrollen inte uppfattar att alla ledamöter deltar med god-
tagbar överföring ska hen förklara att beslutet tas om. 

 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 22 (29)  
Sammanträdesdatum  
2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 103   Dnr: KS-2021/244 

Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
Kommunfullmäktige godkänner en höjning av låneramen för kommunalförbundet Norrvatten 
till 2 100 miljoner kronor. 

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

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbudget Norrvatten har gjort en hemställan till alla ägarkommuner om en höjning 
av låneramen till 2 100 miljoner kronor. Det är en höjning med 800 miljoner kronor och ska 
finansiera utbyggnaden av nytt kompletterande vattenverk. Knivsta kommuns ägarandel är 
1,3 % och garantiförpliktelsen kommer vid fullt nyttjande av låneramen höja kommunens 
låneskuld med drygt 10 miljoner kronor.  

Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-04-06 
Arbetsutskottet instämde med tjänsteutlåtandets förslag.  
Ekonomichef Dan-Erik Pettersson informerar.  

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
2021-04-06 

Diarienummer 
KS-2021/244 

   

 

Kommunstyrelsen 

Hemställan om utökad låneram för kommunalförbundet Norrvatten 

 
Förslag till beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås godkänna en höjning av låneramen för kommunalförbundet 

Norrvatten till 2100 miljoner kronor. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunalförbudget Norrvatten har gjort en hemställan till alla ägarkommuner om en höjning 
av låneramen till 2100 miljoner kronor. Det är en höjning med 800 miljoner kronor och ska 
finansiera utbyggnaden av nytt kompletterande vattenverk. Knivsta kommuns ägarandel är 
1,3% och garantiförpliktelsen kommer vid fullt nyttjande av låneramen höja kommunens 
låneskuld med drygt 10 miljoner kronor.  

 
Bakgrund 
Kommunalförbundet Norrvatten har utrett behovet av ny vattenreningskapacitet och 
ledningsnät. Regionens snabba expansion och ökade krav på dricksvattenkvalitet medför 
nya investeringar men även befintliga anläggningar och ledningar behöver rustas upp.  

I ett första skede behöver låneramen höjas med 800 miljoner kronor till 2100 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 1300 
miljoner kronor till 2100 miljoner kronor. 

Knivsta kommuns medlemsandel av Norrvatten är 1,3 procent 31/12-20, vilket innebär att 
kommunen indirekt borgar (garantiförpliktelse) för 1,3 procent av 2100 miljoner kronor. Det är 
en ökning med 10,4 miljoner kronor till totalt 27,3 miljoner kronor. 

 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
En utökad låneram påverkar kommunens möjligheter att i framtiden finansiera andra 
investeringar via lån. Kommunens låneskuld per invånare har ökat kraftigt och därför 
behöver alla medgivande om utökade låneramar analyseras noga och prioriteras. Denna 
investering är samhällsviktig och nödvändig 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. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2021-04-06 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Kommunalförbundet Norrvatten 
Ekonomichef 
 

 
 
 
 

Dan-Erik Pettersson 

Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Beslut om att bevilja 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 



 
 

 
Kommunstyrelsen 
 

PROTOKOLL 26 (29)  
Sammanträdesdatum  
2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

§ 106   Dnr: KS-2021/343 

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider 2022 

Kommunstyrelsens beslut 
1. År 2022 sammanträder kommunstyrelsen följande dagar:  

24 januari 
28 februari 
28 mars 
25 april 
23 maj 
29 augusti 
26 september 
24 oktober  
12 december. 

2. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 
År 2022 sammanträder kommunfullmäktige följande dagar: 
19 januari 
16 februari 
23 mars 
27 april 
1 juni 
31 augusti  
28 september 
27 oktober  
24 november. 

Propositionsordning 
Ordföranden genomför en teknikkontroll för att se att alla kan delta i beslutet. Därefter ställer 
ordföranden arbetsutskottets förslag till beslut med den ändring som framkommit på 
sammanträdet mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.  

Sammanfattning av ärendet 
Enligt arbetsordning och reglemente ska kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
bestämma sina sammanträdestider för nästkommande år.   

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-06 
Kommunsekreterare Siobhán Górny informerar. Datumen 26 oktober och 23 november vara 
27 oktober och 24 november.  
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PROTOKOLL 27 (29)  
Sammanträdesdatum  
2021-05-24  

 

 
Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 
 

Beslutet ska skickas till 
Akten 
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Handläggare 
Siobhán Górny 
Kommunsekreterare 

Tjänsteskrivelse 
2021-05-06 

Diarienummer 
KS-2021/343 

 

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdestider 
2022 

 
Förslag till beslut 

1. År 2022 sammanträder kommunstyrelsen följande dagar:  

24 januari 
28 februari 
28 mars 
25 april 
23 maj 
29 augusti 
26 september 
24 oktober  
12 december. 

2. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

År 2022 sammanträder kommunfullmäktige följande dagar: 

19 januari 
16 februari 
23 mars 
27 april 
1 juni 
31 augusti  
28 september 
26 oktober  
23 november. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt arbetsordning och reglemente ska kommunfullmäktige och kommunstyrelsen 
bestämma sina sammanträdestider för nästkommande år.   

Övergripande om sammanträdesplaneringen 

Förslaget till sammanträdesplanering har anpassats efter kommunens ekonomiska 
årsplanering, som också står under vissa lagkrav. Dessutom har hänsyn tagits till helgdagar 
och skollov.  

Kommunfullmäktiges arbetsordning stadgar att fullmäktige normalt ska ha sammanträden 
varje månad utom i januari, juli, augusti och december, men att fullmäktige får besluta att 
sammanträden ska hållas annan månad om detta är lämpligare. 

Det finns en överenskommelse i Knivsta kommun om att kungörelsen och handlingarna till 
fullmäktiges sammanträden ska skickas till ledamöter och ersättare två helger innan 
sammanträdet. För att detta ska fungera krävs att kommunstyrelsen, som beredande organ, 
har sina sammanträden tillräckligt långt innan fullmäktiges sammanträden för att protokollet 
ska bli justerat innan utskicket till kommunfullmäktige. I praktiken innebär detta ungefär en 
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månads mellanrum mellan kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträden. 
Förslaget till sammanträdesplanering tar hänsyn till detta i så hög utsträckning som möjligt. 

Särskilda anpassningar under valåret 2022 

Sammanträdesplaneringen är gjord med särskild hänsyn till att 2022 är ett valår. 
Anpassningarna innebär att sammanträden hålls i januari och augusti men inte i maj, samt 
ändrade sammanträdesdagar från och med oktober. Orsaken till att sammanträdesdagen 
ändras från onsdagar till torsdagar är för att inte krocka med regionfullmäktige, som har 
onsdagar som ordinarie sammanträdesdag. Det är lämpligt att göra den förändringen vid en 
ny mandatperiod.  

Nyvalda kommunfullmäktige tillträder den 15 oktober 2022 och förslaget är att fullmäktige har 
sitt konstituerande sammanträde i oktober. Det är nyvalda fullmäktiges ålderspresident som 
kallar till sammanträdet. Den föreslagna sammanträdesdagen är torsdagen den 27 oktober.  

Enligt kommunens ordinarie ekonomiska årsplanering ska budget beslutas av fullmäktige i 
juni. När det är valår är det dock det nyvalda fullmäktige som ska anta budgeten, vilket 
beräknas kunna ske i november. Eftersom ordinarie budgetfullmäktige så att säga utgår 
ersätts sammanträdena i maj och juni av ett enda sammanträde i början av juni.   

För att få ett jämnt flöde av ärenden har kommunfullmäktige istället ett sammanträde i januari 
2022, och även ett sammanträde i slutet av augusti – främst för att i så hög utsträckning som 
möjligt avlasta konstituerande fullmäktige och budgetfullmäktige från övriga ärenden.  

Nämndernas sammanträdesplanering 

När fullmäktige och styrelsen fastslagit sina sammanträdestider kan övriga nämnder planera 
sina. Utöver ovanstående begränsningar tillkommer nu ett arbete med att passa in 
sammanträden för att få ett flöde av ärenden vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige. 
Dessutom har kommunen i praktiken bara ett sammanträdesrum som fungerar bra för 
nämndssammanträden, vilket innebär att det normalt inte är möjligt för nämnder att ”dela” 
sammanträdesdatum. Även om deltagandet på distans har medfört större flexibilitet i den 
delen är det ändå inte lämpligt att dela sammanträdesdatum, eftersom det gör det svårt för 
förtroendevalda att sitta i flera nämnder samt för t.ex. kommunalråden att delta på 
sammanträden när reglementet medger det.   

För att minska sårbarheten vid sjukdom strävar nämndsekreterargruppen också efter att inte 
lägga sammanträden för tätt.  

Av allt detta följer att det finns mycket små möjligheter att justera planeringen när den väl 
gjorts utifrån ovanstående faktorer, något som även gäller utskottssammanträden. Arbetet 
förenklas betydligt om nämndernas sammanträden äger rum på olika veckodagar.  

Kommunstyrelsens planering av utskottssammanträden 

Utskottens sammanträdestider kommer att planeras separat med utgångspunkt från 
kommunstyrelsens sammanträdesdatum.  

Ekonomisk konsekvensanalys 

Enligt uppgifter från 2018 beräknas ett kommunstyrelsesammanträde kosta ca 45-50 000 
kronor, och ett extra fullmäktigesammanträde ca 110 000 kronor. Observera att detta är 
beräknat på relativt långa sammanträden, vilket för kommunfullmäktiges del innebär ungefär 
4-5 timmar.  
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Barnkonsekvensanalys 

Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 

Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-05-06 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samtliga nämnder och bolag 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
Revisorerna 
Nämndsekreterargruppen 
Kommunikationsenheten 
 

 
Åsa Franzén 
Förvaltningschef kommunledningskontoret  
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Barnchecklista inför beslut 

 

1. Påverkar beslutet barn? 

 

Ja  Nej   

 

Förklara oavsett svar. 

Barnen till de politiker och tjänstemän som deltar på sammanträden påverkas av 
sammanträdesplaneringen, i synnerhet för sammanträden som ligger på kvällstid.  

 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

Planeringen har tagit hänsyn till skollov.  
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

Att sammanträden som regel förläggs på datum utanför skolloven innebär inte att 
förberedande arbete inte kan behöva göras under skollov eller liknande.  

 

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

 

Ja  Nej   

 

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

 

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 

att betrakta som barn 
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