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Sammanträde med kommunstyrelsen 
Tid: Måndag den 24 februari 2020, kl 13:00 - 13:00 
Plats: Kvallsta, Kommunhuset 
Ordförande: Peter Evansson (S) 
Sekreterare: Siobhán Górny 
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 Föredragningslista    

 

Dnr 

1.  Upprop   

2.  Justering   

3.  Godkännande av dagordning   

4.  Anmälan av delegationsbeslut 
- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2020-01-17–2020-02-14 
- Förteckning 2020-02-05 beslut lokalförsörjning 

Följande handlingar finns tillgängliga på sammanträdet:  
- Förteckningar över beslut i HR-ärenden, januari 2020   
- Eventuella ordförandebeslut fattade sedan senaste sammanträdet 

5.  Övriga anmälningsärenden 
(Handlingarna är inte utsända) 

- Socialnämnden § 7, 2020-01-30, Intern kontrollplan för socialnämndens 
verksamheter 2020  

- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden § 11/2020, verksamhetsplan för 
samhällsutvecklingsnämnden 2020  

- Beslut samhällsutvecklingsnämnden § 10/2020, internkontrollplan för 
samhällsutvecklingsnämnden  

- Meddelande 1/2020 från Sveriges kommuner och regioners (SKR:s) styrelse 
om Överenskommelse mellan staten och SKR om Psykisk hälsa 2020, dnr 
19/01701  

 Informationsärenden   

6.  Ekonomisk information  

7.  Återrapportering av åtgärder i vattenmyndigheternas 
åtgärdsprogram 

 

8.  Information från Kommunfastigheter om upphandlingen av 
idrottshall i Alsike 
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 Beslutsärenden   

9.  Avgift för ledsagning enligt socialtjänstlagen 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets.  

KS-2019/942 

10.  Egenavgifter hemsjukvård 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2019/944 

11.  Inriktningsbeslut - Effektiv och nära vård 2030 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget 
ställningstagande.  
Ärendet föredras på sammanträdet.  

KS-2020/108 

12.  Omförhandling av fyrspårsavtalet med staten 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget 
ställningstagande. 

KS-2020/162 
 

13.  Svar på revisionsrapport – Granskning av 
Kommunstyrelsens, socialnämndens och 
utbildningsnämndens ekonomistyrning 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets.  
Ärendet föredras på sammanträdet.   

KS-2019/737 

14.  Införande av e-arkiv 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2019/757 

15.  Redovisning av enkätresultat, Medborgarrådet 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2020/104 

16.  Extra driftsbidrag till Olunda ryttarförening 
Kultur- och fritidsutskottet överlämnar ärendet utan 
eget ställningstagande.  
Ärendet föredras på sammanträdet.   

KS-2020/98 
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17.  Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2021-
2024 för den fortsatta budgetdialogen 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget 
ställningstagande.  

KS-2020/137 

 

18.  Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2020 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2020/76 

19.  Investeringsmedel för uppgradering av 
ekonomisystem (version M7) 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2020/118 

20.  Upphandling av utredning av kommunens 
bolagsstruktur 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
ordförandeförslagets. 

KS-2020/56 

21.  Ansökan om medel ur posten Aktiv personalpolitik 
för 2020 - komplettering 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2020/139 

22.  Försäljning av del av fastigheten Ängby 1:1 till 
Bolite Bostäder AB 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2019/396 

23.  Försäljning av avstyckade delar av fastigheten 
Ängby 1:1 till TB-Gruppen Bostad AB 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2019/803 

24.  Val av ombud till Kommuninvest föreningsstämma 
2020 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2020/143 

25.  Trygghetspaket för Knivsta kommun 
Arbetsutskottets förslag till beslut är detsamma som 
ordförandeförslagets 

KS-2020/163 
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Lista delegationsbeslut kommunstyrelsen 2020‐01‐17 – 2020‐02‐14
Färdigst/exp‐datum Dok. nr. Titel Ansvarig person Ärende

2020‐02‐11 KS‐2020/97‐15 Nekat utlämnande – begäran om allmän handling Isak Bergdahl KS‐2020/97 Begäran om utlämning av allmänna handlingar 
gällande Securitas

2020‐02‐05 KS‐2019/539‐8 Nytt/ändrat tillståndsbevis för stadigvarande 
serveringstillstånd till allmänheten, Restaurang Fond i Knivsta 
AB

Annegret Stackenström KS‐2019/539 Restaurang Fond i Knivsta AB, anmälan om 
ändrade ägarförhållanden

2020‐02‐04 KS‐2020/129‐9 Skickat överklagbart beslut (Nekat utlämnande – begäran om aStina Desroses KS‐2020/129 Begäran om allmän handling från UNT, epost

2020‐01‐29 KS‐2020/116‐1 Beslut om att förlänga avtal med Bergkvarabuss AB Fredrik Söderlind KS‐2020/116 Förlängning av ramavtal mellan Bergkvarabuss 
AB och Knivsta kommun gällande beställningstrafik buss

2020‐01‐29 KS‐2020/117‐1 Beslut om att förlänga avtal med Upplands 
Trädgårdsprodukter

Fredrik Söderlind KS‐2020/117 Förlängning av ramavtal mellan Upplands 
trädgårdsprodukter och Knivsta kommun gällande frukt och 
grönt

2020‐01‐23 KS‐2020/65‐1 Delegationsbeslut Omvärldsdagen 191025 Lisbeth Rye‐Danjelsen KS‐2020/65 Arvode och ersättning enligt ERS2018 för 
deltagande i Omvärldsdagen för Uppsala län 25 oktober 2019

2020‐01‐22 KS‐2020/90‐3 Rättidspröving, överklagande av nekande av utlämning av 
allmän handling KS‐2020/74

Isak Bergdahl KS‐2020/90 Överklagande av nekande av utlämning av 
allmän handling KS‐2020/74. Målnummer KR 582‐20

2020‐01‐21 KS‐2020/74‐11 Begäran om allmän handling, överklagbart beslut leverans 
nummer två (nekat utlämnande, begäran av allmän handling)

Isak Bergdahl KS‐2020/74 Begäran om allmän handling, e‐post



 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Datum 
2020-02-05 

 
 
Förteckning över övriga delegationsbeslut 
 
Verksamhet Beslutsfattare 
Kommunledningskontoret Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningen Lokalförsörjningschef  

 
Datum då 
beslutet 
fattades 
 

Beslut/åtgärd Delegations
-grund 

Ev 
anmärkning 

2018-02-09 Hyresavtal Bostad 7201-0001 KS-2018/187  7.3  
2018-02-09 Hyresavtal Bostad 1669-0054 KS-2018/188 7.3  
2018-02-09 Hyresavtal Bostad 1669-0054 KS-2018/189 7.3  
2018-02-12 Hyresavtal Bostad 1669-0014 KS-2018/190 7.3  
2018-02-26 Hyresavtal Bostad 1667-0159 KS-2018/223 7.3  
2018-02-26 Hyresavtal Bostad 1667-0047 KS-2018/224 7.3  
2018-02-26 Hyresavtal Bostad 1668-0113 KS-2018/225 7.3  
2018-05-16 Hyresavtal Bostad 1685-0087 KS-2018/359 7.3  
2018-11-07 Hyresavtal Bostad 1667-0011 KS-2018/387 7.3 Tidigare avtal 

2018-05-30 
2018-06-01 Hyresavtal Bostad 1667-0076 KS-2018/388 7.3  
2018-06-18 Hyresavtal Bostad 1668-0120 KS-2018/434 7.3  
2018-06-20 Hyresavtal Bostad 7201-0049 KS-2018/463 7.3  
2018-06-20 Hyresavtal Bostad 7201-0013 KS-2018/464 7.3  
2018-06-29 Hyresavtal Bostad 1667-0040 KS-2018/465 7.3  
2018-06-29 Hyresavtal Bostad 1667-0052 KS-2018/466 7.3  
2018-06-29 Hyresavtal Bostad 7201-0026 KS-2018/467 7.3  
2018-06-29 Hyresavtal Bostad 7201-0050 KS-2018/468 7.3  
2018-06-29 Hyresavtal Bostad 7201-0048 KS-2018/469 7.3  
2018-07-26 Hyresavtal Bostad 1668-0117 KS-2018/496 7.3  
2018-07-13 Hyresavtal Bostad 1668-0117 KS-2018/497 7.3  
2018-07-11 Hyresavtal Bostad 1669-0077 KS-2018/498 7.3  
2018-07-11 Hyresavtal Bostad 1686-0001 KS-2018/499 7.3  
2018-07-11 Hyresavtal Bostad 1686-0007 KS-2018/500 7.3  
2018-07-11 Hyresavtal Bostad 1686-0008 KS-2018/501 7.3  
2018-07-11 Hyresavtal Bostad 1686-0018 KS-2018/502 7.3  
2018-07-11 Hyresavtal Bostad 1686-0020 KS-2018/503 7.3  
2018-07-11 Hyresavtal Bostad 1686-0006 KS-2018/504 7.3  
2018-08-13 Hyresavtal Bostad 1667-0017 KS-2018/520 7.3  
2018-09-06 Hyresavtal Bostad 1667-0140 KS-2018/560 7.3  
2018-09-12 Hyresavtal Bostad 7201-0065 KS-2018/581 7.3  
2018-10-17 Hyresavtal Bostad 7201-0054 KS-2018/663 7.3  

VÄND 
 
 
 
 



2 (2) 

2018-11-19 Hyresavtal Bostad 1667-0149 KS-2018/775 7.3  
2018-11-19 Hyresavtal Bostad 1667-0121 KS-2018/780 7.3  
2018-11-19 Hyresavtal Bostad 1667-0093 KS-2018/781 7.3  
2018-11-19 Hyresavtal Bostad 1667-0059 KS-2018/782 7.3  
2018-12-05 Hyresavtal Bostad 7201-0028 KS-2018/788 7.3  
2018-12-05 Hyresavtal Bostad 1667-0156 KS-2018/798 7.3  
2018-12-20 Hyresavtal Bostad 1669-0008 KS-2019/53 7.3  
2019-05-02 Hyresavtal Bostad 1685-0054 KS-2019/413 7.5  
2019-07-05 Hyresavtal Bostad 1685-0014 KS-2019/550 7.5  
2019-06-27 Hyresavtal Bostad 1669-0032 KS-2019/551 7.5  
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Handläggare 
Emir Subasic 
Administrativ chef 
Vård- och omsorgskontoret 

Tjänsteskrivelse 
2020-01-22 

Diarienummer 
KS-2019/942 

   
 

Kommunstyrelsen 

Avgift för ledsagning enligt socialtjänstlagen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 

1. Kommunfullmäktige inför en avgift för ledsagarservice enligt socialtjänstlagen.  
2. Kommunfullmäktige beslutar att en avgift tas ut per tillfälle på 200 kronor. 
3. Avgiften ska gälla från och med 2020-04-01. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ledsagning ges som bistånd med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller med stöd av lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ledsagning enligt LSS kan inte 
avgiftsbeläggas.  
 
Ledsagning enligt SoL är en hemtjänstinsats. Det innebär att ledsagning kan ingå som del i 
ett större beslut om hemtjänst eller beviljas som enskild insats. Insatsen kan avgiftsbeläggas. 
I Knivsta kommun är övrig hemtjänst avgiftsbelagd, men ledsagning är avgiftsfri för den 
enskilde. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
att även ledsagning enligt SoL ska avgiftsbeläggas. 
 
Bakgrund 
Sammanfattning av ärendet 
Ledsagning är enligt Socialstyrelsens termbank en insats i form av följeslagare ute i 
samhället för person med funktionsnedsättning. Ledsagning ges som bistånd med stöd av 
Socialtjänstlagen (SoL) eller med stöd av lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Ledsagning enligt LSS är en av tio insatser för personer i LSS 
personkrets. Insatser enligt LSS kan inte avgiftsbeläggas.  
 
Ledsagning enligt SoL är en hemtjänstinsats. Det innebär att ledsagning kan ingå som del i 
ett större beslut om hemtjänst eller beviljas som enskild insats. Insatsen kan liksom övrig 
hemtjänst avgiftsbeläggas. I Knivsta kommun är dock ledsagning avgiftsfri för den enskilde. 
  
Alla insatser som biståndshandläggare beslutar om enligt socialtjänstlagen bedöms utifrån 
den enskildes behov och insatserna ges per tillfälle. En insats kan således variera i tid utifrån 
den enskildes behov. I Knivsta kommun betalar den enskilde hemtjänstavgift utifrån hur 
många timmar personen får sin insats utförd per månad. Insatsen ledsagning enligt SoL blir 
således en avgift som faller inom ramen för den kommunala maxtaxan för äldreomsorgen 
motsvarande insats om hemtjänst, vilket innebär att avgift endast tas ut om så kallat 
avgiftsutrymme finns enligt socialtjänstlagens regler för beräkning av äldreomsorgsavgifter. 
Den brukare som enligt avgiftsutredningen inte har utrymme att betala får alltså 
hemtjänstinsatserna gratis, så även ledsagning, även framöver. 
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Nuläge 
I Knivsta kommun finns det mellan 55 – 60 personer som har beslut om ledsagning enligt 
SoL. Beslut om insatsen kan variera över tid. I genomsnitt är det 85 timmar som registreras 
som utförd tid per månad. Mängden utförd tid som registreras som ledsagning enligt SoL 
varierar från 50 till 130 timmar per månad. 
 
Kartläggningen ger emellertid ingen enhetlig bild av ledsagningsinsatserna i riket utan 
former, omfattning, villkor och begränsningar för ledsagningsinsatsen varierar. Beträffande 
avgifter för ledsagning enligt SoL är bilden långt ifrån enhetlig. I fyra av tio kommuner är 
ledsagningen avgiftsfri medan den i övriga är avgiftsbelagd. Vanligast är att avgiften är 
timbaserad utifrån ett individuellt beräknat avgiftsunderlag. I vissa kommuner ingår avgiften i 
högkostnadsskyddet men inte i andra. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Konsekvenser som blir för den enskilde som har beslut om ledsagning enligt 
Socialtjänstlagen 4 kap1§, är att denne får betala per genomförd tillfälle för att få ledsagning 
utfört samt att det blir en avgiftshöjning för den enskilde som har avgiftsutrymme. Maxtaxan 
inom äldreomsorgen ger dock skydd för de ekonomiskt mest utsatta personer som berörs 
eftersom avgiften för den enskilde kan aldrig bli högre än 2 089 kronor per kalendermånad 
vilket är avgiften för maxtaxan (2019). Kommunens regler för maxtaxa och förbehållsbelopp 
gäller även för avgift för ledsagning enligt SoL. 
 
Kommunens kostnader för äldreomsorg ökar ständigt i takt med den ökande andelen äldre. 
De avgifter som kommunen enligt lag har rätt att ta ut är därmed något kommunfullmäktige 
föreslås att göra.  
Utifrån det antal personer som har den beviljade insatsen ledsagning enligt SoL idag kan 
kommunen förvänta sig en prognostiserad intäkt på 50 000 kronor per år. Beslut om insatsen 
kan variera över tid vilket gör det svårt att beräkna intäkter över tid. Målgruppen äldre 
beräknas dock öka drastiskt i Knivsta kommun under kommande år, varför målgruppen, 
kommunens kostnader och även den här intäkten till kommunen bedöms öka framöver. 
Förändringen föreslås ur ett ekonomiskt perspektiv för Knivsta kommun, men är i och med 
maxtaxa och individuell bedömning om avgiftsutrymme även möjlig sett ur ett 
brukarperspektiv. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-01-22 
Socialnämndens beslut 2019-12-12, § 130 
Tjänsteskrivelse, 2019-11-26 
 
Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Emir Subasic 
T f Stabschef 

Tjänsteskrivelse 
2019-11-26 

Diarienummer 
SN-2019/353 

   
 

Socialnämnden 

Avgift för ledsagning enligt Socialtjänstlagen 
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta  

att införa avgift för ledsagarservice enligt Socialtjänstlagen (SoL), 

att insatsen avgiftsbeläggs per utförd timme och taxan motsvarar avgift för utförd 
hemtjänsttid, 279 kronor per timme (2019), 

avgiften ska gälla från och med 2020-04-01. 

 
Sammanfattning av ärendet 
Ledsagning är enligt Socialstyrelsens termbank en insats i form av följeslagare ute i 
samhället för person med funktionsnedsättning. Ledsagning ges som bistånd med stöd av 
Socialtjänstlagen, SoL eller med stöd av lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. Ledsagning enligt SoL innebär att ledsagning kan ingå som del i ett 
beslut om hemtjänst eller beviljas som enskild insats. Insatsen kan avgiftsbeläggas. 
 
Ledsagning enligt LSS är en av tio insatser för personer i LSS personkrets.   
Insatser enligt LSS kan inte avgiftsbeläggas. 
 
Bakgrund 
I Knivsta kommun är ledsagning enligt SoL avgiftsfri för den enskilde. Alla insatser som 
biståndshandläggare beslutar enligt socialtjänstlagen bedöms utifrån den enskildes behov 
och insatserna ges per tillfälle. En insats kan således variera i tid utifrån den enskildes 
behov. I Knivsta kommun betalar den enskilde hemtjänstavgift utifrån hur många timmar 
personen får sin insats utförd per månad. Insatsen ledsagning enligt SoL blir således en 
avgift som faller inom ramen för den kommunala maxtaxan för äldreomsorgen motsvarande 
insats om hemtjänst, vilket innebär att avgift endast tas ut om s.k. avgiftsutrymme finns enligt 
socialtjänstlagens regler för beräkning av äldreomsorgsavgifter. 
 
Nuläge 
I Knivsta kommun finns det mellan 55 – 60 personer som har beslut om ledsagning enligt 
SoL. Beslut om insatsen kan variera över tid. I genomsnitt är det 85 timmar som registreras 
som utförd tid per månad. Mängden utförd tid som registreras som ledsagning enligt SoL 
varierar från 50 till 130 timmar per månad.  
 
Kartläggningen ger emellertid ingen enhetlig bild av ledsagningsinsatserna i riket utan 
former, omfattning, villkor och begränsningar för ledsagningsinsatsen varierar. Beträffande 
avgifter för ledsagning enligt SoL är bilden långt ifrån enhetlig. I fyra av tio kommuner är 
ledsagningen avgiftsfri medan den i övriga är avgiftsbelagd. Vanligast är att avgiften är 
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timbaserad utifrån ett individuellt beräknat avgiftsunderlag. I vissa kommuner ingår avgiften i 
högkostnadsskyddet men inte i andra. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Konsekvenser som blir för den enskilde som har beslut om ledsagning enligt 
Socialtjänstlagen 4 kap.1§, är att denne får betala per utförd timme för att få ledsagning utfört 
samt att det blir en avgiftshöjning för den enskilde som har avgiftsutrymme. Maxtaxan inom 
äldreomsorgen ger dock skydd för de ekonomiskt mest utsatta personer som berörs 
eftersom avgiften för den enskilde kan aldrig bli högre än 2 089 kronor per kalendermånad 
vilket är avgiften för maxtaxan (2019). Kommunens regler för maxtaxa och förbehållsbelopp 
gäller även för avgift för ledsagning enligt SoL. 
 
Utifrån det antal personer som har den beviljade insatsen ledsagning enligt SoL idag kan 
kommunen förvänta sig en prognostiserad intäkt på 100 000 per år . Beslut om insatsen kan 
variera över tid vilket gör det svårt att beräkna intäkter över tid.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
 
 

Catrin Josephson   
Socialchef   
 
Beslutet ska skickas till 
 
Akten 
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



Sida 1 av 3 

   
 

  
Handläggare 
Emir Subasic 
Administrativ chef 
Vård- och omsorgschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-01-22 

Diarienummer 
KS-2019/944 

   
 

Kommunstyrelsen 

Egenavgifter hemsjukvård 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
1. Kommunfullmäktige fastställer avgiften för hemsjukvård till 150 kronor per besök av 

legitimerad personal, med max tre avgiftsbelagda besök per månad och att avgiften ingår 
i maxtaxan. 

2. Avgiften gäller från och med den 1 april 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt beslut av kommunfullmäktige är de insatser som utförs av legitimerad personal så som 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller sjukgymnaster/fysioterapeuter avgiftsbelagda.  
 
Om brukaren inte själv eller med hjälp av assistans/ledsagaren, kan ta sig till av Region 
Uppsala finansierad primärvård är denne berättigad att erhålla hemsjukvård. Samtliga 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter som utför hälso- och 
sjukvårdsinsatser och hemrehabilitering i brukarens bostad anses utföra hemsjukvård. Detta 
gäller inte personal inom hemtjänsten som erhållit dessa uppgifter genom 
delegering/instruktion.  
 
Knivsta kommun tar ut en avgift för hemsjukvården. Socialnämnden föreslår 
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att avgiften höjs. 
 
Bakgrund 
Knivsta kommun debiterar från och med 1 januari 2018 en avgift för hembesök av 
sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast (fysioterapeut). Avgiften har fastställts av 
kommunfullmäktige den 17 november 2017 och ingår i maxtaxan. Avgiften är 0,22 % av 
prisbasbeloppet per besök och rör personer i ordinärt boende. Varje hembesök av 
legitimerad personal i den kommunala hemsjukvården kostar 102 kronor men högst tre 
besök per månad debiteras (3 x 102 kr = 306 kr). Om brukaren har både hemtjänst och 
hemsjukvård betalar brukaren som mest 2089 kr (2019 års maxtaxa) per kalendermånad. De 
belopp som anges i tjänsteskrivelsen är beräknade utifrån det aktuella prisbasbeloppet för 
2019 (46 500 kronor) 
 
 
Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att det finns skäl för att likt flera andra 
kommuner i länet ta ut högre avgift för hemsjukvården och således likställa den med 
besöksavgiften hos primärvården vilken motsvarar 150 kronor per besök. Eftersom en sådan 
avgift faller inom ramen för den kommunala maxtaxan för äldreomsorgen, kan avgift endast 
tas ut om så kallat avgiftsutrymme finns enligt socialtjänstlagens regler för beräkning av 
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äldreomsorgsavgifter. För de brukare som bedöms sakna avgiftsutrymme är hemsjukvården 
gratis även framöver. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Avgiftshöjningar får givetvis ekonomiska konsekvenser för den enskilde. Maxtaxan inom 
äldreomsorgen ger dock skydd för de ekonomiskt mest utsatta personerna. 
Konsekvenserna på intäktssidan för kommunen prognosticeras ge ökad intäkt på 45 000 
kronor per år, med viss felmarginal, med hänsyn till det relativt komplicerade regelverket för 
avgifter.  
 
Det är i stor utsträckning äldre personer som nyttjar hemsjukvård. Målgruppen äldre 
beräknas öka drastiskt i Knivsta kommun under kommande år, varför även kommunens 
kostnader kommer att öka. De avgifter som kommunen enligt lag har rätt att ta ut är därmed 
något kommunfullmäktige föreslås att göra. I och med de ökade volymerna kommer även 
den beräknade intäkten till kommunen att öka framöver.  
 
Förändringen föreslås ur ett ekonomiskt perspektiv för Knivsta kommun, men är i och med 
en individuella bedömning om avgiftsutrymme för den enskilde även möjlig sett ur ett 
brukarperspektiv. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Socialnämndens beslut § 131, 2019-12-12 
Tjänsteskrivelse, 2019-11-26  
 
 
Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
   
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Ärendet rör barn i mycket begränsad omfattning eftersom hälso- och sjukvårdsansvaret från 
och med 17 år berör väldigt få barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Inget särskilt är utrett med hänsyn till att det är osannolikt att något barn (förälder) skulle 
debiteras. 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Inga kända. 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Emir Subasic 
T f Stabschef 

Tjänsteskrivelse 
2019-11-26 

Diarienummer 
SN-2019/354 

   
 

Socialnämnden 

Egenavgift hemsjukvård 
 
Förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta  

att fastställa avgiften för hemsjukvård till 150 kronor per besök av legitimerad personal, med 
max tre avgiftsbelagda besök per månad och att avgiften ingår i maxtaxan. 
 
att avgiften gäller från och med 1 april 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Enligt beslut av kommunfullmäktige är de insatser som utförs av sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter avgiftsbelagda.  

Om brukaren inte själv eller med hjälp av assistans/ledsagare, kan ta sig till av Region 
Uppsala finansierad primärvård är denne berättigad att erhålla hemsjukvård. Samtliga 
sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster/fysioterapeuter som utför hälso- och 
sjukvårdsinsatser och hemrehabilitering i brukarens bostad anses utföra hemsjukvård. Detta 
gäller inte personal inom hemtjänsten som erhållit dessa uppgifter genom 
delegering/instruktion. 
 
Bakgrund 

Knivsta kommun tar från och med 1 januari 2018 en avgift för hembesök av sjuksköterska, 
arbetsterapeut och sjukgymnast (fysioterapeut). Avgiften har fastställts av 
kommunfullmäktige den 17 november 2017 och ingår i maxtaxan. Avgiften är 0,22 % av 
prisbasbeloppet per besök och rör personer i ordinärt boende. Varje hembesök av 
legitimerad personal i den kommunala hemsjukvården kostar 102 kronor men högst tre 
besök per månad debiteras (3 x 102 kr = 306 kr). Om brukaren har både hemtjänst och 
hemsjukvård betalar brukaren som mest 2089 kr (2019 års maxtaxa) per kalendermånad. De 
belopp som anges i tjänsteskrivelsen är beräknade utifrån det aktuella prisbasbeloppet för 
2019 (46 500 kronor). 
 
Sammantaget gör kontoret bedömningen att det finns skäl för att likt flera andra kommuner i 
länet ta ut högre avgift för hemsjukvården och således likställa den med besöksavgiften hos 
primärvården vilken motsvarar 150 kronor per besök. Eftersom en sådan avgift faller inom 
ramen för den kommunala maxtaxan för äldreomsorgen, kan avgift endast tas ut om så kallat 
avgiftsutrymme finns enligt socialtjänstlagens regler för beräkning av äldreomsorgsavgifter.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Avgiftshöjningar får givetvis ekonomiska konsekvenser för den enskilde. Maxtaxan inom 
äldreomsorgen ger dock skydd för de ekonomiskt mest utsatta personer som berörs. 
Konsekvenserna på intäktssidan för kommunen prognostiseras ge ökad intäkt på 45 000 
kronor per år, med viss felmarginal av hänsyn till det relativt komplicerade regelverket för 
avgifter. 
 
Förslaget föreslås träda i kraft från och med 2020-04-01.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Catrin Josephson   
Socialchef   
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Socialchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Ärendet rör barn i mycket begränsad omfattning eftersom hälso- och sjukvårdsansvaret från 
och med 17 år berör väldigt få barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

Inget särskilt är utrett med hänsyn till att det är osannolikt att något barn (förälder) skulle 
debiteras. 

 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
Ej kända. 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Catrin Josephson 
Socialchef 

Tjänsteskrivelse 
2020-01-29 

Diarienummer 
KS-2020/108 

   
 

Kommunstyrelsen 

Inriktningsbeslut - Effektiv och nära vård 2030 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige stödjer målbilden för Effektiv och nära vård 2030 samt uppdrar till 
socialnämnden och utbildningsnämnden att aktivt medverka i förändringsarbetet 
tillsammans med Region Uppsala inom strategin för närvårdssamverkan.  
 

2. Kommunfullmäktige stödjer inriktningen för vårdcentrumutvecklingen i länet samt 
uppdrar till socialnämnden och utbildningsnämnden att aktivt medverka i 
förändringsarbetet tillsammans med Region Uppsala inom strategin för 
närvårdssamverkan.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Sverige är på väg mot en historisk system- och strukturförändring av hälso- och sjukvården. 
Kommunerna ansvarar för en stor del av den nära vården och därmed är det viktigt att 
omställningen genomförs tillsammans över huvudmannagränserna. 
 
I vår region beslutade regionfullmäktige vid 2018-06-18, § 93, att ställa sig bakom målbild 
och strategier i rapporten Effektiv och nära vård 2030. Nu ombeds länets kommuner att göra 
detsamma.  
 
Som en del av strategin för att nå målbilden finns en fördjupad beskrivning av inriktningen för 
vårdcentrumutvecklingen i vår region. Samrådet HSVO beslutade den 20:e september 2019 
att ställa sig bakom det framtagna förslaget till inriktning för vårdcentrumutvecklingen i länet. 
Regionalt Forum gjorde detsamma den 4:e oktober 2019. Därefter fattar nu respektive 
huvudman liknande inriktningsbeslut.  
 
Förvaltningen föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att stödja såväl den 
övergripande målbilden som den föreslagna inriktningen för vårdcentrumutvecklingen.  
 
Besluten avser den övergripande inriktningen, som framöver skulle kunna innebära 
kostnadsförskjutningar mellan huvudmännen eller andra större ekonomiska konsekvenser. 
Detta är dock för tidigt att bedöma och de föreslagna besluten förpliktigar inte i sig 
kommunen till att i dagsläget ta ställning till något ekonomiskt ansvarstagande utöver 
kommunens nuvarande uppdrag. 
 
Bakgrund till omställningen 
Sverige är på väg mot en historisk system- och strukturförändring av hälso- och sjukvården. 
Invånarna blir att fler och allt äldre vilket leder till ett ökat vårdbehov samtidigt som 
resurserna inte kommer att räcka till om vården ska fortsätta ges på samma sätt som idag. 
Invånarna förväntar sig dessutom en allt högre tillgänglighet och kontinuitet i vården än vad 
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vi kan erbjuda idag. Samtidigt har Sverige ur många aspekter en hög kvalitet inom hälso- och 
sjukvården som är viktig att bevara och vidareutveckla.  
 
Grunden till det pågående arbetet och till den framtidsbild vi går mot lades i den statliga 
utredningen effektiv vård (SOU 2016:2). Arbetet har sedan fördjupats och breddats i 
utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) som av regeringen fått 
i uppdrag att stödja regioner, berörda myndigheter och organisationer i omställningsarbetet, 
med fokus på primärvården. Primärvård i lagstiftarens mening är en vårdnivå som har både 
kommuner och landsting som huvudman (SOU 2018:39).  
 
Regionfullmäktige beslutade vid 2018-06-18, § 93, att ställa sig bakom målbild och strategier 
i rapporten Effektiv och nära vård 2030. Rapporten hade tagits fram på uppdrag av 
regionstyrelsen i Region Uppsala och bygger på den nationella rörelsen från effektiv vård 
(SOU 2016:2) och är en del av den nationella utvecklingen därefter. Kommunerna ansvarar 
för en stor del av den nära vården och därmed är det viktigt att omställningen genomförs 
tillsammans över huvudmannagränserna. Såväl regional tjänsteledning som politiskt samråd 
HSVO har sett ett behov av en bred förankring med beslut hos respektive huvudman. I 
samtliga av länets kommuner läggs därför samma målbild nu fram för politiskt 
ställningstagande. Rapporten, som bifogas denna tjänsteskrivelse, är både en beskrivning av 
målet och av strategierna för att nå dit.  
 
Målen för omställningen 
Målbilden innebär att vården som ges till invånarna i vår region ska vara nära, effektiv, 
samskapad och även ha ett hälsofrämjande och förebyggande fokus. Så här kan det beskrivas 
i några fler ord: 
 
Nära – innebär att utveckla och stärka den vård som invånare och patienter behöver ofta. 
Vården ska flytta närmare patienterna, både geografiskt, tillgängligt och relationellt. 
 
Effektiv – innebär att alla resurser inom vården ska användas på bästa sätt och medför till 
exempel att patienten kan få resa lite längre för vård som ges mer sällan.  
 
Förebyggande och hälsofrämjande – innebär ett utvidgat folkhälsouppdrag samt god 
sammanhållen vård och samverkan mellan sjukhusvård, primärvård och kommunal omsorg.  
 
Samskapande – innebär att relationen mellan invånarna och vården bygger på ett gemensamt 
förtroende, med beslutsfattande där patienten är med i utformningen av sin egen vård.  
 
Strategierna för att nå målen 
En av strategierna för att nå målbilden är en förändrad och förnyad vårdstruktur som innehåller 
allt ifrån till exempel egenvård i hemmet, mobila team, hälsocentraler och vårdcentrum hela 
vägen till sjukhusvård. De övriga strategierna består av en kvalitetsdriven 
verksamhetsutveckling, en digital infrastruktur, kompetensförsörjning och nya kompetenser, 
forskning, en utvecklad styrning och uppföljning samt hållbara ekonomiska förutsättningar.   
 
Den strategi för närvårdssamverkan som beslutats av region Uppsala och länets kommuner 
handlar därutöver om hur formerna ska se ut när parterna i samverkan arbetar för att nå 
målbilden, samtidigt som strategin i sig utgör en del av själva målbilden. Närvårdssamverkan 
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handlar i korthet om att samverkan mellan Region Uppsala och länets kommuner inom hälsa, 
stöd, vård och omsorg ska bidra till helhetssyn, långsiktighet och styrning av verksamheter 
utifrån individens behov samt bidra till att gemensamma resurser används på bästa sätt.  
 
En samhällsomställning av den här storleken kan inte förutbestämmas i alla delar innan 
förändringsarbetet påbörjas. Vägen behöver alltså i viss mån ”byggas medan man går” i takt 
med att nästa steg är genomarbetat och både vägen och målet kan behöva se lite olika ut i 
olika delar av regionen. Utöver den samlade målbild som länets kommuner nu ombeds ställa 
sig bakom behövs alltså många delprojekt och fördjupade utredningar.  
 
Vårdcentrum – en del av den förnyande vårdstrukturen 
Strategin med en förnyad vårdstruktur har vårdcentrum som en av sina mest komplexa delar.  
 
Samrådet HSVO beslutade den 20:e september 2019 att ställa sig bakom det förslag till 
inriktning för vårdcentrumutvecklingen i länet som bifogas denna tjänsteskrivelse. Regionalt 
Forum gjorde detsamma den 4:e oktober 2019. Därefter fattar nu respektive huvudman 
liknande inriktningsbeslut.  
 
För att kunna få till stånd en kvalitativ nära vård föreslås att det behövs ett antal platser i länet 
till vilka en mer omfattande vård- och omsorgsverksamhet bör koncentreras. En form av nod 
för arbetet med vård och omsorg inom ett geografiskt område vilket benämns vårdcentrum.  
 
Inriktningen för vårdcentrumutvecklingen är att det i ett första steg ska finnas vårdcentrum i 
Tierp, Östhammar, Enköping och Uppsala kommun. I ett andra steg är inriktningen att det ska 
finnas vårdcentrum i Knivsta och Håbo kommun.  
 
Ett vårdcentrum är både ett fysiskt centrum som tillhandahåller nära vård, till exempel 
närvårdsplatser, viss specialiserad vård såsom allmänmedicin, geriatrik, barnmedicin och 
psykiatri samt ett centrum som har samordningsansvar för den nära vård som bedrivs i 
området. Vårdcentrum består också av de hälsocentraler som finns i området och dessa 
kommer, utöver det som vårdcentralerna gör i dag, att ha ett tydligt uppdrag med inriktning 
mot hälsa. Det övergripande hälsoansvaret innebär ett strategiskt inriktat arbete för jämlik 
hälsa hos befolkningen.  
 
Uppdraget att utveckla vårdcentrum handlade i sin inledande fas om att ta fram 
grundförutsättningar för vårdcentrum. I rapporten Vårdcentrum inom effektiv och nära vård, del 
1 föreslås två och på sikt tre till fyra vårdcentrum inom Uppsala kommun. Med etablering av 
vårdcentrum avser Region Uppsala att utveckla ett vårdutbud utifrån ett befolknings-perspektiv 
i nära samklang med kommunerna. Ett vårdcentrum kan med fördel samordnas med den 
verksamhet kommunerna finner angelägen som ligger i linje med en gemensam vårdkedja 
över huvudmännens ansvarsområden samt mellan hälso- och sjukvård och social omsorg. 
Utvecklingen kan drivas på genom samarbete där olika lösningar i genomförande prövas i form 
av pilot - och utvecklingsprojekt.  
 
 
Förvaltningens bedömning 
Omställningen mot en effektiv och nära vård är både nödvändig och önskvärd. 
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Målbilden innebär en effektivisering som är en absolut nödvändighet för att kunna fortsätta 
leverera den hälso- och sjukvård som invånarna behöver. Samtidigt har målbilden också 
inkluderat den moderna invånarens allt högre förväntningar på en tillgänglig och individuellt 
anpassad vård som den enskilde själv är med och påverkar.  
 
Utmaningarna för att genomföra omställningen är dock många. Kompetensförsörjningen är en 
av utmaningarna. En effektiv och nära vård 2030 innebär att vårdens professioner, som till 
dels utgör bristyrken idag, kommer att ha delvis nya arbetssätt än idag. Vem som gör vad 
kommer alltså att behöva ändras och det kommer att behöva göras på fler ställen i länet än 
idag. Exempel på specifik frågeställning för Knivsta är hur kommun och region gemensamt ska 
arbeta fram ett vårdcentrum utan en given lokal. Därtill kommer allmänna frågeställningar som 
är stora även för Knivsta. Bland annat hur detta att allt mer vård ges i hemmet kommer att 
påverka omfattningen av, och kommunens kostnad för, hemtjänst och den redan ansträngda 
kompetensförsörjningen av sjuksköterskor.  
 
Men utmaningarna kan också innebära möjligheter eftersom det tvingar fram att mycket görs 
på nya sätt. Knivsta har väl fungerande samverkansforum mellan huvudmännen och är i 
startgroparna för flera nya projekt. Knivsta har också – som en av de kommunerna med 
snabbast ökande andel äldre – allra mest att vinna på att vara med i att utforska hur vi kan ge 
omsorg på nya och andra sätt. Som regionens barntätaste kommun har Knivsta också 
incitament och förutsättningar att bygga en vårdkedja som inkluderar all hälso- och sjukvård 
för våra barn och unga, där såväl regionen, som socialtjänst och skola samverkar. I Knivsta 
finns också genom medborgarråd och ungdomsapp redan utarbetade modeller för att fråga 
kommuninvånarna hur man vill att den framtida modellen ska samskapas. 
 
Förändringen är dock bara möjlig om alla delar samverkar. Förvaltningen vill därför poängtera 
vikten av en fortsatt god och tät samverkan i närvårdsarbetet för såväl tjänstemannaledning 
som politiska samråd och forum. Med några steg i taget och med en öppenhet för att vägen 
fram mot målbilden kan behöva skilja sig från en kommun till en annan bedöms omställningen, 
med nuvarande kunskapsunderlag, som möjlig att genomföra. Men det kommer att krävas 
många små och stora beslut under en längre tid framöver. De nämnder som är närmast 
berörda av förändringsarbetet är socialnämnden och utbildningsnämnden, varför 
kommunfullmäktige föreslår att specifikt uppdra åt dessa nämner att aktivt delta i arbetet inom 
ramen för strategin för närvårdssamverkan.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förvaltningen bedömer att omställningen till en effektiv och nära vård kan medföra såväl 
vinster som kostnader.  
 
Som helhet berättar målbilden om en väg för länets invånare att få högkvalitativ vård även i 
framtiden, trots utmaningarna med den demografiska utvecklingen och den allt mer 
ansträngda resurs- och kompetensförsörjningen. Målbilden syftar alltså bland annat till att vara 
mer ekonomisk hållbar än den nuvarande modellen.  
 
När helheten delas upp mellan olika delar av vårdstrukturen, mellan olika delar av regionen 
och mellan de olika huvudmännen blir bilden dock mycket mer svåranalyserad och komplex.  
Å ena sidan måste vi som aktör i omställningsarbetet våga ifrågasätta, testa, och i viss mån 
rita om gränserna mellan oss under tiden som den nya modellen byggs. Å andra sidan har 
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både kommunen och regionen begränsade resurser och kommer att ha ett behov av att bevaka 
att inte de egna kostnaderna ökar.  
 
Förvaltningen kommer att fortlöpande beakta de ekonomiska konsekvenserna ur ett både 
långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. De beslut som förvaltningen nu föreslår kommunstyrelsen 
att föreslå kommunfullmäktige avser den övergripande inriktningen av såväl målbild som 
vårdcentrumutveckling men förpliktigar inte kommunen till att i dagsläget ta ställning till ett 
ekonomiskt ansvarstagande utöver kommunens nuvarande uppdrag. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-01-29 
Effektiv och nära vård 2030 – målbild och strategi (2018) 
Inriktning för vårdcentrumutveckling i Uppsala län (2019-10-09) 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
Socialnämnden 
Utbildningsnämnden 
Region Uppsala 
 

 

Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Samtliga kommuninvånare blir i någon mån berörda av en större system- och 
strukturförändring av hälso- och sjukvården.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
Hälso- och sjukvård till barn och unga är en av målgrupperna som inkluderas i översynen av 
dagens och framtidens hälso- och sjukvårdsarbete.  
 
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  
Ärendet utgör inget styrdokument utan ger en inriktning för fortsatt förändringsarbete. 
I varje kommande fall där vård och sjukvård till barn kan beröras specifikt behöver det 
beaktas särskilt framöver.  
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 



 

  
 
Region Uppsala 

Box 602  │  751 25 Uppsala  │  tfn vx 018-611 00 00  │  fax 018-611 60 10  │  org nr 232100-0024 

 www.regionuppsala.se 

 

 
 
Åsa Himmelsköld 
För Tjänsteledningen HSVO 2019-10-09  
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Inriktning för vårdcentrumutvecklingen i Uppsala län 

1 Det är nödvändigt att ställa om hälsosystemet i länet  
Uppsala län står inför stora utmaningar. Fram till 2030 väntas befolkningen öka till 430 000 
invånare. Detta skapar möjligheter som fler jobb och högre skatteintäkter men ökar även 
behovet av vård, stöd och omsorg. Då länet främst väntas växa i de äldre åldersgrupperna, 
som traditionellt sett har ett större vårdbehov, skulle antalet vårdtillfällen stiga relativt 
dramatiskt. Om dagens vårdstruktur och arbetssätt inte förändras så innebär detta bl.a. att 
antalet vårdtillfällen vid länets sjukhus skulle öka.   
 
Diagram: Prognos för vårdtillfällen 2028 och 2038 med dagens vårdkonsumtion (antal) 

 
Källa: Region Uppsalas beslutstöd, Regionkontorets beräkningar maj 2019 
 
Den demografiska utvecklingen innebär även att andelen invånare i arbetsför ålder minskar, 
vilket i sin tur innebär att det i framtiden inte blir möjligt att rekrytera medarbetare till vård 
och omsorg på samma sätt som idag.  
 
Prognostiserade befolkningsförändringar 

 
Bild från SKL 
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Behandlingsresultaten för många sjukdomstillstånd är mycket goda i en internationell 
jämförelse. Ett gott exempel är hjärtsjukvården där antalet personer som drabbas av 
hjärtinfarkt och antal dödsfall efter infarkt minskat stadigt sedan 2002. Samtidigt finns 
utmaningar när det gäller tillgänglighet, samskapande, ojämlikhet i hälsa och kontinuitet 
liksom bristande samverkan över organisatoriska gränser. Utvecklade behandlingsmetoder 
som kan rädda liv medför ofta livslånga behov av stöd och omsorg från såväl kommuner som 
regioner. Omkring 74 000 personer hade någon verkställd insats enligt lagen (1993:387) om 
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, den  1 oktober 2018, visar Socialstyrelsens 
register.  
 
Även om folkhälsan i sin helhet har förbättrats under de senaste decennierna och de allra 
flesta uppger att de har en bra eller mycket bra hälsa så gäller det inte den psykiska hälsan. 
Den psykiska ohälsan i form av oro, ångest och sömnproblem har tvärtom ökat under de 
senaste 20 åren. En förbättring av den psykiska hälsan är möjligt, men kräver ett arbete som 
bedrivs uthålligt och långsiktigt över hela välfärdsområdet. SOU 2018:90.  
 
Nästan halva befolkningen har en kronisk sjukdom och en fjärdedel av befolkningen har två 
sjukdomar eller fler. Med en allt äldre befolkning kommer fler att drabbas av kroniska 
sjukdomar och fler kommer att leva allt längre med kronisk sjukdom. Vissa personer har 
mindre besvär till följd av sin sjukdom, medan andra påverkas i högre grad dagligen genom 
hela livet. Personer med kronisk sjukdom står för 80–85 procent av sjukvårdskostnaderna. Det 
är en stor del av all vård. En hög andel kroniska sjukdomar, följdsjukdomar och biverkningar 
kan förebyggas enligt rapporten Stöd på vägen från Vårdanalys.  
 
Pressen på de offentligt finansierade välfärdssystemen kommer därmed att öka samtidigt som 
möjligheterna till resursförstärkningar är begränsade. Som en följd kommer trycket på 
förmågan att effektivisera såväl inom länets kommuner som i regionen att öka. Ökade krav på 
effektivisering förutsätter att ansvariga huvudmän genomför en omställning av 
hälsosystemen. Flera statliga utredningar pekar ut en riktning mot mer vård nära och samtidigt 
behov av mer koncentration av viss vård. De flesta regioner och kommuner i landet arbetar 
just nu tillsammans för en utveckling mot god och nära vård.  

2 Målbild och strategier för Effektiv och nära vård 2030  
För att hälso- och sjukvården och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, 
samt kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov på ett bättre sätt, 
krävs en omställning i hela vårdkedjan. Utredningen Samordnad utveckling för god och nära 
vård (SOU 2017:01) är ett första steg i en stor system- och strukturförändring av den svenska 
hälso- och sjukvården. Utredningen bygger på förslagen från Effektiv vård (SOU 2016:2) och 
ska stödja regioner, berörda myndigheter och organisationer i arbetet med att samordnat 
utveckla en modern, jämlik, tillgänglig effektiv hälso- och sjukvård med fokus på 
primärvården. Primärvård i lagstiftarens mening är en vårdnivå som har både kommuner och 
landsting som huvudman (SOU 2018:39). Kommunerna ansvarar för en stor del av den nära 
vården och därmed är det viktigt att omställningen genomförs tillsammans över 
huvudmannagränserna.   
 



 
 5 (14) 
 
 
 
 
 

 

Målbilden för Region Uppsalas omställning innebär en nära vård som bygger på kontinuitet 
och hög tillgänglighet. Vården är effektiv när den utförs på rätt nivå, med rätt kompetens och 
med kontinuitet. Utgångspunkten är ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i samverkan 
mellan regionen och länets kommuner samt andra aktörer. Vården bygger på samskapande 
och tillit där patienter, brukare och anhöriga involveras som jämlika partners och experter i 
vården. Målbilden tar avstamp i den strategi för närvårdssamverkan som beslutats av Region 
Uppsala och länets kommuner. Strategin handlar i korthet om att samverkan mellan Region 
Uppsala och länets kommuner inom hälsa, stöd, vård och omsorg ska bidra till helhetssyn, 
långsiktighet och styrning av verksamheter utifrån individens behov samt bidra till att 
gemensamma resurser används på bästa sätt.  
 
Förutom strategin för närvårdssamverkan finns ytterligare strategier för att nå målbilden och 
flera av dem kan med fördel genomföras i samverkan med andra aktörer: 
 Förnyad vårdstruktur 
 Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 
 Nya kompetenser och arbetssätt  
 Digitalisering 
 Forskning för en god och nära vård  
 Utvecklad styrning och uppföljning 
 Hållbara ekonomiska förutsättningar 
 Kommunikation utifrån invånarnas perspektiv 
 Effektiv fastighetsutveckling 

3 Fattade beslut inom Region Uppsala och genomförande i samverkan  
Regionfullmäktige beslutade vid sammanträdet i juni 2018 att ställa sig bakom målbild och 
strategier i rapporten ”Effektiv och nära vård 2030”. Då förslagen för att nå målbilden innebar 
vidare utredningar och ställningstaganden återkom regiondirektören i oktober 2018-med 
bearbetade förslag och konsekvenser utifrån målbild och strategier samt förslag till 
förändringar i fastighetsinvesteringsplanen inför 2020–2029. Utskottet för hälso- och sjukvård 
utsågs till politisk styrgrupp och tar därmed ställning till förslag löpande i enlighet med en 
fastställd uppdragsplan för omställningsarbetet.  
 
Vid regionstyrelsens sammanträde i februari 2019 tog styrelsen ställning till konkretiserade 
förslag inför regionplan och budget 2020-2022. Beslut om uppdrag för att förbättra barn och 
ungas psykiska hälsa behandlades av utskottet för hälso- och sjukvård i februari 2019. En 
lägesrapport lämnades till utskottet i maj och slutrapport redovisades till utskottet för hälso- 
och sjukvård och regionstyrelsen i augusti 2019. Beslut om att utöka uppdraget till att även 
omfatta vuxna fattades i utskottet för hälso- och sjukvård, sjukhusstyrelsen och vårdstyrelsen i 
juni 2019. Arbetet genomförs integrerat i omställningsarbetet. Effektiv och nära vård 2030 
bedrivs som ett storskaligt förändringsarbete och är ett av regionens strategiska mål i 
regionplan och budget. https://www.regionuppsala.se/effektivochnaravard2030  
 
Genomförandet av effektiv och nära vård har varit föremål för dialoger och gemensamt arbete 
inom ramen för länets samverkansstruktur och vid länets gemensamma omvärldsdagar. 
Inriktning och vägval har inför beslut inom regionen diskuterats i tjänstemannaledningen och 
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i det politiska samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO). Omställningen är också ett 
prioriterat område för Regionalt Forum. Information om länets samverkan finns här 
https://www.regionuppsala.se/sv/Extranat/Samarbetsprojekt/Vard-i-samverkan/Organisation/ .  
 
Vårdcentrumutvecklingen är den mest komplexa förändringen i strategin för en förnyad 
vårdstruktur och där det sannolikt finns störst potential i att bedriva närvård i samverkan med 
den gemensamma strategin för närvårdssamverkan som utgångspunkt. Arbetet startades upp i 
slutet av 2018 och bedrivs i projektform med bred representation från Region Uppsala och 
länets kommuner. Inriktningen har diskuterats löpande vid möten inom ramen för länets 
samverkansstruktur. 
 
Vårdcentrumutvecklingen är en del av strategin för förnyad vårdstruktur. Övriga delar av 
strategin handlar bland annat om att utreda och föreslå hälsocentralsuppdrag och uppdrag för 
närmottagningar. Beslut om det första steget mot Morgondagens elektiva kirurgi beslutades 
av utskottet för hälso- och sjukvård och regionstyrelsen i augusti 2019. 
 
 
Vårdstrukturen 2030 
 

 
Modifierad bild av vårdstrukturen från rapporten ”Effektiv och nära vård 2030” 
 
Arbetet med att utveckla vårdcentrum bedrivs stegvis där det första steget handlade om att ta 
fram generella kriterier som godkändes av utskottet för hälso- och sjukvård i april 2019. Det 
andra steget handlade om fördjupningar och om att integrera det lokala perspektivet. Tre 
dialogmöten har genomförts på fyra platser i länet och där samtliga kommuner bjudits in. Det 
första mötet handlade om behov, det andra om utbud och det tredje om att ta fram ett 
idékoncept. Utgångspunkten för arbetet var de grundläggande kriterierna från den första delen 
av arbetet. Projektet har lämnat ett antal rapporter från projektets andra del: 
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 övergripande rapport (Bilaga) 
 förslag om förstärkt geografiskt hälsouppdrag (Bilaga) 
 fördjupad analys för utveckling av närvårdsavdelningar (Bilaga) 
 fyra rapporter från de lokala dialogerna (Bilagor) 

 
Det har lyfts ett flertal relevanta frågeställningar vid de lokala dialogerna bl.a. hur vi kan leda 
och styra nätverksbaserade verksamheter i ett vårdcentrum, både på politisk nivå och 
tjänstepersonsnivå. Frågan  om vem som beställer fastighetsutveckling när flera huvudmän, 
förvaltningar, organisationer och nämnder är inblandade är relevant att utreda vidare. Det är 
också angeläget att det finns en plan för resursomställningen. Det finns även behov av att ta 
fram kriterier för vad som krävs för att en hälsocentral ska kunna ta på sig 
samordningsuppdraget för ett vårdcentrum.  

4 Region och kommuner behöver fatta gemensamt inriktningsbeslut 
Tjänsteledningen för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) har framfört  behov av att även 
kommunerna fattar politiska inriktningsbeslut utifrån målbild och inriktning för effektiv och 
nära vård, i synnerhet för de delar där det finns samordningsvinster exempelvis i utvecklingen 
av vårdcentrum. Enligt delbetänkandet God och nära vård – Vård i samverkan, SOU 2019:29 
tydliggörs betydelsen av att arbeta uthålligt, tillsammans, i riktning mot den gemensamma 
målbilden. Enligt utredningen behöver omställningsarbetet förankras brett på ledningsnivå 
hos huvudmännen, i såväl politiska som tjänstemannaledningar, och omsättas i egna beslut 
och planer som konkretiserar arbetet inom de egna ansvarsområdena. Det är avgörande att det 
är förankrat på högsta nivå, men det är inte tillräckligt. Omställningsarbetet måste också 
kommuniceras vidare ut i verksamheterna, hela vägen ut till första linjens chefer och deras 
medarbetare. Det är också angeläget att ta tillvara idéer och engagemang lokalt. 
 
Hälso- och sjukvårdsutskottet beslutade vid sitt sammanträde den 13 augusti 2019 om att 
avvakta med ställningstagande rörande vårdcentrumutvecklingen till dess att föreslagen 
inriktning från tjänsteledningen (HSVO) diskuterats i samrådet (HSVO) och regionalt forum 
under tidig höst. Såväl samrådet som Regionalt Forum har ställt sig bakom föreslagen 
inriktning. Beslut om inriktning fattas sedan av respektive huvudman under hösten 2019. 
Utifrån föreslagen inriktning kommer ett konkretiserat underlag tas fram som kan utgöra 
beslutsunderlag inför planerings- och budgetprocess 2021 för respektive huvudman. Även här 
behöver avstämning ske mellan huvudmännen för att främja samverkan i valda delar. Det kan 
även finnas samordningsvinster med statliga myndigheter.  

5 Inriktning för utvecklingen av vårdcentrum i länet 
Vårdcentrum kan beskrivas som en nod för framtida hälsocentraler i ett geografiskt område. 
För att kunna få till stånd en kvalitativ nära vård föreslås att det behövs ett antal platser i länet 
till vilka en mer omfattande vård- och omsorgsverksamhet bör koncentreras där medarbetare 
från flera huvudmän och organisationer samarbetar nätverksbaserat utifrån invånarnas bästa 
och där gemensamma resurser nyttjas effektivt. Inriktningen är att regional och kommunal 
hälso- och sjukvård som ingår i en gemensam vårdkedja över huvudmännens ansvarsområden 
samt mellan hälso- och sjukvård och social omsorg kan ingå som en integrerad del i ett 
vårdcentrum. För att stärka insatser som är långsiktiga och hållbara ingår även ett förstärkt 
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geografiskt hälsouppdrag. Prioriterade målgrupper för ett vårdcentrum är patienter med 
komplexa behov exempelvis barn och unga med psykisk ohälsa, multisjuka äldre och 
patienter med kroniska sjukdomar som sviktar. 
 
Innehållsmässigt kan delar av vad som idag bedrivs vid varje vårdcentral koncentreras till 
vårdcentrum och delar av vad som idag bedrivs vid länets sjukhus flyttas ut till vårdcentrum. 
Dessa noder ger även kommunerna möjlighet att koncentrera viss verksamhet såväl inom 
hälso- och sjukvårdsområdet som inom övriga verksamheter. Det är angeläget att den sociala 
sektorn utgör en naturlig del i kommunernas infrastrukturella utveckling i syfte att uppnå 
lösningar som ger synergieffekter.  
 
 
 
Beskrivning av funktionerna vid ett vårdcentrum. 

 
Modifierad bild från delrapport 1 Generella kriterier för ett vårdcentrum  
 
Syftet med samverkanslösningar är att ge större nytta för länsinvånarna jämfört med om 
respektive huvudman utvecklar egna lösningar. Syftet är att få till stånd en kvalitativ, 
samordnad och sömlös nära vård som blir jämlik över hela länet och som är tillgänglig hela 
dygnet. En äldre patient med flera sjukdomar som sviktar ska kunna tas om hand på ett 
vårdcentrum istället för att behöva åka till sjukhuset. Ett barn med psykisk ohälsa som inte 
kräver psykiatrins resurser ska kunna tas om hand vid ett vårdcentrum. I vissa fall såsom för 
närvårdsplatser innebär det att kommunala och regionala verksamheter bedrivs och 
samfinansieras helt integrerat, medan det i andra fall såsom för det förstärkta geografiska 
hälsouppdraget kan röra sig om verksamheter som inte är integrerade i lika hög grad, men 
som samordnas. Det kan alltså finnas olika grader av samverkansformer för att nå 
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synergieffekter. På ett vårdcentrum samarbetar därmed flera olika kompetenser från båda 
huvudmännen i team och i nätverk utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Det kan 
stimulera till såväl bättre kvalitet som arbetsmiljö. Det kan också stimulera till bättre 
forskningsmiljöer.  
 
Utifrån förväntat befolkningsunderlag är inriktningen att det i ett första steg ska finnas 
vårdcentrum i Tierp, Östhammar, Enköping och Uppsala kommun. I ett andra steg är 
inriktningen att det ska finnas vårdcentrum i Knivsta och Håbo kommun. I Heby och 
Älvkarleby är inriktningen att det ska det finnas hälsocentraler med förstärkt geografiskt 
hälsouppdrag. Inom vissa områden exempelvis barn och unga med psykisk ohälsa kan det 
vara befogat att berörda verksamheter finns geografiskt även i kommuner där det inte finns ett 
vårdcentrum. I övrigt knyts Heby kommun till vårdcentrum i Uppsala och Älvkarleby knyts 
till vårdcentrum i Tierp.  

5.1 Närvårdsavdelning 
Målgrupper för en närvårdsavdelning är patienter med behov av slutenvård på 
primärvårdsnivå exempelvis multisjuka äldre eller andra patienter med nedsatt allmäntillstånd 
där allvarlig psykiatrisk eller somatisk sjukdom uteslutits. I uppdraget ingår bland annat 
utredningar, kartläggning av behov, smärtstillande vid frakturer som inte ska opereras, 
försämring av kronisk sjukdom och patienter med behov av syrgas.  
 
Inskrivning sker av hemsjukvården, ambulanssjukvård, hälsocentral, jourmottagning, enhet 
för vård i hemmet och mobila team samt slutenvården när individens behov inte kan 
tillgodoses på annat sätt. Närvårdsavdelningen ska ha öppet dygnet runt och med möjlighet 
även till dagvård. Det ska finnas kompetens inom allmänmedicin, geriatrik och internmedicin. 
I anslutning till platserna ska det finnas tillgång till akutverksamhet på primärvårdsnivå 
inklusive röntgen och laboratorium.  
 
En förutsättning för att få en välfungerande verksamhet utifrån befolkningens behov är att den 
drivs integrerat i samverkansform i enlighet med strategin för närvårdssamverkan och att den 
finansieras gemensamt av Region Uppsala och berörda kommuner. För närvårdsavdelningen i 
Östhammars kommun är fördelningen idag 65 procent för Region Uppsala och 35 procent för 
Östhammars kommun. Det finns behov av fortsatt analys av vårdnivå och kostnader under 
hösten. Vid dialogen i Uppsala kommun framkom att det sannolikt är mer effektivt att 
respektive vårdcentrum inom kommunen kan profileras. Under hösten 2019 kommer vårdnivå 
och kostnader att konkretiseras.  

5.2 Akutverksamhet, röntgen och laboratorium  
Befolkningen ska ha tillgång till akut vård på primärvårdsnivå dygnet runt. Utifrån behovet 
och demografiska utvecklingen kan det se olika ut beroende på var i länet ett vårdcentrum är 
lokaliserat. För laboratorium behöver vårdnära prover kunna analyseras lokalt. Slätröntgen 
ska finnas vid vårdcentrum, men bedömning av bilder görs centralt vid röntgenklinik. 
Röntgen ska vara öppen stor del av dygnet och bedömningar ska kunna göras dygnet runt.  
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För all röntgenutrustning krävs lokalanpassningar för strålskydd. Stora rekryteringssvårigheter 
råder sedan flera år tillbaka för röntgensjuksköterskor, såväl nationellt som regionalt, vilket 
eventuellt kan försvåras av geografiskt splittrad verksamhet. Samtidigt finns möjligheten att 
mindre enheter kan vara ett mer attraktivt alternativ. Utredning och planering är nödvändig 
för att nå maximalt värde av verksamheten. Goda exempel för röntgenverksamhet finns inom 
glesbygd i Sverige, t ex i Funäsdalen, där röntgenundersökningar utförs av vårdpersonal för 
att sedan distanstolkas av radiologer. Systemen hos olika röntgenleverantörer behöver vara 
kompatibla så att bilder finns tillgängliga för alla vårdgivare. Flödet behöver vara effektivt 
utan barriärer mellan privata vårdgivare och regionsjukvård. Fördjupad analys behövs och 
privat leverantör av röntgenundersökningar vid Samariterhemmet kommer att involveras i 
nästa del av projektet som startas upp hösten 2019. 
 
Det finns behov av fortsatt arbete för att kartlägga hur behovet ser ut för befolkningen vid 
olika tidpunkter på dygnet. Det finns även behov av att utreda behovet av investeringar och 
ekonomiska konsekvenser för att sedan definitivt ta ställning till geografisk placering och 
öppettider för röntgen inklusive laboratorieverksamhet och jourverksamhet. Befintliga 
jourverksamheter exempelvis beredskapsjourer behöver också ses över.  

5.3 Förstärkt geografiskt hälsouppdrag 
En stor del av de kroniska sjukdomarna går att förebygga och vid sjukdom kan hälsan 
förbättras med mer hälsofrämjande insatser. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet 
lyfts därför fram i målbilden för en mer effektiv och nära vård. Målet om att öka 
förutsättningarna för jämlik hälsa i befolkningen i Uppsala län överensstämmer med det 
nationella målet för folkhälsopolitiken vilket är att skapa samhälleliga förutsättningar för en 
god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en 
generation (Prop. 2017/18:249). Effektmålen för projektet är att hälsoläget i befolkningen ska 
förbättras i hela länet över tid (2030) samt att åstadkomma ökad kostnadseffektivitet.  
 
Uppdraget innebär i huvudsak att vårdcentrum alternativt hälsocentral med förstärkt 
hälsouppdrag i de kommuner där det inte kommer finnas ett vårdcentrum har ett ansvar för ett 
strategiskt inriktat hälsoarbete som ska bedrivas i samverkan mellan region och kommun, men 
också tillsammans med andra aktörer. Arbetet innebär att en lokal samordnare har ett 
planerings- och samordningsansvar för det lokala strategiska hälsoarbetet inom det 
avgränsade geografiska området. 
 
Uppdraget är delat i två huvudområden vilka är; samverkan mellan region, kommun och 
lokala aktörer samt genomförande av uppsökande hälsofrämjande insatser. Arbetet avser 
otillräcklig fysisk aktivitet, ohälsosamma matvanor, riskbruk av alkohol, tobaksbruk, 
sömnvanor samt stress. Nivån på uppdraget är hälsofrämjande, det vill säga att stärka eller 
bibehålla människors fysiska, psykiska eller sociala välbefinnande. Kompensatoriska insatser 
är utgångspunkten vid val av grupper och insatser. Kompensatoriska insatser innebär insatser 
för dem som har behov av stöd och som inte får det stöd de behöver. Syftet är att minska 
ojämlikhet i hälsa. 
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I uppdraget ingår även ett kontinuerligt uppföljningsuppdrag vilket innebär att bevaka 
hälsoläget i befolkningen och genomföra en behovsinventering i det geografiska området. 
Identifiering av grupper med behov av hälsofrämjande insatser genomförs i dialog mellan 
region och kommun samt med andra lokala aktörer. I uppdraget ingår även att ha aktuella 
hälsodata som grund för detta ändamål. Uppdraget kommer att kunna kopplas samman med 
uppdraget vid framtidens hälsocentraler. 
 
En lokal samordnare arbetar med uppdraget på varje vårdcentrum alternativt på hälsocentral 
med förstärkt hälsouppdrag där vårdcentrum inte finns. En regional samordnare arbetar 
länsövergripande med att samordna arbetet. De lokala samordnarna skapar ett nätverk för 
erfarenhetsutbyte. Det lokala samordningsarbetet föreslås ske inom ramen för 
närvårdssamverkan. Delprojektet för förstärkt geografiskt hälsouppdrag har gett konkreta 
förslag och där planen är att genomföra två piloter i samverkan med berörda kommuner under 
2020. Kostnad för piloterna uppgår till cirka en miljon kronor för 2020 och finns avsatt i 
regionplan och budget 2020. Det finns stora möjligheter till samordning av regionala och 
kommunala verksamheter samt med övriga aktörer exempelvis statliga myndigheter och 
ideella organisationer.  

5.4 Insatser för psykisk hälsa för barn och unga vid vårdcentrum 
I februari 2019 beslutade utskottet för hälso- och sjukvård om ett uppdrag att utreda och 
komma med förslag som förbättrar vården på primärvårdsnivån rörande barn och ungas 
psykiska hälsa. Med detta ingångsvärde skulle också en översyn av hela vårdkedjan göras i 
syfte att öka tillgängligheten till vård. Kerstin Evelius, tidigare regeringens nationella 
samordnare ansvarar för utredningsarbetet inom regionen. Utredningen genomförs inom 
ramen för effektiv och nära vård 2030.  
 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderar att primärvårdsnivå, eller första 
linjen, för barn och unga med psykisk ohälsa ska vara:  
 Tillgänglig – där det är enkelt att få hjälp 
 Heltäckande – som inte missar någon 
 Högkvalitativ – som ger rätt insats i rätt tid 

 
Med detta avses den eller de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först ta emot 
barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt eller deras familjer – oavsett om problemet har 
psykologiska, medicinska, sociala eller pedagogiska orsaker. Det finns i dag ingen tydlig 
reglering om vad som ska göras i olika verksamheter eller av olika huvudmän när det gäller 
primärvårdsnivån.  
 
Erfarenheterna hittills är att det finns stort engagemang och patientfokus bland dem som 
arbetar för att förbättra psykisk hälsa bland barn och unga. Det finns däremot behov av att 
utveckla styrning och uppföljning, genomlysa den administrativa bördan för medarbetare, 
utveckla samarbeten för förebyggande och hälsofrämjande insatser, stärkt delaktighet och 
inflytande för barn och unga i länet, etablera en arena för gemensam analys och 
kompetensutveckling samt att nyttja förslagen om en förnyad vårdstruktur så att insatserna 
nivåstruktureras och tydliggörs för invånarna. Rapport i bilaga. 
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Bild från rapporten ”Barn och ungas psykiska hälsa Region Uppsala 2020-2030” 
 
Under hösten startar arbete för att minska väntetider till vård samt start av behovs- och 
resursanalys tillsammans med kommuner och andra berörda aktörer utifrån lokala 
förutsättningar. Utskottet för hälso- och sjukvård ställde sig bakom förslagen i augusti 2019.  

5.5 Sjukhusbaserade funktioner som bör ingå i ett vårdcentrum 
Under projektets genomförande har behovet av att vissa funktioner som idag finns på sjukhus 
flyttas ut till framtida vårdcentrum. Vissa verksamheter är att betrakta som primärvård 
exempelvis samtalsmottagningar, mödrahälsovård och barnhälsovård medan vissa är somatisk 
eller psykiatrisk vård. Verksamheter som ska ingå i ett vårdcentrum är: 

- Geriatrisk mottagning som bemannas av geriatriker någon dag per vecka men som kan 
behöva anpassas till lokala behov.  

- Barnmedicinsk verksamhet som bemannas med barnläkare, barnsjuksköterskor, 
psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, barnskyddsteam samt specialist inom 
barnhälsovård.  

- Psykiatrisk verksamhet exempelvis inom neuropsykiatri och internetbaserad 
behandling, sambedömning och konsultationer.  

 
Det finns även andra sjukhusbaserade funktioner som diskuterats i projektet och som kommer 
att prövas utifrån lokala förutsättningar och huruvida det är lämpligt att sprida ut kompetenser 
på flera vårdcentra. Arbetet kommer att fortsätta under hösten 2019.  

5.6 Vård i hemmet - mobila verksamheter 
För att klara utmaningarna i hälso- och sjukvården behöver den nära vården flytta närmare 
patienter och brukare. En avgörande del är möjligheten för fler patienter med komplexa vård- 
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och omsorgsbehov att få en säker och god vård i det egna hemmet i stället för på sjukhus. 
Vården i hemmet behöver bli en integrerad del av andra former av nära vård och omsorg. Det 
förutsätter att möjligheten till mobila hembesök, digitala vårdmöten och observation i hemmet 
blir en självklar del av vården hemma. I rapporten ”Effektiv och nära vård 2030” beskrevs 
den mobila verksamheten översiktligt (se bild). 
 

 
  
 
Under åren har kompletterande avtal, riktlinjer och rutiner tagits fram vid olika tillfällen i 
Uppsala län.  Utvecklingen har delvis skett lokalt och har inneburit att olika lösningar för vård 
i hemmet har etablerats på olika platser i länet. Det har inneburit en ökad risk för ojämlik vård 
i länet och oklara förhållanden mellan huvudmän och utförare. Gränsen mellan 
huvudmännens och olika verksamheters ansvar för vård i hemmet är delvis oklar. Det har 
exempelvis framkommit otydligheter i samarbetet rörande den lasarettanslutna 
hemsjukvården i Enköping, vilket behöver belysas länsövergripande. 
 
Arbetet med utvecklingen av vårdstrukturen i länet omfattar förutsättningarna för att ge fler 
patienter med komplexa vård- och omsorgsbehov god och säker vård i det egna hemmet i 
stället för på sjukhus. Något som lyfts under vårens arbete är behov av en enhet för stöd och 
råd vid medicinska ställningstaganden rörande patienter med flera och svåra diagnoser. Det 
finns redan idag exempel på äldrevårdsenheter där verksamheter samlas utifrån en viss 
målgrupp. Utgångspunkten är att det ska finnas en enhet kopplad till vårdcentrum som också 
utgör basen för mobila team. Det finns behov av fortsatt utveckling bland annat genom att 
utreda samordningsmöjligheter mellan olika typer av mobila verksamheter och att se över 
förutsättningarna för att driva verksamhet i samverkansform mellan region och berörda 
kommuner. 
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6 Projekt inom vårdcentrumutvecklingen under hösten 2019 
För att nå målet avseende utvecklingen av vårdcentrum krävs fortsatt arbete och ytterligare 
konkretiseringar. I följande matris beskrivs exempel på projekt som kommer att pågå hösten 
2019 och vilka huvudmän som blir involverade. Vissa av projekten har som utgångspunkt att 
komma med förslag som innebär en integrerad närvårdssamverkan mellan region och 
kommun, medan vissa kommer handlar om samordnade verksamheter.  
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Förord 
Vården står inför stora utmaningar. Antalet äldre kommer att öka dramatiskt samtidigt 

som kraven ökar. Den medicintekniska utvecklingen kräver finansiering. Den ojämlika 

hälsan är ytterligare en utmaning. Pressen på de offentligt finansierade välfärdssystemen 

kommer således öka samtidigt som möjligheterna till resursförstärkning är begränsat. 

Som en följd kommer trycket på effektivisering att öka under de närmaste åren.  

 

Svensk vård presterar på många sätt bra. Behandlingsresultaten för många 

sjukdomstillstånd är mycket goda i en internationell jämförelse. Samtidigt har vi 

utmaningar när det gäller tillgänglighet, patientmedverkan och kontinuitet liksom 

samverkan över organisatoriska gränser. Med andra ord har svensk vård en 

förbättringspotential. Effektiviseringstrycket kan med fördel ses som en möjlighet att 

förbättra vården. 

 

De ökande kraven på effektivisering kräver en omställning av hälso- och sjukvården. En 

omställning som innebär mer fokus på nära vård. Nära ur såväl geografisk som 

relationell synvinkel och dessutom behöver vården vara mer lättillgänglig än idag. Den 

digitala utvecklingen kan dessutom ge begreppet närhet en ny dimension och 

möjliggöra närhet på distans och dessutom möjliggöra alltmer avancerad vård utanför 

sjukhusen.  

 

Det föreliggande arbetet har mot bakgrund av ovanstående tillkommit på initiativ av 

regionstyrelsen i Region Uppsala. Uppdraget fick namnet Effektiv och nära vård 2030 – 

för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion.  

 

Arbetet har tagit sin utgångspunkt i ett antal statliga och regionala utredningar, inte 

minst den statliga utredningen Effektiv vård (SOU 2016:2), som leddes av undertecknad 

Göran Stiernstedt. Projektet har genomförts på regionkontorets hälso- och 

sjukvårdsavdelning under ledning av Göran Stiernstedt. Projektgruppen har dessutom 

bestått av Sofia Kialt, Ann-Charlott Norman och Maj Sölvesdotter. Utan deras hängivna 

arbete vid sidan av ordinarie arbetsuppgifter hade uppdragit inte varit möjligt att 

genomföra. 

 

Uppsala i mars 2018 

 

 

 

Göran Stiernstedt 
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Sammanfattning 
Denna sammanfattning utgör en kort summering av kapitlen 1-4. För sammanfattning 

av resterande kapitel hänvisas till de rutor som inleder respektive kapitel och som utgör 

en sammanfattning av analyser, bedömningar och förslag.  

 

Uppdraget 

Uppsala är ett expansivt län med hög befolkningstillväxt. Länet står också inför 

demografiska utmaningar, främst en dramatisk ökning av antalet äldre. Tillsammantaget 

kommer detta ställa höga krav på en effektiv och nära vård i framtiden. Region Uppsala 

behöver därför få till stånd en långsiktig förändring så att bättre förutsättningar ges för 

att kunna ge en effektiv och sammanlänkande vård i framtiden. Mot denna bakgrund 

beslutade regionstyrelsen i maj 2017 att ge hälso-, sjukvårds- och FoUU-utskottet i 

uppdrag att till regionstyrelsen i april 2018 lägga förslag på målbild och strategi för 

effektiv och nära vård år 2030 - för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion. 

Projektet startade i juni 2017 och avslutades i mars 2018. 

 

Det huvudsakliga arbetssättet i projektet har varit att kommunicera med berörda aktörer 

i länet i en öppen, bred och transparant dialogprocess. Såväl patienter, anhöriga och 

närstående, invånare, medarbetare, chefer som samarbetspartners behöver dock även 

framöver involveras i den fortsatta processen och bidra med erfarenheter, tankar och 

förslag för att nå målbilden om en effektiv och nära vård 2030. Angreppsättet med en 

öppen dialogprocess syftar till att bidra till omställningsarbetet som kommer att beröra 

hela Region Uppsalas hälso- och sjukvårdssystem. Det har varit särskilt viktigt att 

involvera kommunerna i dialogarbetet på ett sätt som kan bidra till ett konstruktivt 

samarbete även fortsättningsvis.  

 

Målbild för en effektiv och nära vård 2030 

Dagens vårdssystem är fragmentiserat. Dessutom behöver den framtida hälso- och sjukvården i 

länet på ett bättre sätt matchas gentemot befolkningens behov. Målbilden för framtidens hälso- 

och sjukvård i länet behöver därför utgå från behovet i befolkningen och fokusera på att uppnå 

en bättre och mer jämlik hälsa hos invånarna i Region Uppsala. En utmaning för den framtida 

hälso- och sjukvården i länet kommer således att vara att få till stånd en struktur där samtliga 

delar bidrar till helheten. För att kunna skapa ett effektivt hälso- och sjukvårdssystem i 

framtiden som är nära invånarna krävs samordning och samarbete på alla nivåer i systemet, 

oavsett hvudmannaskap och oavsett om vården bedrivs av offentliga eller privata utförare.  

 

En omställning till en effektiv och nära vård 2030 handlar om att både öka närhet och 

koncentration av vård, det vill säga det behövs decentralisering och centralisering samtidigt. 

Med effektiv vård menas att en del arbetsuppgifter som kräver specifik kompetens och 

”sällanuppgifter” behöver koncentreras, medan andra vårdinsatser behöver föras längre ut i 

systemet. Med nära vård menas att vården i allt större utsträckning förflyttas från byggnaden 

”sjukhuset” och ut i andra vårdformer. Närhet kan omfatta geografisk närhet, men även 

relationell och tillgänglig närhet. I begreppet nära ingår även patientens delaktighet i 

utformningen av vården. Vården behöver därför involvera patienten i en samskapad vård med 

erkännandet att vårdens möten består av ett gemensamt beslutsfattande av två experter.  

 

Arbetet med att skapa hälsa innebär inte enbart att diagnostisera och behandla sjukdom, 

utan även att bedriva ett hälsofrämjande och förebyggande arbete. Den nära vården är 

den självklara arenan för merparten av det primärpreventiva arbetet. En konsekvens av 
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detta är att hälsouppdraget bör markeras tydligare i primärvårdsuppdraget, i första hand 

ett hälsouppdrag för de individer som vårdpersonalen möter i sitt arbete. 

 

Strategier 

För att kunna uppnå målbilden för framtidens hälso- och sjukvård behövs ett antal 

strategier som talar om hur vägen bör se ut för att kunna utveckla hälso- och 

sjukvårdssystemet i Region Uppsala. I strategiarbetet ingår att utveckla en hälso- och 

sjukvårdsstruktur som stämmer överens med befolkningens framtida behov och som ger 

förutsättningar för samskapande mellan patienten och vården. Föreslagna strategier är 

att: 

 

▪ Driva kvalitetsutveckling 

▪ Påverka utbildning och utveckla kompetens 

▪ Anpassa och stärka forskningen 

▪ Utveckla ledning och styrning 

▪ Stödja kontinuitet och egenvård med stöd av digital infrastruktur 

▪ Förnya vårdstrukturen 

 

Digitala tjänster kan öka hälso- och sjukvårdens kvalitet både vad gäller effektivitet och 

närhet. Exempelvis kan ett digitalt vårdmöte öka närheten för patienten och bespara 

resan till en fysisk mottagning. Vad som skapar värde i termer av effektivitet och närhet 

är därför viktigt att beakta ur både invånarens/patientens och verksamhetens perspektiv. 

Individen/patienten behöver information om vilka digitala möjligheter som erbjuds för 

att kunna vara delaktig och ta ett större ansvar för sin egen hälsa och vård. 

 

Förnyad vårdstruktur 

För att uppnå målen för framtidens effektiva och nära vård krävs framför allt 

förändringar och förnyelse i dagens vårdstruktur. Ett arbete behöver inledas för att 

påbörja utvecklingen mot en ny struktur för hälso- och sjukvården i Region Uppsala. 

Följande nivåer, som inte är detsamma som organisatoriska nivåer, föreslås: 

 

• Egenvård 

• Vård i hemmet och mobila team 

• Närmottagningar 

• Hälsocentraler 

• Hälsocentraler med särskilda uppdrag 

• Vårdcentrum med närvårdsplatser 

• Specialiserad vård utanför sjukhus 

• Länssjukhus 

• Riks- och regionsjukhus 

 

Även om den nära vården har stort fokus på primärvård och kommunal hälso- och 

sjukvård, kommer förändringar att få följdverkningar för hela hälso- och 

sjukvårdssystemet. Ändras en pusselbit i ett sammanhållet system påverkas hela 

systemet. Utifrån ett kvalitetsperspektiv behöver dessutom en viss koncentration 

komma till stånd av vård som enbart bedrivs vid länets två sjukhus. Den nationella och 

sjukvårdsregionala nivåstruktureringen kommer också ha betydelse för hela hälso- och 

sjukvårdssystemet såväl inom Region Uppsala som för övriga landsting och regioner.  

 



  

Förnyad vårdstruktur 2030 i Region Uppsala 
 

 



  

1 Uppdraget 
Den 30 maj 2017 beslutade regionstyrelsen att ge hälso-, sjukvård- och FoUU-utskottet 

i uppdrag att till regionstyrelsen i april 2018 lägga förslag på målbild och strategi för 

effektiv och nära vård år 2030 - för ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion. 

Samtidigt utsågs hälso-, sjukvård- och FoUU-utskottet till politisk styrgrupp och samråd 

för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) skulle nyttjas för dialog. Koncernledningen i 

Region Uppsala har varit styrgrupp på tjänstemannanivå och vårdledningsgruppen har 

verkat som operativ styrgrupp. Strategi och målbild beslutas av regionstyrelsen i april 

2018 och därefter ska en handlingsplan tas fram som delges regionstyrelsen. Projektet 

startade i juni 2017. Göran Stiernstedt, tidigare särskild utredare för utredningen 

Effektiv vård, utsågs till projektledare. Projektägare har varit hälso- och 

sjukvårdsdirektören. 

 

Uppdraget tar sin utgångspunkt från den statliga utredningen Effektiv vård (SOU 

2016:2) samt utredningen God och nära vård (SOU 2017:53). Resultaten från målbild 

för primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård (dnr VS2017-0026) har också 

införlivats i arbetet, liksom Regionplan och budget 2017–2019, där det framgår att 

Region Uppsala ska arbeta för en långsiktig förändring så att bättre förutsättningar ges 

för att kunna ge en effektiv och sammanlänkande vård i framtiden. Utredningen har 

även tagit hänsyn till flera pågående regionala förändringar och projekt, exempelvis 

Ekonomi 2020, samgåendet mellan förvaltningarna Primärvården och Hälsa och 

habilitering och de digitaliseringsprojekt som pågår och som kan stödja en effektiv och 

nära vård i framtiden.  

 

2 Metoder och arbetssätt 
Projektet har använt sig av en öppen, bred och transparant dialogprocess på samma sätt 

som gjordes i målbildsarbetet för primärvården. Framtidens välfärdssystem samspelar 

dock på ett sätt som inte låter sig beskrivas på ett mekaniskt och förutsägbart sätt. 

Därför har den öppna dialogprocessen utgått ifrån kunskapen om att leda och driva 

utveckling i komplexa system. Såväl patienter, anhöriga och närstående, invånare, 

medarbetare, chefer som samarbetspartners behöver involveras i den fortsatta processen 

och bidra med erfarenheter, tankar och förslag för att kunna uppnå en effektiv och nära 

vård 2030.  

 

Angreppsättet med en öppen och bred dialogprocess syftar därför till att bidra till själva 

omställningsarbetet, som kommer att beröra hela Region Uppsalas hälso- och 

sjukvårdssystem. Detta innebär i praktiken att dialogen fortsätter i redan påbörjade 

mötesarenor, exempelvis rådet för delaktighet, pensionärsrådet, samverkan med de 

fackliga organisationerna (både på central och lokal nivå), etablerade lokala 

samverkansarenor samt det politiska samrådet och tjänstemannaledningen för hälsa, 

stöd, vård och omsorg (HSVO). Utöver befintliga arenor har projektet under arbetets 

gång skapat nya mötesplatser för dialoger. 

 

Det har varit viktigt att involvera kommunerna i dialogarbetet på ett sätt som kan bidra 

till ett konstruktivt samarbete även fortsättningsvis. Det är särskilt angeläget eftersom 

den framtida hälso- och sjukvården behöver samordnas mer effektivt mellan olika 

huvudmän för största möjliga nytta för patienterna och invånarna i länet. 
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3 Vård utifrån befolkningens behov 
Region Uppsalas vision är att skapa ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med 

internationell lyskraft. Uppsala är ett expansivt län med hög befolkningstillväxt som 

ställer krav på ökad vårdkapacitet. Tillväxten i befolkningen, åldersstrukturen och 

skillnaderna mellan kommunerna kommer att ställa stora krav på ett framtida vårdutbud 

som är bättre anpassat till befolkningens behov.  

 

Den framtida hälso- och sjukvården behöver struktureras och byggas utifrån 

befolkningens behov. Därför är det viktigt att löpande följa och prognosticera 

befolkningstillväxten, åldersstrukturen och skillnaderna mellan olika t.ex. olika 

kommuner. Dessutom är det grundläggande för det fortsatta förbättringsarbetet att 

fortlöpande studera hälsoläget i befolkningen inkl. skillnader olika grupper, t.ex. mellan 

män och kvinnor. Det är en stor utmaning att försöka prognosticera den framtida 

vårdkonsumtionen, som till betydande del påverkas av vilka hälsoproblem som väntar 

framöver.  

 

Trafikverkets beslut om att etablera fyrspår mellan Stockholm och Uppsala samt 

nybyggnationer i Uppsala och i andra delar av länet är också viktiga aspekter att beakta 

i utvecklingen av framtidens hälso- och sjukvård. Den ökade inflyttningen kommer att 

öka kraven på Region Uppsalas hälso- och sjukvård, vilket innebär behov av en kraftig 

utökning av vårdutbudet i form av primärvård, tandvård och viss specialistvård. 

Analyser pågår dessutom för att bedöma effekter av den utbyggnad som planeras i södra 

delen av länet utefter järnvägen mellan Uppsala och Arlanda. 

 

3.1 Befolkningsutveckling 
Vad gäller befolkningsutvecklingen till 2030 i länet visar befolkningsprognosen på en 

ökning i Uppsala, Enköping, Knivsta och Håbo kommun, medan Älvkarleby, Tierp, 

Heby och Östhammars kommuner kommer att ha en relativt konstant befolkningsmängd 

(se diagram 1 och 2).  

 

Diagram 1. Prognos för befolkningstillväxt 2015-2050 för länets sju mindre kommuner, Region 

Uppsala, 2017 
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Diagram 2. Prognos för befolkningstillväxt 2015-2050 för Uppsala kommun, Region Uppsala, 

2017 

 

När det gäller länets framtida åldersstruktur kommer samtliga kommuner att få en 

åldrande befolkning. Personer äldre än 75 år ökar således genomgående. Minst uttalad 

är ökningen i Heby och Älvkarleby kommuner. I prognoserna för 

befolkningsutvecklingen till 2030 ligger också en ökning av andelen barn och unga. 

Störst är ökningen i Knivsta, Enköping, Östhammar och Uppsala kommun. Flera av 

dessa kommuner kan betraktas som inflyttningskommuner och kommer därmed i 

framtiden att präglas av fler barnfamiljer (se diagram 3 och 4). Befolkningsstrukturen 

för länet vad gäller könsfördelning kommer inte att förändras i särskilt stor utsträckning.  

 

 
Diagram 3. Prognos för befolkningstillväxt per ålder i länets sju mindre kommuner 2017-2030, 

Region Uppsala, 2017 
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Diagram 4. Prognos för befolkningstillväxt per ålder i Uppsala kommun 2017-2030, Region 

Uppsala, 2017 

 

3.2 Hälsoläget i Uppsala län 
Den framtida hälso- och sjukvården behöver även utvecklas utifrån hälsoläget i befolkningen. 

Hälsan i befolkningen kan beskrivas utifrån flera olika perspektiv.  

 

Ohälsotalet 

Utifrån det så kallade ohälsotalet framgår att det generellt skett en nedgång under perioden 

2006-2016 räknat i antal dagar som sjukpenning, rehabiliteringsersättning och 

aktivitetsersättning betalats ut. Heby, Tierp och Älvkarlebys kommuner uppvisar ett högre 

ohälsotal än riksgenomsnittet, medan övriga kommuner uppvisar ett lägre ohälsotal än 

genomsnittet i landet (se diagram 5).  

 

 
Diagram 5. Ohälsotalet, Uppsala läns kommuner i jämförelse med riket, Försäkringskassan, 2017 
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Sjukskrivningar 

Ett annat sätt att studera hälsan hos länets invånare är via statistik kring sjukskrivningar. I 

januari 2018 var 13 176 personer sjukskrivna i Uppsala län av Region Uppsalas offentliga och 

privata enheter inom primär- och specialistvården. De vanligaste diagnoserna för sjukskrivning 

är psykiska sjukdomar och sjukdomar i rörelseorganen. Det är betydligt fler kvinnor än män 

som är sjukskrivna (se diagram 6). 

 
Diagram 6. Antal sjukfall per diagnosgrupp, kvinnor och män, januari 2018, Ineras statistiktjänst för 

ordinerad sjukskrivning 

 

Vanligaste diagnoserna i slutenvården 

De vanligaste diagnoserna per 100 000 invånare inom slutenvården i Uppsala län är relaterade 

till graviditets- och förlossningsvården. Därefter följer hjärt- och kärlsjukdomar (se diagram 7).  

 

 
Diagram 7. Diagnoser i sluten vård, antal patienter per 100 000 invånare, Uppsala län, samtliga åldrar, 

Socialstyrelsens statistikdatabas, 2016 
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Förekomsten av olika sjukdomar 

Inom ramen för projektet har data tagits fram kring förekomsten (prevalensen) av hjärtsvikt i 

länets samtliga kommuner och prevalens för olika sjukdomar i Knivsta kommun. Uppgifterna 

är framtagna via Region Uppsalas beslutsstöd och är endast tänkta att användas som exempel 

för att åskådliggöra skillnader i sjukdomsbilder mellan olika kommuner eller i en enskild 

kommun. 

 
Diagram 8. Prevalens för hjärtsvikt i länets kommuner, Region Uppsala, 2017 

Kommentar: Ej validerade och exakta data, endast översiktlig bild 

 

I diagram 8 går att utläsa att hjärtsvikt är mest förekommande i Älvkarleby, Tierps och 

Östhammars kommun, det vill säga den norra delen av länet. Hjärtsvikt är minst vanligt i 

Knivsta kommun, som har en yngre befolkning.  

 
Diagram 9. Prevalens för olika sjukdomar i Knivsta kommun, Region Uppsala, 2017 

Kommentar: Ej validerade data, endast översiktlig bild 

 



 

Regionkontoret, projektet effektiv och nära vård 2030, slutrapport 2018 14 (92) 

Av diagram 9 framgår att astma är vanligast förekommande i Knivsta kommun och de minst 

vanligt förekommande diagnoserna är stroke och bensår, vilket kan förklaras av Knivstas 

relativt unga befolkning.  

 

Självrapporterad hälsa 

Självrapporterat allmänt hälsotillstånd är ett annat mått som visar på hälsoläget i befolkningen. 

En mängd studier har visat att dåligt självrapporterat allmänt hälsotillstånd har ett starkt 

samband med långvarig sjukdom, vårdbehov och dödlighet. Samtidigt är den en betydelsefull 

indikator för att följa hälsoutvecklingen över tid. I Uppsala län upplever 75 procent av invånare 

i åldrarna 18-84 ett bra eller mycket bra allmänt hälsotillstånd. Färre kvinnor än män anser sig 

ha bra hälsa, 72 jämfört med 77 procent (se diagram 11). Sett över tid har den självskattade 

hälsan legat på ungefär samma nivå sedan 2004 för kvinnor, medan andelen med bra hälsa har 

ökat för män. 

 

Det är dock stora skillnader rörande upplevd hälsa i kommunerna i länet. I länets norra 

kommuner, det vill säga Tierp, Älvkarleby, Heby och Östhammars kommuner, upplever 

sig invånarna ha ett sämre hälsotillstånd än invånarna i andra kommuner i länet och 

riksgenomsnittet (se diagram 10). Faktorer bakom dessa skillnader är bland annat 

olikheter i levnadsvanor och livsvillkor.  

 

 
Diagram 10. Självrapporterat allmänt hälsotillstånd i länets kommuner, Liv och hälsa 2017, 

Region Uppsala 
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Diagram 11. Självrapporterat allmänt hälsotillstånd i länets kommuner, kvinnor och män, Liv 

och hälsa 2017, Region Uppsala 

 

De vanligaste självrapporterade hälsoproblemen i Uppsala län 2017 var värk och 

smärtor i rörelseorganen, som 46 procent av de tillfrågade uppgav ha problem med, 30 

procent upplevde att de hade huvudvärk och migrän. I samma undersökning uppgav 24 

procent att de hade återkommande mag-/tarmbesvär (se diagram 12).  

 

 
Diagram 12. Självrapporterade hälsoproblem, Uppsala län, Liv och hälsa 2017, Region Uppsala 

 

Vad gäller den självrapporterade psykiska hälsan uppgav 41 procent av de tillfrågade i 

Uppsala län att de upplevde ängslan, oro eller ångest, 48 procent angav trötthet, 29 

procent nedstämdhet och 33 procent sömnsvårigheter som de vanligaste psykiska 

problemen (se diagram 13).  
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Personer med funktionsnedsättningar skattar sin hälsa som sämre än övriga 

befolkningen. Bland personer med funktionsnedsättning angav 45 procent att deras 

hälsa var bra jämfört med 82 procent i övriga befolkningen (Folkhälsomyndigheten 

2015). 

 

 
Diagram 13. Självrapporterade psykiska problem, Uppsala län, Liv och hälsa 2017, Region Uppsala 

 

3.3 Vårdbehov och vårdkonsumtion 
Förutom befolkningstillväxten och hälsoläget i länet är det viktigt att studera 

befolkningens vårdbehov och försöka prognosticera den framtida vårdkonsumtionen. 

Samtliga befolkningsgrupper i samhället behöver en effektiv och nära vård i framtiden 

som kan svara upp mot deras individuella och unika behov. Dessutom finns särskilt 

sårbara grupper, som måste tas omhand på ett bättre sätt än tidigare. Även vården för 

sällanbesökare behöver utvecklas, eftersom de sårbara grupperna redan i dagsläget tar 

en så pass stor andel av resurserna att även övrig vård påverkas. För att klara den 

framtida vården är det även viktigt att utveckla anhörigstödet, både utifrån patientens 

som den anhöriges perspektiv. Det handlar dels om att öka patientsäkerheten och 

tryggheten vid hemgång, dels att förebygga att den anhörige inte själv blir en framtida 

patient. 

 

Framtida nya behov och nya tekniska möjligheter ger inte bara fördelar, utan kan även 

innebära ny ohälsa, som exempelvis andra levnadsvanor, som i dagsläget inte fokuseras 

på. Från och med 2018 ingår till exempel problem med spel om pengar i 

socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen (Folkhälsomyndigheten 2018).  

 

Sårbara grupper 

Behov och vårdkonsumtion stämmer inte alltid överens. Flera av de grupper som har 

vårdbehov, exempelvis personer med funktionshinder eller multisjuka, kan inte hantera 

eller komma till vårdgivaren på det sätt som systemet idag är uppbyggt (Riksrevisionen 

2017). Exempel på målgrupper med särskilda behov och där hälso- och sjukvården 

behöver bli bättre på att anpassa systemet till är multisjuka äldre, personer med 

samsjuklighet och kroniskt sjuka personer. Andra grupper i befolkningen som har 

särskilda behov är personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar. Personer 

med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar, som inte är övergående, 



 

Regionkontoret, projektet effektiv och nära vård 2030, slutrapport 2018 17 (92) 

behöver en nära, anpassad hälso- och sjukvård, vilket är en förutsättning för en jämlik 

vård.  

 

Psykisk ohälsa 

En stor växande målgrupp är personer med psykisk ohälsa. Ökningen är mest markant bland 

unga (16-29 år). Bland barn och unga finns grupper med missbruksproblem och psykisk 

ohälsa, Även självmords- och självskadeproblematik är områden som behöver utvecklas i 

framtidens vård. Andra målgrupper är personer med neuropsykiatrisk problematik, som ofta 

även lider av olika former av psykisk ohälsa. Homosexuella, bisexuella och transpersoner 

rapporterar också en sämre psykisk hälsa än övriga befolkningen. Hälsan skiljer sig dessutom 

åt i grupper med olika utbildningsnivå, även om hälsan i landet under senare år har utvecklats 

överlag positivt i samtliga utbildningsgrupper. (Folkhälsomyndigheten, 2017). Ytterligare 

målgrupper med ökad risk för psykisk ohälsa är flyktingar och asylsökande (Kommissionen för 

jämlik hälsa 2017).  

 

Beräknat vårdbehov utifrån bestämningsfaktorer 

Ett etablerat sätt att beräkna vårdbehov är Care Need Index (CNI), som tar hänsyn till 

ett antal bestämningsfaktorer hos befolkningen: ensamstående över 64 år, utlandsfödda, 

arbetslösa, ensamstående förälder, individer som flyttat, lågutbildade och barn under 

fem år. CNI återspeglas inte i ovanstående prognoser för befolkningstillväxt, men 

retrospektivt framträder skillnader mellan länets kommuner (se figur 14). Mellan 2012 

och 2017 har Håbo, Älvkarleby, Knivsta, Tierp och Östhammars kommuners 

befolkning ökat i CNI, medan Heby, Uppsala och Enköpings kommun ligger relativt 

konstant. En stor kommun som Uppsala behöver beakta att CNI kan fördela sig olika 

mellan landsbygd och tätort, såväl som mellan olika geografiska områden inom tätorten.  

 

Diagram 14. Care need index (CN) per kommun i Uppsala län, 2012 och 2017, Region Uppsala 

 

Dessutom behöver ökningen av CNI analyseras utifrån vilken bestämningsfaktor som är 

den tyngst vägande för kommunen. Exempelvis karaktäriserar arbetslöshet och äldre 

personer Älvkarlebys befolkning, medan barnfamiljer karaktäriserar Knivsta och Håbo 

kommuner. Det är tyngden av den specifika bestämningsfaktorn som har betydelse för 

vilken hälso- och sjukvård som behöver prioriteras i respektive kommun.  
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När det gäller öppet arbetslösa och sökande i program för aktivitetsstöd framkommer att 

Knivsta och Håbo kommuner hade lägst andel öppet arbetslösa och sökande i program 

för aktivitetsstöd av samtliga kommuner i länet, medan Älvkarleby och Tierps 

kommuner hade högst andel (se diagram 15). 

 

 
Diagram 15. Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd, Uppsala län och 

kommunerna i jämförelse med riket, Arbetsförmedlingen, 2017 

 

Framtida vårdkonsumtion 

För att kunna strukturera hälso- och sjukvården utifrån befolkningens behov är det 

viktigt att försöka prognosticera den framtida vårdkonsumtionen. Utifrån 

prognosticerade siffror framgår att antalet vårdkontakter som en följd av 

befolkningstillväxten kommer att öka generellt under den kommande tjugoårsperioden. 

Den största förändringen avser de äldsta målgrupperna, där ökningen är dramatisk (se 

diagram 16).  

 

 
Diagram 16. Antal vårdkontakter 2017, 2027 och 2037, rak framskrivning, Region Uppsala, 

2017 

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0

Håbo

Älvkarleby

Knivsta

Heby

Tierp

Uppsala

Enköping

Östhammar

Uppsala län

Riket

Öppet arbetslösa och sökande i program med 
aktivitetsstöd i % av befolkningen

År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016
Källa: Arbetsförmedlingen



 

Regionkontoret, projektet effektiv och nära vård 2030, slutrapport 2018 19 (92) 

4 Region Uppsalas hälso- och sjukvårdssystem 
4.1 Nationell och internationell jämförelse 
Förutsättningarna för att få till stånd en jämlik och personcentrerad vård är några av 

Region Uppsalas mest framträdande utmaningar, inte minst när det gäller primärvårdens 

uppdrag. Vid en genomgång av svensk primärvård visade det sig att Sverige har haft en 

sämre utveckling än andra länder när det gäller att ansvara för befolkningens behov av 

grundläggande medicinsk behandling, omvårdnad, förebyggande arbete och 

rehabilitering utan avgränsning avseende sjukdomar, ålder eller patientgrupper 

(Vårdanalys, 2017).  

 

Andel primärvård av totala hälso- och sjukvården 

Andelen primärvård av den totala hälso- och sjukvården i Sverige är låg jämfört med 

andra länder (OECD, Health Statistics 2016, ur Vårdanalys, 2017). När det gäller 

Region Uppsala i förhållande till övriga landsting/regioner är andelen resurser som 

avsätts till primärvårdens verksamheter näst lägst i hela landet (se diagram 17).  

 

Diagram 17. Kostnadsandel primärvård av total hälso- och sjukvård, Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys, 2017 

 

Befolkningens förtroende 

Enligt den senaste hälso- och sjukvårdsbarometern har invånarna i länet högt förtroende 

för sjukvården i sin helhet, för sjukhusen och vårdcentralerna. De uppfattar att vården 

ges på lika villkor och att de har tillgång till vården när de behöver den. Patienterna har 

också svarat att de är positiva till att koncentrera vård i det fall det förbättrar kvaliteten. 

Det är dock endast 59,3 procent av invånarna i länet som anser att de har en rimlig 

väntetid till vårdcentralen (Hälso- och sjukvårdsbarometern, 2017).  

 

När det gäller förtroendet i befolkningen för primärvården har förtroendet ökat och 

enligt senaste nationella patientenkäten ligger Region Uppsala något högre än 

genomsnittet i landet (respekt och bemötande, tillgänglighet, delaktighet och 

involvering, information och kunskap samt kontinuitet och koordinering (Nationella 

Patientenkäten, NPE 2017). Avseende specialiserad öppenvård och slutenvård samt 



 

Regionkontoret, projektet effektiv och nära vård 2030, slutrapport 2018 20 (92) 

akutmottagningar ligger nivån för förtroendet hos invånarna ungefär på samma 

genomsnitt som övriga landet (Nationella Patientenkäten, NPE 2016).  

 

Det finns ett samband mellan högt förtroende hos befolkningen och hög tillgänglighet; 

ju högre tillgänglighet desto högre förtroende för hälso- och sjukvården (Vårdanalys, 

2017). Som framgår av diagram 18 placerar sig Uppsala i mitten vid en jämförelse 

mellan landsting/regioner.  

 

 

Diagram 18. Samband mellan förtroende och tillgänglighet, Vårdanalys, 2017 

 

En hög patientupplevd kvalitet korrelerar dessutom med lägre kostnader för landstingen. 

(Vårdanalys, 2017). Uppsala har en relativt hög patientupplevd kvalitet och hög 

produktivitet i jämförelse med övriga landsting/regioner (se diagram 19).  

 

Diagram 19. Patientupplevd kvalitet och kostnader per besök (kr), Vårdanalys, 2017 
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Utifrån gjorda analyser framgår dessutom att en högre kontinuitet i hälso- och 

sjukvården ger lägre kostnader. En tänkbar orsak kan vara att det tar kortare tid att 

genomföra ett besök då läkaren eller sjukvårdspersonalen känner patienten sedan 

tidigare (Vårdanalys, 2017).  

 

När det gäller personcentrering i form av exempelvis andel patienter med fast 

läkarkontakt och tillgänglighet till vård på kvällar/helger (exklusive akutsjukhus) ligger 

Sverige sämre till än Norge, Nederländerna och Storbritannien (Vårdanalys, 2017) (se 

figur 1). 

 

 

Figur 1. Patientcentrering, jämförelse mellan olika länder, Vårdanalys 2017 

 

Det finns ingen anledning att anta att Region Uppsalas bild ser annorlunda ut än resten 

av Sverige när det gäller patientcentrering, fast läkarkontakt och tillgänglighet till 

vården. Samskapande vård och kontinuitet är därför några av Region Uppsalas 

viktigaste förbättringsområden. Även anhörigstödet behöver utvecklas. Anhöriga vårdar 

ofta sina familjemedlemmar i hemmet och därmed riskerar de själva att bli patienter om 

de inte får tillräckligt stöd.  

 

Tillgänglighetsstatistik 

Vad avser tillgängligheten till läkarbesök inom sju dagar i Region Uppsala har den varit 

någorlunda konstant de senaste två åren och varierat mellan 83-91 procent. 

Telefontillgängligheten har haft en nedåtgående trend de senaste åren med en 

tillgänglighet om 94 procent hösten 2014 till 86 procent hösten 2017. En av 

förklaringarna till minskningen avseende telefontillgängligheten är att antalet patienter 

som söker kontakt via mina vårdkontakter har ökat kraftigt de senaste två åren 

(Väntetider i vården, 2018).  
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Inom specialistvården har tillgängligheten till första läkarbesök och 

behandling/operation förbättrats sedan 2016. I januari 2018 var tillgängligheten till 

första läkarbesök 84 procent och antalet väntande till första läkarbesök som överskridit 

vårdgarantins gränser om 90 dagar var lägre än på flera år. Tillgängligheten till 

behandling/operation inom specialistvården var i januari 2014 90 procent och sjönk 

fram till och med sommaren 2016. Därefter har tillgängligheten till 

behandling/operation succesivt förbättrats och var i januari 2018 83 procent. 

Siffrorna för Uppsala län när det gäller specialistvården ligger bättre till än genomsnittet 

i landet (Väntetider i vården, 2018).  

 

 

4.2 Region Uppsalas vårdutbud 
Detta avsnitt innehåller endast ett urval av det vårdutbud som finns inom Region Uppsala och 

har inte ambitionen att vara heltäckande. De olika verksamheterna som beskrivs nedan ska 

endast ses som exempel på områden som behöver tas med i de fortsatta diskussionerna om vad 

som bör ingå i den nära vården i länet.  

 

Utifrån de kartläggningar som gjorts i projektet kan konstateras att det finns en brist på 

helhetssyn i dagens vårdutbud och hälso- och sjukvårdssystem. Enskilda beslut har i vissa fall 

inte föregåtts av bedömningar av vilken del i helheten som det finns behov av att utveckla och 

förbättra för att få till stånd en effektiv hälso- och sjukvård som utgår ifrån befolkningens 

behov. En del verksamheter tar hand om samma målgrupper, samtidigt som vissa målgrupper 

hamnar mellan stolarna i de olika vårdnivåerna. Inte heller har tandvården införlivats helt och 

hållet i hälso- och sjukvårdssystemet, utan hanteras oftast som en separat del vid sidan av 

resten av vårdverksamheterna.  

 

Dagens vårdutbud i Region Uppsala visar således på en splittrad bild där olika 

verksamheter växt fram vid olika tidpunkter. Det bidrar till ett bristfälligt koordinerat 

och därmed ineffektivt system som invånarna har svårt att orientera sig i. I dagens 

hälso- och sjukvårdssystem saknas därför helhetsstruktur och samordning mellan de 

olika verksamheterna inom systemet, vilket gör att patienten inte får en sammanhållen 

vård, oavsett om huvudmannaskapet ligger på Region Uppsala eller hos kommunerna. 

Den bild som har växt fram i arbetet med projektet har även förstärkts vid dialoger med 

flera aktörer, exempelvis Pensionärsrådet. Dagens vårdutbud matchar därmed inte 

befolkningens behov på ett heltäckande sätt som är långsiktigt hållbart. 

 

Eftersom vården behöver utföras på rätt nivå och vara sammanhållen enligt BEON-principen, 

behöver hälso- och sjukvårdssystemets struktur utvecklas utifrån andra förutsättningar och 

principer än vad som görs idag. Särskilt gäller detta målgrupper som exempelvis har 

funktionsnedsättningar, personer som är multisjuka och har komplexa behov, både utifrån ett 

hälso- och sjukvårds- och omsorgsperspektiv. Det är också angeläget i de fortsatta 

diskussionerna om utvecklingen mot en effektiv och nära vård att även involvera de privata 

vårdgivarna. 

 

En utmaning med dagens system är att prioritering av framtida fastighetsinvesteringsbehov 

sker utan kunskap om riktning för framtidens hälso- och sjukvård i länet. Det finns därför 

behov av en samlad och övergripande etablerings- och utvecklingsplan för framtidens hälso- 

och sjukvårdssystem som bygger på befolkningens behov på lång sikt och som kan ligga till 

grund för fastighetsinvesteringsplanerna. 
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Vårdsystemet för personer med psykisk ohälsa 

När det gäller psykisk ohälsa är det viktigt att säkerställa att hela vårdkedjan fungerar, eftersom 

olika förvaltningar och verksamheter tar hand om vissa åldersgrupper med viss psykisk ohälsa, 

medan andra vårdenheter hanterar andra (Lumell Associates, 2017). Helhetsperspektivet 

saknas och patienter bollas fram och tillbaka i systemet. Även äldre personer lider ofta av 

psykisk ohälsa, vilket medför att olika vårdinstanser kopplas in utan att någon samordning sker 

mellan enheterna.  

 

Ett exempel där olika vårdnivåer hanterar delvis samma målgrupper är psykisk hälsa hos barn 

och unga och gränsdragningarna mellan de olika vårdenheterna kan ibland vara svåra att göra. 

Psykisk ohälsa hos barn och unga 0-17 år med lätt till medelsvår psykisk ohälsa hanteras inom 

primärvården, ungdomsmottagningarna, samtalsmottagningarna och barnspecialistmottag-

ningarna vid Akademiska sjukhuset. Mödra- och barnhälsovården ansvarar för blivande mödrar 

och barn mellan 0-5 år. Inom specialistvården finns barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) inom 

Akademiska sjukhuset för barn och unga med svår psykisk ohälsa upp till 18 år. Därutöver tar 

habiliteringsverksamheten hand om de grupper med barn och unga med psykisk ohälsa som 

hör till specialistvården inom habiliteringens område. 

 

4.2.1 Vårdcentraler 
Den produktion som utförs inom dagens primärvård avser både offentlig och privat utförd vård 

enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling och lagen om (2008:962) valfrihetssystem. 

Inom primärvårdens vårdcentralsuppdrag (LOV) finns totalt 41 vårdcentraler och åtta filialer 

inom länet, varav 21 vårdcentraler och sex filialer drivs i egen regi och 20 vårdcentraler och 

två filialer drivs i privat regi (se figur 2 och 3).  

 

Totalt genomfördes 2017 mer än en miljon besök inom vårdcentralsuppdraget, det vill säga 

besök till läkare, sjuksköterska, fysioterapeut, mödrahälsovård och barnhälsovård 

(Årsredovisning Vårdstyrelsen, 2017). Det totala antalet besök inom vårdcentralsuppdraget har 

minskat 2017 jämfört med föregående år, framför allt sjuksköterskebesöken. Orsaker till 

minskningen bedöms bland annat vara minskade tider för drop-in-verksamhet och ökad andel 

kontakter via Mina vårdkontakter. Överlag har det skett en förskjutning från besök till 

telefonkontakt för övriga professioner. Den lägre produktionen av läkarkontakter förklaras 

bland annat av vakanta tjänster och brist på distriktsläkare. 

 

Det genomsnittliga antalet årsarbetare på vårdcentralerna vid utgången av 2017 var 618, vilket 

är en ökning med 37 årsarbetare jämfört med 2016.  

 



 

Regionkontoret, projektet effektiv och nära vård 2030, slutrapport 2018 24 (92) 

 
Figur 2. Vårdcentraler i Uppsala län, offentliga och privata, Region Uppsala, 2017 

 

 
Figur 3. Vårdcentraler i Uppsala närområde, offentliga och privata, Region Uppsala 2017 

 



 

Regionkontoret, projektet effektiv och nära vård 2030, slutrapport 2018 25 (92) 

En viktig målgrupp som behöver tas omhand på primärvårdsnivå är barn. Enligt en 

journalanteckningsstudie som gjorts på Barnsjukhuset vid Akademiska sjukhuset skulle 50 

procent av barnen som besöker barnakuten ha kunnat tas omhand inom primärvården. Idag 

finns en överenskommelse om att barn under ett år tas omhand av Akademiska sjukhuset och 

primärvården övriga åldrar. Det har också funnits problem med att cirka 2-4 utskrivningsklara 

barn per vecka inte har kunnat skrivas ut från sjukhuset eftersom de inte beviljats assistans för 

egenvårdsinsatser. En överenskommelse har tecknats mellan Region Uppsala och länets 

kommuner om att lösa behovet av vård gemensamt. Denna typ av samverkansform förväntas 

bidra till nytta utifrån ett individperspektiv och frigöra vårdplatser för andra barn.  

 

4.2.2 Tandvård 
Folktandvården består i dagsläget av 20 kliniker inom allmäntandvården, varav åtta är 

lokaliserade i Uppsala. Av dessa 20 kliniker följer 11 vårdcentralernas lokalisering i länet. 

Specialisttandvård inklusive sjukhustandvård bedrivs i Uppsala och Enköping. Därutöver 

tillkommer cirka 70 privata tandläkarkliniker i länet varav ett femtiotal är placerade i Uppsala 

(se figur 4 och 5). Under 2017 hade Folktandvården ett högt patienttryck beroende på bland 

annat befolkningstillväxten i länet. Samtidigt har rekryteringsläget varit ansträngt för flera 

yrkeskategorier.  

 

Totalt gjordes 2017 cirka 330 000 besök inom den offentliga tandvården, varav cirka 278 000 

besök avsåg allmäntandvården och cirka 52 000 besök till specialisttandvården. Antalet 

årsarbetare 2017 inom Folktandvården var 390, vilket är en ökning från 2016 med 7 årsarbetare 

(Årsredovisning Vårdstyrelsen, 2017). 

 

Även tandvården behöver ingå som en viktig del i det framtida hälso- och sjukvårdssystemet, 

inte minst när det gäller dess hälsofrämjande och förebyggande roll.  

 

 
Figur 4. Tandvårdskliniker i Uppsala län, offentliga och privata, Region Uppsala 2017 
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Figur 5. Tandvårdskliniker i Uppsala närområde, offentliga och privata, Region Uppsala 2017 

 

4.2.3 Habilitering 
Habiliteringsverksamheten i Region Uppsala innefattar huvudsakligen specialiserad 

habilitering för barn och vuxna, det vill säga att bedriva hjälpmedelscentral, syncentral, 

hörcentral och tolkcentral (för döva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade). Här finns 

även en audionommottagning, ett center för kommunikativt och kognitivt stöd (CKK), och 

taltjänst. Därutöver finns en samtalsmottagning för anhöriga, ett mobilt team för barn och 

vuxna för insatser i brukarens närmiljö, en LSS-enheten för myndighetsutövning (enligt 

lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Habiliteringen har ett medicinskt 

ansvar upp till sjuksköterskenivå för LSS-boende för barn och ungdomar under 17 år och 

för hälso- och sjukvård vid två hem för vård och boende (HVB). I förvaltningen ingår även 

ett samordningsansvar för två centrum: Centrum för funktionshinder (innefattar Infoteket) 

och Centrum för hälsa och integration.  

 

Under 2017 genomfördes 72 347 läkarbesök och övriga besök inom Hälsa och 

habiliterings verksamhetsområden (utom slutenvårdsbesöken), vilket är en minskning 

med cirka 6 procent. Dock ingår i denna produktionsstatistik även besök som gjorts 

inom Centrum för hälsa och integration och minskningen av besöksproduktionen beror 

delvis på ett minskat antal asylsökanden. 

 

4.2.1 Vård utanför sjukhus 
När personer med komplexa behov har svårigheter att ta sig till en vårdcentral kan 

hemsjukvård möjliggöra för personen att få motsvarande insatser i hemmet istället. 

Vården kan utföras i såväl ordinarie som särskilt boende. Insatserna kan vara akuta eller 

planerade. Det kan handla om såväl bedömning och behandling som uppföljning. Dessa 

kan också vara förebyggande insatser, exempelvis undernäring som riskerar att resultera 

i undvikbara återinskrivningar, fallskador och trycksår. Hembesöken kan utföras av 

läkare eller sjuksköterska från patientens ordinarie vårdcentral. Alternativt kan behoven 
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tillgodoses av ett mobilt hembesöksteam med särskilt fokus på personer med behov av 

vård i hemmet. 

 

Allmän hemsjukvård 

Allmän hemsjukvård omfattar akuta och planerade insatser på primärvårdsnivån. 

Personer med komplexa behov som har svårt att ta sig till en vårdcentral kan få 

planerade insatser i hemmet istället. Insatserna syftar till att förebygga försämring. Det 

kan handla om såväl bedömning, behandling som uppföljning. Hembesöken kan utföras 

av läkare eller sjuksköterska från patientens ordinarie vårdcentral. Även hemsjukvård i 

form av akuta punktinsatser kan ges till personer vid akut försämring. Istället för att åka 

till en akutmottagning, vilket ofta innebär lång väntan på undersökning och behandling, 

kan patienten få sin bedömning och begränsade vårdinsatser i hemmet. Vid hembesöket 

avgörs om patienten behöver skickas vidare till sjukhuset eller om patienten kan stanna 

hemma, till exempel med stöd från kommunal hemsjukvård.  

 

Specialiserad hemsjukvård  

Specialiserad hemsjukvård inkluderar hemrehabilitering, palliativ vård i livets 

slutskede, vård av icke-palliativa patienter med allvarlig sjukdom som cancer eller KOL 

samt psykiatriska insatser i hemmet. Syftet är både en högre vårdkvalitet och att ersätta 

slutenvårdsdygn på sjukhus. Utgångspunkten är att patienterna ansluts till vårdformen 

under en begränsad tid när de har behov av insatserna. Anslutning till palliativa 

vårdteam sker i regel tills patienten avlider. För kroniskt sjuka patienter, till exempel 

patienter med hjärtsvikt eller KOL där förloppet ofta är fluktuerande, kan i vissa fall en 

”vilande” långtidsanslutning vara aktuell, där patientens anslutning på ett enkelt sätt kan 

aktiveras igen vid behov. 

 

Mobil hemsjukvård i Uppsala län 

Det finns för närvarande ett antal mobila verksamheter i Uppsala län kopplade till 

hemsjukvården:  

 

• Allmän hemsjukvård med mobila team på primärvårdsnivå 

o Kommunala vård- och omsorgsinsatser 

o Insatser i särskilda kommunala boenden (SÄBO) 

o Vårdcentralers hembesök inom ramarna för vårdvalet 

o Mobila närvårdsteam 

o Habiliteringens mobila team 

o Äldrevårdsenhetens hembesöksverksamhet 

• Specialiserad hemsjukvård med sjukhusanslutna mobila team 

o Specialistansluten hemsjukvård (SAH) 

o Avdelningen för specialiserad hemsjukvård (ASH) 

o Lasarettansluten hemsjukvård (LAH) 

o Geriatrisk hemrehabilitering (rehab) 

o Psykiatrins mobila team (akut/äldre/psykos/BUP)  

 

Den organisatoriska hemvisten för de mobila teamen varierar, vilket är en följd av 

lokala anpassningar utifrån befintliga strukturer och politiska ställningstaganden. 
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Figur 6. Mobil hemsjukvård i Uppsala län; mobila team inom specialistvården (mörkgrön färg), 

mobil hemsjukvård på primärvårdsnivå (lila färg), kommunal hemsjukvård (grå färg) 

 

För de sjukhusanslutna mobila teamen har fokus framförallt varit på den palliativa 

vården. En breddning till andra medicinska uppgifter har påbörjats, framförallt genom 

införandet av LAH vid Lasarettet i Enköping. Utbyggd specialiserad hemsjukvård utgör 

en alternativ vårdform för en del av de patienter som idag återfinns inom slutenvården, 

både på sjukhus och närvårdsenheter. Exempelvis har LAH:s verksamhet bidragit till ett 

minskat tryck på slutenvården vid verksamhetsområde medicin vid Lasarettet i 

Enköping. Erfarenheterna är att kostnaderna för lasarettet totalt sett har reducerats i och 

med införandet av LAH.  

 

Vissa frågetecken finns kring samarbetet mellan aktörer inom primärvården och de 

specialiserade hemsjukvårdsteamen. Före LAH hade kommunerna allt ansvar för 

hemsjukvården under jourtid. Idag uppstår inte sällan oklarheter om roller och ansvar, 

trots att det finns skriftliga överenskommelser om ansvarsfördelning och ”gränszonen” 

mellan LAH:s och kommunens insatser.  

 

Även Folktandvården har mobil verksamhet. Under 2017 gjordes 4 500 mobila besök av 

Folktandvården.  

 

Beredskapsjouren är till viss del en mobil enhet. Uppdraget för beredskapsjouren i 

Uppsala län ingår i vårdcentralsuppdraget. Länet har två beredskapsområden, en i den 

västra och en i den östra delen. I arbetsuppgifterna ingår rådgivning, vid behov 

hembesök till sköterska som arbetar i hemsjukvård avseende personer i särskilda 

boenden, konstaterande av dödsfall utanför sjukhusinrättning samt 

vårdintygsprövningar. 
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Närvårdsplatser 

Med närvårdsplatser avses slutenvårdsplatser där patienter skrivs in och behandlas på en 

vårdinrättning lokaliserad utanför Akademiska sjukhuset i Uppsala och Lasarettet i 

Enköping. Närvårdsplatser finns på tre platser i länet: Närvårdsavdelningen i Uppsala, 

Geriatrikavdelning 2/närvårdsplatser i Tierp samt Närvårdsenheten i Östhammar. De 

olika verksamheterna har liknande uppdrag och den primära målgruppen är äldre med 

sammansatta vårdbehov, som inte kräver sjukhusets olika specialistfunktioner.  

 

De tre olika verksamheterna skiljer sig åt i vissa avseenden, framför allt när det gäller 

samfinansieringen med kommunerna. Även andra skillnader finns, såsom 

organisationen av vården samt i det medicinska innehållet. Exempelvis finns inte 

tillgång till röntgen vid Närvårdsavdelningen i Uppsala, vilket försvårar för både 

patienterna och för personalen, då patienterna måste transporteras till och från 

Akademiska sjukhuset i samband med röntgenundersökningar.  

 

När det gäller närvårdsplatser generellt har genomförda utvärderingar kunnat visa att 

denna form av vård tillgodoser stora vårdbehov och avlastar andra delar i vårdsystemet, 

i första hand slutenvården vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det handlar både om 

avlastning genom minskat inflöde till akuten och genom utslussning av 

utskrivningsklara från olika avdelningar på sjukhusen. 

 

4.2.2 Privata utförare 
Hälso- och sjukvård bedrivs i länet inte bara i egen regi utan även av privata utförare 

inom både primärvård, specialiserad öppenvård och tandvård. Från och med 2019 

kommer det att bedrivas hälso- och sjukvård i Region Uppsala inom totalt sju 

vårdområden utifrån lagen om (2008:962) valfrihetssystem; psykoterapi, gynekologi, 

katarakter, ögon, öron, näsa och hals, primär hörselrehabilitering och fotvård för 

diabetiker. Därutöver finns två vårdval inom primärvården; vårdcentralerna och 

mödrahälsovården. Ingen egenregiverksamhet ingår i vårdvalen för specialistvård. Inom 

områdena fysioterapi, enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi samt 

kiropraktik och naprapati enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling finns för 

närvarande 38 vårdgivare/utförare verksamma. Även specialistvård enligt lagen 

(1993:1651) om läkarvårdsersättning utförs i länet av cirka 40 läkare, varav majoriteten 

är lokaliserade i Uppsala innerstad.  

 

Region Uppsala har cirka 340 avtal med privata utförare inom hälso- och sjukvård och 

tandvård. Under 2017 registrerades totalt cirka 2,5 miljoner vårdkontakter (exklusive 

tandvård) inom varav cirka 34 procent registrerades av privata utförare inom hälso- och 

sjukvården som Region Uppsala har avtal med. Totalt köpte Uppsala under 2016 cirka 

15 procent privat utförd hälso- och sjukvård. Inom primärvården var den siffran 40 

procent mätt som andel av Region Uppsalas nettokostnader.  

 

Utvecklingen av verksamheter inom vårdvalen har generellt sett bidragit till en mer nära vård, 

det vill säga ett större utbud av vård som bedrivs utanför sjukhusen. Etableringen av utförare 

inom vårdvalssystemen har också bidragit till att förbättra tillgängligheten, inte minst inom 

vårdcentralsuppdraget. Ett problem med den fria etableringen inom valfrihetssystemen är dock 

att utbudet inom vissa verksamheter tenderar att placera sig i centrala Uppsala, vilket försvårar 

ett jämlikt utbud i hela länet. Några exempel är den fria etableringen av privata psykoterapeuter 

och privat gynekologi enligt valfrihetssystemet, där de flesta mottagningarna i dagsläget är 

placerade i centrala Uppsala (se figur 7 och 8). 
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Figur 7. Privata gynekologer (LOV) i Uppsala län, Region Uppsala, 2017 
 

 
Figur 8. Privata psykoterapeuter (LOV) i Uppsala län, Region Uppsala, 2017 

 

Erfarenheterna från vårdvalssystem inom specialiserad vård visar på svårigheter att uppnå 

kostnadskontroll, bland annat då kapitering i princip inte går att tillämpa. Ersättningen bygger 

därför till stor del på prestation, vilket medför risk för indikationsglidning och ökning av 

antalet besök. Det är svårt att premiera samverkan i ersättningsystemen och därmed riskerar 

många vårdval inom specialiserad vård att öka fragmentiseringen.  
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Ett flertal av de privata företag som bedriver vårdverksamhet är fåmansföretag, vilket kan 

medföra svårigheter att utföra utbildningsuppdraget, det vill säga att ta emot studenter under 

utbildning samt AT-/ST-läkare. Totalt sett bidrar privata utförare positivt till hälso- och 

sjukvårdssystemet. En stor utmaning blir dock att vid utformningen av den framtida nära 

vården i större utsträckning än idag integrera de privata utförarna i det samlade hälso- och 

sjukvårdssystemet, styra etableringar utifrån behov och förbättra samverkan med samtliga 

utförare, såväl offentliga som privata. 

 

 

5 Målbild för en effektiv och nära vård 2030 
I framtidens hälso- och sjukvård är människorna i fokus och vården finns där patienten 

och invånaren behöver den. Relationen mellan människorna och vården är tillitsfull och 

bygger på ett ömsesidigt förtroende. Vården är tillgänglig och nära och samtidigt av hög 

kvalitet. I den framtida nära vården är primärvården basen i ett samspel med sjukhus 

och kommunala insatser som tydligt utgår ifrån patientens behov (God och nära vård, 

SOU 2017:53). 

 

Dialogen med invånare, patienter och anhöriga för att förstå behov och även förstå 

förväntningar är centrala för att kunna fortsätta att utveckla en målbild. Det är en 

framträdande internationell trend att involvera patienter, närstående och invånare i 

vårdens utveckling för att försöka förstå deras behov; ”Vad är viktigt för dig?” är en 

fråga som sprider sig internationellt för att sporra den dialogen och går att följa via 

hashtaggen #whatmatterstoyou.  

 

”I den nära vården måste vi komma ihåg att den mänskliga kontakten, en hand att hålla 

i, är mer välgörande än många andra insatser.” (Röst från Pensionärsrådet) 

 

I en effektiv och nära vård 2030 förväntar sig invånare och patienter att vården är 

lättillgänglig, vilket är en central förtroendefråga. Befolkningen förväntar sig också 

kontinuitet som gynnar såväl förtroendet för som effektiviteten i vården. Att organisera 

sig för kontinuitet är en framgångsfaktor i en effektiv och nära vård. Vården 2030 är 

intresserad och upptagen av att stärka varje persons hälsa oavsett sjukdom, men arbetar 

även tillsammans med andra för att aktivt stärka grupper med sämre hälsa och 

livskvalitet.  

 

Det är viktigt att hälso- och sjukvårdssystemet byggs på ett sådant sätt att den vård 

invånarna behöver ofta är nära. När patienterna har behov av så kallad sällanvård kan 

patienterna tänka sig att få längre avstånd till hälso- och sjukvården (Hälso- och 

sjukvårdsbarometern, 2017).  

 

Vad menas med att hälso- och sjukvården är effektiv och nära? I princip samtliga 

landsting/regioner har idag samlat sig kring det nationella konceptet om att en god vård 

ska vara effektiv, säker, kunskapsbaserad och ändamålsenlig samtidigt som den 

vårdservice som erbjuds ska vara jämlik, tillgänglig och individanpassad (SOSFS 

2005:12). God-vård-konceptet omfattar således effektivitet, medan närhet inte 

omnämns.  
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Figur 9. Kärnvärden i en god och nära vård uttryckta av deltagare på seminarium med Emma 

Spak, Region Uppsala, november 2017 

 

Samarbetet och kommunikationen mellan olika nivåer i det framtida hälso- och 

sjukvårdssystemet kommer dessutom att bli avgörande för hur effektiv vården kan bli, 

framför allt samverkan med kommunerna i länet och landsting/regioner i 

sjukvårdsregionen. I Region Uppsalas strategi för närvårdssamverkan med kommunerna 

beskrivs hur samverkansarbetet mellan Region Uppsala och kommunerna ska utformas 

för att skapa goda förutsättningar för invånarnas hälsa och välbefinnande (Region 

Uppsala, 2017). Denna gränsöverskridande vårdsamverkan handlar om att koppla ihop 

resurser mellan huvudmännen så att vården och omsorgen utvecklas utifrån patienternas 

och befolkningens behov och därmed blir effektiv och nära. Även inom 

sjukvårdsregionen pågår ett arbete för att utveckla och fördjupa samverkan.  

 

5.1 Effektiv vård 
Den gängse beskrivningen av effektivitet är hur väl målen för en verksamhet uppnås i 

förhållande till de resurser som används (Effektiv vård, SOU 2016:2). Effektivitet 

sammanblandas ibland felaktigt med produktivitet, det vill säga mängden prestationer 

och kvaliteten i dessa i förhållande till insatta resurser. Men då glöms målet med 

verksamheten bort, det vill säga patientens hälsoresultat i förhållande till insatta 

resurser. Ibland kan en stor mängd insatser genomföras till hög kvalitet, men där 

hälsoresultatet kunde uppnåtts med färre och billigare insatser. Jämför exempelvis ett 

antal operationer med hälsofrämjande insatser som kan förhindra sjukdomsutveckling så 

att operationer inte behövs eller skjuts på framtiden. Utredningen betonar därför att 

effektivitet ska förstås utifrån flera perspektiv med individens och befolkningens 

hälsoresultat i fokus i likhet med utredningen Effektiv vård:  
 

Utredningens syn på effektivitet kan sammanfattas som det mesta och bästa till patienten 

utifrån befintliga resurser, dvs. att alla resurser inom vården ska användas på bästa sätt, 

både för befolkningens hälsa och för varje enskild patient. (s.72, SOU 2016:2) 
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I God vård understryks även behovet av en säker, kunskapsbaserad och ändamålsenlig 

hälso- och sjukvård (SOSFS 2005:12). Det går inte att åstadkomma om all vård splittras 

upp och förläggs geografiskt nära patienten. En del arbetsuppgifter kräver specifik 

kompetens, det vill säga både kunskap och färdigheter för att kunna utföra dem på ett 

säkert och ändamålsenligt sätt. Läkare behöver exempelvis se tillräckligt många 

patienter för att bli skickliga på diagnos och behandling. Det innebär att 

”sällanuppgifter” behöver koncentreras för att undvika vårdskador och komplikationer. 

Dock kan även viss högspecialiserad vård utföras digitalt. Dessutom behöver all 

professionell personal kunna föra en lärande dialog med varandra för att upprätthålla 

kompetens och en kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård. Det innebär att god vård är 

svår att uppnå med alltför små enheter och små personalgrupper.  

 

En omställning till en effektiv och nära vård 2030 handlar således om att både öka 

närhet och koncentration av vård, det vill säga det behövs decentralisering och 

centralisering samtidigt. Internationellt används bilden av ett tredimensionellt mål (se 

figur 10); vården behöver sammantaget sträva mot bättre hälsa i befolkningen till lägsta 

möjliga kostnad där individer har gott förtroende för och goda erfarenheter av den vård 

som erbjuds. Det tredimensionella målet liknar utredningens tolkning av begreppet 

effektivitet ”det mesta och bästa till patienten utifrån befintliga resurser” och 

utmaningen omfattar att skapa balans mellan dessa tre 

dimensioner. Idag diskuteras även ett fjärde perspektiv 

till det tredimensionella, exempelvis medarbetar- eller 

jämlikhetsperspektiv. Institute for Healthcare 

Improvement (IHI) inbjuder till nytolkningar av det 

trefaldiga målet som passar respektive hälso- och 

sjukvårdssystem.  
 

 

 

 

Figur 10. Ett balanserat tredimensionellt utvecklingsmåI, IHI, 2018  

 

5.2 Nära vård 
Enligt delbetänkandet God och nära vård (SOU 2017:53) kommer vården i framtiden att 

utgå från principen att vara nära. Nära vård innebär att vården i allt större utsträckning 

förflyttas från byggnaden ”sjukhuset” och ut i andra vårdformer. I den nära vården 

kommer därför delar av det som idag är primärvård, sjukhus och kommunal vård och 

omsorg att ingå. Målbilden för framtidens hälso- och sjukvård i länet ska utgå från 

befolkningens behov och fokusera på att uppnå en bättre och mer jämlik hälsa hos 

invånarna i Region Uppsala.  

 

Hälso- och sjukvården ska samtidigt vara god och uppfylla kraven i hälso- och 

sjukvårdslagen (2017:30), det vill säga vara av god kvalitet, tillgodose patientens behov 

av trygghet, kontinuitet och säkerhet, bygga på respekt för patientens självbestämmande 

och integritet samt främja goda kontakter mellan patienten och hälso- och 

sjukvårdspersonalen. Dessutom ska hälso- och sjukvården vara effektiv, lättillgänglig, 

sammanhållen, personcentrerad och hälsofrämjande. Primärvården behöver ytterligare 

stärkas som bas och öppenvården ska vara förstahandsvalet. Tidiga vårdinsatser och 

förebyggande hälso- och sjukvård ska möjliggöra en omställning från sjukhusvård till 
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mer öppenvård. Det ”traditionella” flödet och det system som är uppbyggt idag behöver 

ändras och utvecklas.  

 

 

 
 
Figur 11. Region Uppsalas idéskiss av begreppet nära vård modifierad utifrån bild av Emma 

Spak, samordnare för nära vård, SKL, september 2017 

 

Begreppet nära eller närhet har flera dimensioner och närheten kan främst definieras av 

patienten. Närhet kan omfatta geografisk närhet, men även relationell och tillgänglig 

närhet. Den goda vården finns tillgänglig när och där patienten behöver den.  

 

 
Figur 12. En användbar definition av begreppet närhet, Västra Götalandsregionen, 2017 

 

https://www.regionuppsala.se/Global/LLK/H%c3%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rdsavd/EmmaSpak_bildspel_naraVard_170921.pdf
https://www.regionuppsala.se/Global/LLK/H%c3%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rdsavd/EmmaSpak_bildspel_naraVard_170921.pdf
https://www.regionuppsala.se/Global/LLK/H%c3%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rdsavd/EmmaSpak_bildspel_naraVard_170921.pdf
https://www.regionuppsala.se/Global/LLK/H%c3%a4lso-%20och%20sjukv%c3%a5rdsavd/EmmaSpak_bildspel_naraVard_170921.pdf
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Relationell närhet innebär att individen tillsammans med sina anhöriga får träffa samma 

personer i vården. Det kan vara en sköterska, fysioterapeut eller läkare som känner 

patienten väl, vilket skapar trygghet samtidigt som det ger bättre möjlighet att samordna 

vården med andra vårdgivare som också känner personen. Relationerna skapar därmed 

kittet i samordningen av vården. Närhet kan också omfatta att vården är tillgänglig när 

invånaren behöver den. För att överbrygga geografin kan närhet också betyda att via 

digitala medier, exempelvis i videomöten, komma nära de som omhändertar patienten. 

Individen kan upprätthålla kontinuerlig kontakt med de specialister som känner hen på 

sjukhuset, samtidigt som de som kan personens sjukdomsbild i den närmaste 

omgivningen kan delta, exempelvis vårdcentralens hjärtsviktssköterska eller 

hemtjänstpersonalen från kommunen.  

 

 
Figur 13. Illustration om framtidens vård, Marek Skupinski, 2017 

Bilden ovan ska visa att i framtidens vård är människorna i fokus och vården finns där 

patienten och invånaren behöver den. Relationen mellan människorna och vården är 

tillitsfull och bygger på ömsesidigt förtroende. Den är tillgänglig och nära och samtidigt 

av hög kvalitet. Vården fungerar som ett högkvalitativt nätverk, som är ihopkopplat och 

anpassar sig efter behov.  

Den målbild som tagits fram har främst fokuserat på de områden där svensk hälso- och 

sjukvård behöver förbättras och där Sverige presterar sämre än andra länder, exempelvis 

inom områden som tillgänglighet och personcentrering. Dessutom utgår målbilden från 

att den ska finnas nära utifrån patientens perspektiv. Om samtliga dessa kärnvärden och 

grundprinciper kan bli utgångspunkten i den framtida hälso- och sjukvården skapas 

trygghet, tillit och förtroende hos invånarna.  

 

”Primärvården är mitt självklara förstaval och finns nära mig för att stödja, bibehålla 

och förbättra min hälsa” (Fiktivt patientcitat från målbild primärvård) 

 

”Visst har vi fortfarande flera huvudmän och olika typer av utförare, men jag tror 

knappt att patienten märker eller ens tänker på det.” (Fiktivt vårdpersonalcitat från 

målbild primärvård) 
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5.3 Samskapad vård 
Det går att lägga till ytterligare en dimension till närhet och det är patientens delaktighet 

i utformningen av vården. Sedan 1990-talet har en rörelse vuxit fram i termer av 

patientengagemang, patientcentrerad vård, personcentrerad vård, patient- och 

brukarmedverkan, delat beslutsfattande samt erfarenhetsbaserad design av vården. Det 

som förenar de olika inriktningarna är insikten och respekten för individens preferenser 

av vårdens utformning. 2018 års kunskapsläge samlar dessa idéer om involvering i talet 

om en samskapad vård med erkännandet att vårdens möten består av ett gemensamt 

beslutsfattande av två experter. Den ena experten är patienten som har en unik 

erfarenhet av att leva med en sjukdom/skada och den andra experten är en professionell 

person som kan diagnos och behandling. Patientens erfarenhet kan dock tas tillvara på 

olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet och i samhället som helhet. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14. Bearbetad modell av co-production, Batalden, Batalden & Margolis, et al., 2015 

 

I den samskapade vården ses patienten och anhöriga/närstående som jämlika partners i 

vården. Det behöver genomsyra vårdens direkta utformning, när vården utvecklas och 

när den leds och styrs. Att arbeta samskapande innebär exempelvis att vårdteamet 

arbetar i partnerskap med patienterna och, så långt det är möjligt, deras anhöriga. 

Anhöriga är patientens nätverk eller de relationer patienten väljer och som är viktiga för 

patientens dagliga liv. Den samskapande vården hjälper människor att identifiera 

förmågor, utveckla kunskap, kompetens och det självförtroende som behövs för att 

kunna fatta välgrundade beslut om sin egen hälsa och vård. Denna vård är 

sammanhållen och utgår ifrån varje persons egna resurser, förmågor, vilja och behov. 

Samskapande vård tar också hänsyn till anhörigas resurser, förmågor, vilja och behov 

för att skapa bästa möjliga förutsättningar för patienten i samråd med anhöriga. 

Patienter och deras anhöriga som är medskapare i sin egen vård har bättre 

förutsättningar för bästa möjliga behandlingsutfall och livskvalitet.  

 

”Nu vågar vi involvera både patienter och anhöriga i vården. Det var enklare när vi 

styrde efter våra mallar och scheman, men det här är roligare och det funkar bättre.” 

(Fiktivt vårdpersonalcitat från målbild primärvård) 

 

 

Lokalsamhälle 

Samskapad god 
och nära vård 

Hälsa i befolkningen 
Ett gott liv 
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Hälso- och 
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Regionkontoret, projektet effektiv och nära vård 2030, slutrapport 2018 37 (92) 

5.4 Hälsofrämjande och förebyggande insatser 
Historiskt betonades hälsouppdraget mycket starkt för att på senare tid övergå till att 

mer fokusera på uppdraget att producera vård. Ett provinsialläkar- eller 

distriktsläkaruppdrag innefattade ett ansvar för hälsan inom ett geografiskt definierat 

område, i vårdsammanhang ofta kallat upptagningsområde. I och med valfrihet och 

vårdval har de geografiska gränserna blivit suddigare, speciellt i tätort med många 

aktörer på en begränsad yta.  

 

Traditionellt sett är hälso-och sjukvården reaktiv, det vill säga den reagerar på problem 

och åtgärdar dessa. Internationellt sett är svensk hälso- och sjukvård framgångsrik att 

åtgärda sjukdom. Resultaten för exempelvis hjärtinfarkt och flertalet cancersjukdomar 

är mycket goda. Det reaktiva arbetssättet fungerar således utmärkt för många 

sjukdomar. Det sekundärpreventiva arbetet har stärkts och fungerar bra vid många 

sjukdomar, till exempel efter inträffad hjärtinfarkt. För vissa patienter, speciellt 

patienter med stora behov och många sjukdomar, så kallat multisjuka, fungerar dagens 

reaktiva arbetssätt betydligt sämre. För dessa patienter behövs ett mer proaktivt 

arbetssätt.  

 

Arbetet med att skapa hälsa innebär således inte enbart om att diagnostisera och 

behandla sjukdom, utan att ur ett individperspektiv bedriva ett primär- och 

sekundärpreventivt arbete. Det primärpreventiva arbetet behöver förstärkas. Den nära 

vården är den självklara arenan för merparten av det primärpreventiva arbetet. En 

konsekvens av detta är att hälsouppdraget bör markeras tydligare i 

primärvårdsuppdraget, i första hand ett hälsouppdrag för de individer som 

vårdpersonalen möter i sitt arbete. Förenklat innebär det för primärvården ett 

hälsoansvar för listade individer. I samma anda bör den holistiska synen på uppdraget 

betonas tydligare än idag. 

 

”Tandvården har gått från att laga till att förebygga – hur gör vården denna 

omsvängning?” (Röst från nämnden för kunskapsstyrning) 

 

Det är viktigt att ta hänsyn till att hälsa och levnadsvanor påverkas av individers olika 

resurser och livsvillkor. Hälso- och sjukvården anses svara för cirka 25 procent av 

hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer som påverkar hälsotillståndet i 

befolkningen indirekt eller direkt (se figur 15). Väsentliga bestämningsfaktorer för 

hälsan är utbildningsnivå, arbete och inkomst, utöver livsstilsfaktorer som kost och 

motion. När det gäller levnadsvanor står dessa för en femtedel av den samlade 

sjukdomsbördan. Rekommendationer utifrån de nationella riktlinjerna omfattar åtgärder 

för att stödja personer att förändra tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma 

matvanor samt otillräcklig fysisk aktivitet (Socialstyrelsen, 2017).  

 

I Uppsala län tillfrågas 18 procent om någon levnadsvana vid besök på vårdcentral. 

Samtliga patienter över 13 år tillfrågas dessutom om tobaks- och kostvanor i samband 

med tandvårdsbesök. Enligt hälso- och sjukvårdsbarometern uppger 85 procent av 

invånarna i länet att de är positiva till att diskutera levnadsvanor med hälso- och 

sjukvårdspersonal (Hälso- och sjukvårdsbarometern, 2017).  
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Figur 15. Hälsans bestämningsfaktorer, ur Hälso- och sjukvårdens roll för en jämlik hälsa, 

Kommissionen för jämlik hälsa, 2017 

 

Eftersom flertalet bestämningsfaktorer främst kan påverkas från andra samhällsarenor 

skapas hälsa genom samverkan med ett flertal samhällsaktörer, till exempel skola, 

näringsliv, Försäkringskassa och Arbetsförmedling. Ett aktivt hälsoarbete kräver god 

kännedom om invånarna och de speciella förutsättningar som gäller inom ett begränsat 

geografiskt område. Det är därför viktigt att aktörerna som ska arbeta hälsofrämjande 

och förebyggande är verksamma i lokalsamhället. Ett aktivt förebyggande arbete kräver 

också tillgång till hälsodata nedbrutet på lokal nivå för att bättre kunna bedöma vilka 

åtgärder som krävs.  

 

”Vi behöver bli ännu bättre på att rikta vårt preventiva arbete för dem som 

behöver det bäst, till exempel nyanlända, människor med lägre socioekonomi. 

Vi ska inte lägga kraft på dem som fixar sin munhälsa själva” (Röst från 

Folktandvården) 

 

Personer med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar kommer under 

hela sin livstid behöva hälso- och sjukvårdsinsatser, i många fall av samtliga vårdnivåer. 

Den specialiserade habiliteringen har särskild kompetens om funktionsnedsättningar 

och utgör ett komplement till den hälso- och sjukvård som alla har rätt till. Tillgången 

till denna förutsätts av att vården organiseras och planeras på ett sätt som möter dessa 

gruppers behov. Den specialiserade habiliteringen arbetar hälsofrämjande och har ett 

särskilt ansvar för att samverka och samarbeta med övrig hälso- och sjukvård utifrån 

den enskildes behov. 

 

På individnivå gör tandvården riskbedömningar på samtliga patienter genom att i dialog 

med patienten kartlägga levnadsvanor av betydelse för munhälsan och därefter anpassa 

insatserna efter patientens behov. Tandvårdens verksamheter behöver dock integreras på 

ett bättre sätt i det framtida hälso- och sjukvårdssystemet, inte minst för att stödja och 

visa på goda exempel på hur resterande delen av hälso- och sjukvården kan arbeta 

förebyggande och hälsofrämjande. Viktigt att framhålla är att Folktandvårdens 

områdesansvar är en absolut förutsättning för att kunna arbeta med förebyggande 

insatser.  
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På befolkningsnivå kan tandvårdens sätt att följa kariesutvecklingen kopplat till ett 

områdesansvar vara vägledande i folkhälsoarbetet (se figur 16). Kariesutvecklingen och 

kopplingen till socioekonomiska faktorer är stark, vilket gör att Folktandvårdens 

möjligheter till statistikuttag och långtidsuppföljningar även skulle kunna utnyttjas av 

den övriga vården.  

 

Organiseringen av det framtida hälsoarbetet skulle kunna ske utifrån samma modell som 

inom Folktandvården, det vill säga det strategiska planerings- och utvecklingsarbetet 

kan ligga centralt, men de kollektiva insatserna sköts av personalen i de lokala 

verksamheterna i mötet med patienterna. Inom Folktandvården finansieras insatserna av 

gemensamma medel för folkhälsoarbete. 

 

 
Figur 16. Kariesutvecklingen i Uppsala, Folktandvården 2018 

Kommentar: Ju rödare färg desto större förekomst av karies 

 

När det gäller organiseringen av det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på 

övergripande nivå framgick i en workshop som hölls i januari 2018 med ett flertal 

aktörer inom Region Uppsala och som arbetar med hälsofrämjande att det behövs 

tydliga uppdrag och roller i systemet och en samsyn kring uppdragen på de olika 

nivåerna. För att nå målbilden till 2030 kommer det att krävas att beslutsfattare på 

samtliga nivåer ser det hälsofrämjande arbetet som viktigt och har samsyn i frågorna. 

Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet behöver ske i nära samverkan med andra 

aktörer, framför allt kommunerna. Ett exempel på samarbete med kommunen är ett 

pilotarbete som pågår mellan regionkontoret och Älvkarleby kommun för att ta fram ett 

analysverktyg för god och jämlik hälsa. Målet är att analysverktyget ska utvecklas för 

samtliga kommuner i länet. 
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6 Strategier och förslag 
För att kunna uppnå målbilden för framtidens hälso- och sjukvård behövs ett antal 

strategier som talar om hur vägen bör se ut för att kunna utveckla hälso- och 

sjukvårdssystemet i Region Uppsala. Utifrån ett nuläge och bakåtblick kan lärdomar 

dras som gör att det lättare går att nå målbilden om en effektiv och nära vård.  

 

I det övergripande arbetet ingår att utveckla en hälso- och sjukvårdsstruktur som 

stämmer överens med befolkningens framtida behov och som ger förutsättningar för 

patientens samskapande med vården. Dessutom leder de olika delarna i strategin till ett 

antal förslag som behöver genomföras i olika etapper fram till och med 2030. 

 

 

 

Figur 17. Strategi och målbild för en effektiv och nära vård 2030 



 

Regionkontoret, projektet effektiv och nära vård 2030, slutrapport 2018 41 (92) 

6.1 Förnyad vårdstruktur 

 

För att uppnå målen för framtidens nära vård krävs förändringar av dagens vårdstruktur. 

Dagens system kommer inte att klara av att möta framtida vårdbehov utifrån tillgängliga 

resurser. De närmaste åren kommer att innebära ekonomiska utmaningar och samtidigt 

behöver ett långsiktigt utvecklings- och omställningsarbete initieras nu för att klara 

utmaningarna på sikt. Nivåstrukturering är ett välkänt begrepp när det gäller 

förändringsarbete inom hälso- och sjukvården. Oftast förknippas begreppet med 

koncentration av specialiserad eller högspecialiserad vård. Nivåstrukturering i sin helhet 

är dock ett vidare begrepp som omfattar allt från egenvård till rikssjukvård. En 

ledstjärna i nivåstrukturering bör vara bästa effektiva omhändertagandenivå (BEON). 

Bästa nivå är den nivå där kostnaderna är lägst och kvaliteten högst under förutsättning 

att triageringen i systemet fungerar väl. 

 

 

 

 

För att uppnå målen för framtidens effektiva och nära vård krävs förändringar och 

förnyelse i dagens vårdstruktur för att kunna möta framtida befolkningsbehov. Viss 

vård behöver koncentreras och viss vård behöver finnas nära. Samtidigt som en ny 

struktur byggs upp behöver delar i dagens hälso- och sjukvårdssystem avvecklas 

eller anpassas. I samband med detta behöver lokal- och 

fastighetsförsörjningsplanerna för länets hälso- och sjukvårdsverksamheter ses över 

och uppdateras utifrån den nya strukturen. 

 

Förslag 

• Ett arbete behöver inledas under hösten 2018 för att påbörja utvecklingen 

mot en ny struktur för hälso- och sjukvården i Region Uppsala enligt 

följande nivåindelning, som inte är detsamma som organisatoriska nivåer: 

 

- Egenvård 

- Vård i hemmet och mobila team 

- Närmottagningar 

- Hälsocentraler 

- Hälsocentraler med särskilda uppdrag 

- Vårdcentrum med närvårdsplatser 

- Specialiserad vård utanför sjukhus 

- Länssjukhus 

- Riks- och regionsjukhus 

 

• Region Uppsala behöver omgående tillsätta en särskild utredning avseende 

den framtida lokal- och fastighetsstrukturen för den framtida nära vården i 

länet.  

• Det finns verksamheter som inte analyserats tillräckligt i samband med 

denna utredning, exempelvis akutsjukvårdens flöden inklusive den 

prehospitala vården. Dessa delar bör uppmärksammas i det fortsatta arbetet. 
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Projektet Effektiv och nära vård 2030 kan i stora delar betraktas som ett 

nivåstruktureringsprojekt. Även om detta projekt primärt handlar om den nära vården 

och bland annat har stort fokus på primärvård och kommunal hälso- och sjukvård, 

kommer föreslagna förändringar att få följdverkningar för hela hälso- och 

sjukvårdssystemet. Ändras en pusselbit i ett sammanhållet system påverkas hela 

systemet. Utifrån ett kvalitetsperspektiv behöver dessutom en viss koncentration 

komma till stånd av vård som enbart ska bedrivas vid Akademiska sjukhuset och 

Lasarettet i Enköping. Den nationella och sjukvårdsregionala nivåstruktureringen 

kommer också ha betydelse för hela hälso- och sjukvårdssystemet såväl inom Region 

Uppsala som för övriga landsting och regioner.  

 

Nivåstruktureringen ska utgå från individens behov av vård. Vid behov som uppstår ofta 

finns vanligtvis behov av att vård finns nära invånarna. Om det är behov som uppstår 

mer sällan kommer patienterna att få transportera sig längre för att få sina behov 

tillgodosedda. Ett ofta förbisett mål är att minska behovet av traditionell vård via ett 

aktivt folkhälsoarbete, som kräver samverkan mellan ett stort antal samhällsaktörer på 

lokal nivå.  

 

Struktureringen av framtidens vård kan beskrivas på olika sätt. I figur 18 illustreras 

olika nivåer i systemet utifrån det mest basala, egenvården, till insatser som kräver 

personella insatser från vården. 

 

 

 
 
Figur 18. Nivåstrukturering 2030, Region Uppsala, 2018 

 

  



 

Regionkontoret, projektet effektiv och nära vård 2030, slutrapport 2018 43 (92) 

6.1.1 Egenvård 

 

Att utveckla möjligheterna till egenvård utgör en stor effektiviseringspotential. Enligt 

Socialstyrelsens definition är det egenvård när någon inom hälso- och sjukvården har 

bedömt att en person själv eller med hjälp av någon annan kan utföra en hälso- och 

sjukvårdsåtgärd. I dagligt tal kan begreppet egenvård handla om de åtgärder som den 

enskilde själv kan vidta vid enkla och vanliga sjukdomar och skador utan beslut av 

legitimerad personal. Det kan också handla om att förebygga ohälsa eller skador.  

 

Region Uppsala har en stor uppgift i att tillhandahålla informationsmaterial som 

förebygger sjukdom och som ger råd när sjukdom väl inträffat. 1177 är en viktig kanal 

för att förmedla information till invånarna om exempelvis olika sjukdomstillstånd och 

därmed öka invånarnas möjligheter att klara vården på egen hand. Nationellt samarbete 

inom ramen för 1177 sker redan idag. Med sin tillgång till universitetssjukvård bör 

siktet vara högt inställt för Region Uppsala – inom ramen för det nationella samarbetet 

kan Region Uppsala inta en ledande ställning i den framtida utvecklingen av stöd till 

invånarna för utvecklingen av egenvården.  

 

”Vi har haft svårt att triagera patienterna. Det blev mycket vård som skulle ha 

varit egenvård” (Röst från primärvården) 

 

Även ambulansdirigeringen kan till viss del ses som en form av patientrådgivning. 

Liksom 1177 Vårdguiden på telefon och annan rådgivning är det en ingång i vården och 

som sådan mycket betydelsefull för effektiviteten i det samlade systemet. Ingångarna är 

ett synnerligen viktigt verktyg för det samlade vårdsystemets effektivitet. Utredningen 

anser att Region Uppsala bör driva dessa ingångar i egen regi. Det kan ibland behöva 

göras snabba förändringar i exempelvis rutiner och är Region Uppsala då bunden av 

avtal riskerar förändringar bli både krångliga och kostsamma. Eftersom 1177 

Vårdguiden på telefon nyligen återgått i Region Uppsalas ägo är man ägare av de två 

ingångarna – 1177 och ambulansdirigeringen. Även den prehospitala vården som helhet 

bör finnas med framöver så att den kan anpassas till den nya vårdstrukturen.  

 

Att utveckla möjligheterna till egenvård utgör en stor effektiviseringspotential. 

Region Uppsala har stora möjligheter att vidareutveckla e-tjänster så att egenvård 

kan bli den första ingången i framtidens hälso- och sjukvårdsstruktur. 1177 och 

annan rådgivning samt ambulansdirigeringen är viktiga ingångar i vården. Dessa 

ingångar är synnerligen viktiga verktyg för det samlade vårdsystemets 

effektivitet.  

 

Förslag 

• Region Uppsala bör även fortsättningsvis driva ett aktivt genomförande 

av e-tjänster 

• Utveckla de digitala kontaktvägarna integrerat i ett kontinuitetsbaserat 

hälso- och sjukvårdssystem. 

• Även fortsättningsvis driva 1177 Vårdguiden på telefon och 

ambulansdirigering i egen regi för att säkerställa kontinuiteten i dessa 

viktiga ingångar till vården. 
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Vad gäller kroniska sjukdomar finns mycket stora effektiviseringsmöjligheter via en 

utvecklad egenvård. Effektiviseringspotentialen är stor, inte minst med tanke på att 

cirka 80 procent av vårdens resurser i framtiden beräknas åtgå till kroniska sjukdomar. 

Med ökande utbildningsnivå och medicintekniska landvinningar finns oanade 

möjligheter att göra patienten till expert på sin egen sjukdom. Vårdpersonalens roll 

kommer därmed att förändras från en mer styrande till en mer stödjande/rådgivande roll. 

En kulturell omställning som inte är helt enkel.  

 

Den digitala utvecklingen har redan medfört nya verktyg till patientens hjälp. Journal 

via nätet där Region Uppsala intagit en ledande roll är ett exempel på ett verktyg som 

patienten i ökande utsträckning kan nyttja för egenvård. Appar som håller ordning på 

mätvärden finns redan. I ökande utsträckning och med användning av AI (artificiell 

intelligens) kommer verktygen även bland annat kunna dosera läkemedel. Precis som 

bilen numera själv indikerar servicebehov kommer appen att säga till när det är dags för 

besök i vården och förmodligen även hjälpa till med tidsbokning. En välskött diabetes 

kommer på detta sätt inte kräva speciellt många fysiska besök i vården.  

 

Genom utveckling av digitala hjälpmedel kan vården effektiviseras avsevärt genom att 

minska antalet fysiska besök och ersätta dessa med olika former av digital kontakt. 

Digitala kontaktvägar har absolut störst effektiviseringspotential i ett kontinuitetsbaserat 

system. Ett mål i sig är att dessa kontakter, inklusive dagens telefonsamtal till 1177, i 

större utsträckning än idag sker via den nära vården. Det skänker patienten trygghet, 

ökar kvaliteten och därmed effektiviteten. 

 

Ett principiellt ställningstagande är att e-hälsotjänsterna utvecklas integrerat i den 

ordinarie vården och inte byggs som separata spår. Detta för att kontinuiteten i 

vårdkontakterna och patientsäkerheten ska stärkas. 

 

Det bör påpekas att den skisserade utvecklingen ska ses över en längre period. Kroniska 

sjukdomar ökar med stigande ålder. Alla behärskar inte IT, även om redan idag den 

äldre generationens förmåga att hantera digitala hjälpmedel inte ska underskattas. Det 

kommer alltid finnas patienter med nedsatt kognitiv förmåga som kräver mer 

konventionellt omhändertagande, även om AI även hos dessa grupper ska ses som en 

möjlighet till kvalitetshöjning och som ett stöd inte bara till patienten, utan även till 

personalen.  

 



 

Regionkontoret, projektet effektiv och nära vård 2030, slutrapport 2018 45 (92) 

6.1.2 Vård i hemmet och mobila team 

 

Gränsen mellan egenvård och vård i hemmet är flytande. Egenvård är givetvis en form 

av vård i hemmet och insatser från vårdpersonal i patientens hem utgör i delar ett stöd 

för egenvård.  

 

Det finns en bred samsyn, vilja och engagemang inom dagens hälso- och 

sjukvårdssystem att på ett mer effektivt sätt arbeta för att förbättra hälsan och 

livskvaliteten för målgrupper med särskilda behov och samsjuklighet. Avgörande är 

dock att morgondagens vård- och omsorgssystem samverkar och att det ges tillräckligt 

goda förutsättningar för berörda aktörer att utveckla arbetssätt och samverkansformerna 

för att en förändring ska kunna ske. Samspel mellan primärvård och sjukhus, såväl som 

kommuner, är helt avgörande för att uppnå förbättrade resultat för samtliga målgrupper.  

 

”Vi behöver tänka som i en stafett – behöver hålla pinnen tills vi är säkra på att nästa 

uppfattar att den förts över”. (En röst från dialogarbetet om samarbetet mellan regionen 

och kommunerna) 

 

En av utvecklingslinjerna är ett samordnat vårdprocessarbete som startats upp under 

projekttiden och som kopplas till arbetet för en utvecklad kunskapsstyrning. En annan 

utvecklingslinje är ökad koordinering och samordning av vårdens insatser över såväl 

förvaltningsgränser som huvudmannagränser där ett exempel är samarbetet i länet 

rörande barn med behov av egenvård som hamnat mellan stolarna med anledning av 

ändrad praxis rörande personlig assistans. En tredje utvecklingslinje är att se över 

vårdstrukturerna inom primärvården och det som kallas för riktad primärvård. 

 

Grunden för insatser i patientens hem är det traditionella hembesöket, som även 

fortsättningsvis är ett viktigt ansvar i primärvårdsuppdraget. Hembesök av 

distriktssköterska, distriktsläkare eller fysioterapeut till patienter som har svårt att 

förflytta sig är viktiga inslag i den nära vården och bör sannolikt ske i större 

utsträckning än idag.  

 

I takt med tillkomsten av alltmer avancerade lösningar som möjliggör vård av allt 

sjukare patienter utanför dagens sjukhus kommer hemmet bli en viktig plats för 

framtida hälso- och sjukvård. Det gäller såväl vård i hemmet för lättare sjukdomar 

som för patienter med stora och komplexa behov. För dessa grupper krävs att ett 

förstärkt samarbete utvecklas över huvudmannaskapsgränserna. Vården i hemmet 

behöver bli en integrerad del av andra former av nära vård och omsorg. 

 

Idag finns ett flertal olika mobila team inom Region Uppsala. Utredningen föreslår 

en reduktion till tre typer av team: 

 

1. Hembesök inom ramen för primärvårdsuppdraget 

2. Team med inriktning specialiserad somatik och psykiatri (exempelvis inom 

barnsjukvård, avancerad palliativ vård och habilitering) 

3. Mobila närvårdsteam som utformas i samarbete med kommunerna och som 

knyts till respektive vårdcentrum. Teamen behöver utveckla ett proaktivt 

arbetssätt. Antalet bör vara 4-5 för att täcka regionens samlade behov 
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Mobila team har stor betydelse för en riktad vård gentemot vårdens storkonsumenter. 

När det samlade vård- och omsorgsbehovet blivit mycket stort kan mobila team 

möjliggöra för dessa patienter att vårdas hemma. Mobila teamen bör definieras som en 

ny vårdnivå. När insatser från mobila team regelmässigt krävs tar dessa över ansvaret 

från den ordinarie primärvården. 

 

Patienter med stora behov kräver insatser från såväl Region Uppsala som 

hemortskommunen. En avgörande framgångsfaktor blir parternas förmåga att samverka 

på ett effektivt sätt. Dagens samverkan bygger ofta på avtal som försöker definiera 

ansvar och gränserna för respektive parts insatser. Att på övergripande nivå definiera 

ansvar är möjligt, men att i detalj definiera ansvar och gränsdragning är i princip 

omöjligt. Goda exempel i landet har visat att framgångsrik samverkan bygger på 

ömsesidig tillit och att ersätta detaljstyrningen med en övertygelse om att aktörerna har 

ett gemensamt uppdrag där den absoluta gränsdragningen är omöjlig och inte ens 

önskvärd. Region Uppsala har under 2017 tillsammans med länets kommuner utvecklat 

och fördjupat samverkan och har tagit fram en gemensam närvårdsstrategi. En stödjande 

infrastruktur för god samverkan är ett användarvänligt och sammankopplat 

journalsystem. Det behöver vara lätt att komma åt information om patienten i den 

sammanhållna vården.  

 

Att arbeta i mobila team handlar till stor del om ett annat arbetssätt. I stället för det 

traditionellt reaktiva arbetssättet bedrivs arbetet proaktivt. Vårdpersonal identifierar 

risker, ger vid behov ordinationer och inte minst efter samråd med patient och anhöriga 

tar ställning till aktivitetsnivå vid akuta försämringar. Verksamhet inom mobila team 

behöver inte planeras utifrån stort behov av akuta insatser. Med ett proaktivt arbetssätt 

kan behovet av akuta insatser minimeras. Det övergripande målet är att rejält minska 

behovet av sluten sjukhusvård för patienter med stora och komplexa behov.  

 

Inom Region Uppsala finns ett flertal typer av team. Genomgående har utredningen 

uppfattat att det finns för många typer av team och att de olika teamens uppdrag är 

oklara. ”Städa upp bland teamen” har varit ett råd. Ett gott exempel är dock de 

nuvarande mobila närvårdsteamen, som är under uppbyggnad. 

 

De mobila närvårdsteamen kan förslagsvis innehålla läkare, gärna med geriatrisk 

kompetens, distriktsköterska anställd av Region Uppsala samt omvårdnadspersonal från 

kommunen. Viktigt att de senare har möjlighet att mer eller mindre akut ta 

biståndsbeslut om till exempel förstärkta omvårdnadsinsatser. Observera att 

sammansättningen vid varje enskild insats i hemmet kan variera. Läkare torde till 

exempel inte alltid behöva medfölja.  

 

Beräkningar från fungerande verksamheter i landet pekar mot att cirka 0,2-0,3 procent 

av befolkningen är aktuella för insatser från mobila närsjukvårdsteam. Detta kräver ett 

underlag på cirka 50 000-100 000 invånare för att uppnå effektivitet. Dessa siffror 

behöver balanseras mot de geografiska avstånden och organisationen av övrig nära vård. 

Utredningen föreslår därför totalt 4-5 mobila närvårdsteam för hela länet. Efter 

diskussion med berörda kommuner 1-2 team i norduppland omfattande Tierps, 

Östhammars och Älvkarleby kommuner med basen i första hand Tierp, eventuellt också 

i Östhammar.  
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Vidare föreslås ett team i sydväst omfattande Enköpings och Håbo kommuner. Slutligen 

föreslås två team omfattande Uppsala, Knivsta och Heby med närmare geografisk 

indelning efter diskussion med involverade kommuner. Mot planeringsperiodens slut 

bör, om de mest expansiva befolkningsprognoserna står sig, Knivstaområdet kunna bära 

ett eget team. 

 

Utöver de mobila närvårdsteamen kommer det även fortsättningsvis behövas 

specialiserade team inom vissa områden. Exempel på detta är team inom psykiatrin och 

barnsjukvården. Palliativ vård kommer säkerligen till viss del att bedrivas inom de 

mobila närvårdsteamen, men därutöver krävs även för en del patienter mer avancerade 

insatser som kan tillgodoses via specialiserad vård i hemmet (ASH). Den palliativa 

vården kan kräva en särskild struktur dom förutom avancerade specialistinsatser även 

innefattar samverkan och konsultinsatser till övriga former av mobila insatser inom 

såväl kommunens som regionens ansvarsområden. 

 

6.1.3 Närmottagningar 

 

Eftersom små mottagningar med begränsade möjligheter till teamarbete inte är 

tillräckligt effektiva och de geografiska avstånden mellan tillgängliga vårdcentraler 

inom Uppsala län inte heller är stora bör nuvarande filialer till vårdcentralerna ersättas 

av vård vid mindre mottagningar vid utvalda orter på landsbygden. Dessa mottagningar 

bör kallas närmottagningar och bör även fortsättningsvis knytas till en hälsocentral. En 

närmottagning utgör en möjlighet för vårdpersonalen att på ett effektivt sätt komma 

närmare patienterna och förlägga delar av sin verksamhet till mottagningen.  

Inom Region Uppsala finns det på ett antal orter små distriktssjuksköterske-

mottagningar och vårdcentralfilialer, vilka drivits som filialer till vårdcentraler i 

närheten. Dessa har haft varierande öppettider och bemanning. Dock bör en annan 

form av nära vård inrättas, som ger förutsättningar för en jämlik och effektiv vård 

även på landsbygden. Vård kan då ske vid mer tillfälliga och flexibla mottagningar 

med distriktssjuksköterskor eller vård via mobila team.  

 

Förslag 

• Inrätta tillfälliga och flexibla mottagningar på utvalda mindre tätorter i länet, 

alternativt mobila enheter som besöker mindre orter.  

• Mottagningarna föreslås benämnas närmottagningar som knyts till en 

hälsocentral.  

• Mottagningarna innebär inte en utökning av hälsocentralens uppdrag. De ska 

i stället ses som en möjlighet till effektivisering genom ökad närhet, som 

bland annat innebär mindre förflyttning för patienterna. 

• Formen, styrningen och möjliga samverkansmöjligheter behöver 

konkretiseras i dialog med bland annat primärvården, kommunerna och 

patient- och brukarföreträdare. 

• Region Uppsala behöver utarbeta ett uppdrag för närmottagningar samt se 

över behov av lokalisering för närmottagningar samt mobila mottagningar. 

De ska ersätta de mottagningar som idag drivs i form av filialer till vissa 

vårdcentraler.  

•  
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I första hand bör insatser från annan vårdpersonal än läkare vara aktuellt, till exempel 

distriktssköterska, diabetessköterska, KOL-sköterska, fysioterapeut eller dietist som har 

mottagning några timmar i veckan. Verksamheten skulle också kunna vara i mobil 

form.  

 

Det är viktigt att betona att närmottagning inte innebär en utökning av 

primärvårdsuppdraget. Istället kan denna typ av verksamhet ses som en möjlighet till 

effektivisering genom ökad närhet, som bland annat innebär mindre förflyttning för 

patienterna.  

 

Med fördel kan närmottagningen kombineras med inrättande av så kallade hälsorum där 

det kan förmedlas allmän och lokalt utformad hälsoinformation fysiskt eller digitalt. En 

stor fördel vore om kommunala tjänster erbjöds i anslutning till mottagningen. 

Exempelvis skulle hemtjänsten kunna nyttja lokalerna för viss verksamhet. 

Gemensamma arenor underlättar samarbete. Utredningen har valt att inte föreslå vilka 

tätorter där det bör finnas en närmottagning. Förslaget är att Region Uppsala arbetar 

vidare med frågan i dialog med primärvården, länets kommuner och patient- och 

brukarföreträdare. 

 

6.1.4 Hälsocentraler 

 

 

Vårdcentralen är kärnan i uppbyggnaden av den nära vården. En stor utmaning är att 

erbjuda invånarna en jämlik vård. Oberoende av bostadsort ska invånarna erbjudas en 

lättillgänglig primärvård som erbjuder kontinuitet. Det är därför viktigt att den framtida 

effektiva och nära vården består av nuvarande vårdcentraler med ett brett och utvecklat 

hälsouppdrag som huvudsakligen utgår ifrån lagen (2008:962) om valfrihetssystem. 

 

Förslag 

• Dagens vårdcentraler ska även framöver vara basen i den nära vården och verka 

inom de ramar och krav som ställs i lagen (2008:962) om valfrihetssystem 

• I fortsättningen föreslås dessa vårdcentraler benämnas hälsocentraler 

• Region Uppsala bör bli mer aktiv i sin styrning av etableringar och utforma 

ersättningsystemet på ett sådant sätt att det blir förmånligt att etablera sig i 

mindre attraktiva områden. Det kan också ske exempelvis genom att mer aktivt 

än idag styra via infrastrukturen, det vill säga huvudmannen tillhandahåller 

ändamålsenliga lokaler utifrån en önskvärd etableringsstruktur. Utförare i dessa 

lokaler kan vara såväl privata som egenregiaktörer 

• Ansvar för barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa bör ingå i 

grunduppdraget.  

• Barnavårdscentralernas (BVC) och barnmorskemottagningarnas (BMM) 

uppdrag bör integreras i hälsocentralernas grunduppdrag 

• Hälso- och sjukvård vid kommunernas särskilda boenden (SÄBO) ska ingå i 

grunduppdraget  

• De primärvårdsverksamheter som finns vid Akademiska sjukhuset bör prövas 

för att organisatoriskt föras över till primärvård, hälsa och habilitering.  
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Vårdcentralerna är idag basen i primärvården och deras roll behöver ytterligare betonas 

i framtidens nära vård. För vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna och 

barnavårdscentralerna gäller lagen (2008:962) om valfrihetssystem, vilken tillämpats i 

Region Uppsala sedan juli 2009. Önskvärd utvecklingsriktning för primärvården har 

utförligt beskrivits i rapporten Målbild för framtidens primärvård.  

 

För att understryka hälsouppdraget föreslår utredningen att dagens vårdcentraler byter 

namn till hälsocentraler. Detta för att poängtera verksamhetens inriktning mot hälsa och 

helhetsansvar, till skillnad från nuvarande fokusering på att enbart bota sjukdom. Det är 

viktigt att det blir tydligt för invånarna att vårdcentralen har ett helhetsansvar och ett 

grunduppdrag kring befolkningens hälsa. Namnbytet kan därför ha ett symbolvärde och 

indikera förändring. 

 

Arbetet med ohälsosamma levnadsvanor går från primärpreventivt till att vara en del i 

vård och behandling. Utvecklingen har en tydlig riktning där levnadsvanor är en del i 

behandlingen, exempelvis rökstopp inför operation, i cancerrehabilitering och vid 

behandling av depression. All personal behöver därför kompetens och förutsättningar 

för att arbeta systematiskt och evidensbaserat med hälsofrämjande och 

sjukdomsförebyggande insatser. 

 

En stor utmaning är att erbjuda invånarna en jämlik vård, vilket är ett krav i hälso- och 

sjukvårdslagen. Oberoende av bostadsort i länet ska invånaren erbjudas en lättillgänglig 

primärvård som erbjuder kontinuitet. Den lagstiftade valfriheten är central för att stärka 

patienternas makt. Vårdvalet med etableringsfrihet löser dock inte fullt ut problemen 

kring jämlik vård. Den nuvarande lösningen innebär att det blir ett stort utbud i 

tätbefolkade områden med förhållandevis stort antal invånare. Utvärderingar som gjorts 

har visat att etableringarna via vårdvalet ökar mest i områden som redan har ett stort 

utbud (Riksrevisionen, 2014). 

 

För patienter och närstående med flera vård- och omsorgskontakter exempelvis 

inskrivna i hemsjukvården är beroende av att samspelet mellan olika aktörer fungerar. 

Hälsocentralerna har en viktig roll i att utveckla en ökad samordning av vårdens insatser 

över såväl förvaltningsgränser som huvudmannagränser. Samspel med såväl sjukhus 

som kommuner är avgörande för att uppnå förbättrade resultat för denna målgrupp. Ett 

samskapande arbetssätt och e-hälsoutveckling kan bidra i vidareutveckling av verktyg 

och arbetssätt, speciellt för vårdteam som inte ingår i samma verksamhet eller 

organisation. Ett gott exempel på stöd för samordning är standardiserad individuell 

vårdplan, SIP.  

 

Utredningen har gjort bedömningen att en önskvärd storlek på en framtida hälsocentral 

utifrån krav på effektiv vård är cirka 10 000 listade invånare. I dagsläget finns 41 

vårdcentraler och 7 filialer i Uppsala län. Av dessa vårdcentraler har 14 mer än 10 000 

listade patienter och ytterligare 7 vårdcentraler har mellan 9 000 och 10 000 listade. 

Med den befolkningsökning som prognostiseras fram till 2030 finns således en potential 

att klara storlekskravet, inte endast via ett utökat antal vårdcentraler, utan till betydande 

del via fler listade vid ett stort antal av länets existerande vårdcentraler. Fler listade per 

vårdcentral förutsätter dock utökad användning av digitala verktyg då det finns 

begränsningar rörande lokalernas storlek. 
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Barnavårdscentralernas (BVC) och barnmorskemottagningarnas (BMM) ingår i allt 

väsentligt redan idag i hälsocentralernas uppdrag. Utredningen föreslår att BVC och 

BMM generellt ska ingå i grunduppdraget för länets hälsocentraler. Principerna för 

närmottagning utgör en möjlighet även för verksamhet vid BVC och BMM. Avseende 

BMM, som idag drivs som ett eget vårdval, skulle en möjlighet kunna vara för en 

hälsocentral att ta in en underentreprenör inom BMM. 

 

Rehabiliteringskoordinator (reko) är en viktig kompetens för att samordna vården för 

patienter med komplexa behov. Det finns evidens för att reko minskar 

sjukskrivningsgrad och sjukskrivningslängd samt har positiva effekter för både patient 

och vårdpersonal (Lumell Associates, 2017). Rehabiliteringskoordinering är ingen 

sällanuppgift utan behöver inkluderas i vårdvalet och på sikt etableras på alla 

hälsocentraler i länet.  

 

”Rehabiliteringskoordinatorerna är ännu inte i hamn… och de behövs!”  

              Röst från dialogarbetet 

 

Sannolikt löser inte vårdvalet med fri etablering fullt ut den önskvärda utvecklingen. 

Utredningen anser därför att Region Uppsala bör bli mer aktiv i sin styrning av 

etableringar. Detta kan ske genom att utforma ersättningsystemet på ett sådant sätt att 

det blir förmånligt att etablera sig i mindre attraktiva områden. Det kan också ske 

genom att mer aktivt än idag styra via infrastrukturen, det vill säga huvudmannen 

tillhandahåller ändamålsenliga lokaler utifrån en önskvärd etableringsstruktur. Utförare 

i dessa lokaler kan vara såväl privata som egenregiaktörer.  

 

Det finns idag verksamheter på primärvårdsnivå vid Akademiska sjukhuset. Ett sådant 

exempel är delar av mödrahälsovårdsverksamheten och samtalsmottagningar inriktade 

på barn och unga med lättare till medelsvår psykisk ohälsa. I det fortsatta arbetet bör 

den typen av verksamheter prövas för att övergå organisatoriskt i primärvård, hälsa och 

habilitering.  

 

6.1.5 Hälsocentraler med särskilda uppdrag 

 

Det fria vårdvalet behöver förenas med ett geografiskt områdesansvar för att ett effektivare 

folkhälsoarbete ska kunna bedrivas. Folkhälsa skapas genom samverkan i lokalsamhället. 

 

Förslag 

• I varje kommun utses en hälsocentral som får ett utökat områdesansvar. Den 

hälsocentralen får ett planerings- och samordningsansvar för det lokala strategiska 

hälsoarbetet. Om det finns ett vårdcentrum ligger ansvaret där.  

• Med det utökade områdesansvaret bör en grundersättning utgå som kompletteras med 

en ersättning per kommuninvånare.  

• För Uppsala kommun föreslås att ett projekt startar för att tillsammans med 

kommunen föreslå ett antal geografiska områden lämpliga att definiera som 

lokalsamhällen. Efter genomfört projektarbete ges ett antal hälsocentraler i Uppsala 

kommun ett tilläggsuppdrag på motsvarande sätt som i övriga länet. 
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Ett primärvårdsuppdrag är i grunden ett hälsouppdrag. Listning kan ses som ett kontrakt 

där invånaren tar hjälp och stöd av vården för att uppnå bästa möjliga hälsa. Att ha 

ansvar för en lista innebär således ett ansvar för individernas hälsa.  

 

Förutom det individinriktade hälsoarbetet behövs ett ansvar för ett mer strategiskt 

inriktat hälsoarbete som ska bedrivas tillsammans med andra aktörer. Ett framgångsrikt 

sådant arbete kräver att berörda aktörer är verksamma i lokalsamhället och därmed har 

god kännedom om invånarna och de speciella förutsättningar som gäller inom ett 

begränsat geografiskt område, som kan vara en kommun eller en del av en kommun. I 

Uppsala kommun är det tydligt att det ofta handlar om stadsdelar. Debatten handlar 

oftast om utsatta stadsdelar, exempelvis Gottsunda och onekligen är hälsoutmaningarna 

störst i dessa utsatta områden. Möjligen har vårdens betydelse för att kunna möta 

utmaningarna i sådana områden kommit lite i skymundan. Ett framgångsrikt 

hälsoinriktat preventivt arbete kräver därför att uppdraget och ansvaret för listade 

individers hälsa kompletteras med ett strategiskt uppdrag för utvalda hälsocentraler 

inom avgränsade geografiska områden. 

 

Det är logiskt att i första hand förlägga ansvaret för det strategiska hälsoinriktade arbetet 

till ett vårdcentrum (se avsnitt 6.1.7). Detta bör också vara grundprincipen. Alla 

kommuner kommer dock inte ha vårdcentrum och eftersom samverkan med kommunen 

är en så pass central del i det strategiska uppdraget att utredningen föreslår att en 

hälsocentral per kommun har tilläggsuppdrag avseende strategiskt hälsoinriktat arbete. 

För Sveriges till befolkningsstorlek fjärde största kommun, Uppsala, med mer än 200 

000 invånare fungerar det dock inte. Spännvidden är stor inom Uppsala kommun och 

förutsättningarna varierar mellan olika delar, speciellt inom tätorten Uppsala.  

För Uppsala kommun föreslår utredningen ett projekt tillsammans med kommunen med 

inriktning att definiera ett antal geografiska områden lämpliga att definiera som 

lokalsamhällen. Utgångspunkten för den geografiska indelningen bör vara exempelvis 

socioekonomi, näringsliv, närvaro av hälso- och sjukvård, kommunal omsorg och 

socialtjänst. Utifrån den geografiska indelningen bör ett lämpligt antal tilläggsuppdrag 

för planering och samordning av hälsoarbetet fördelas. 

 

Utredningen föreslår att utvalda hälsocentraler med tilläggsuppdrag ersätts via 

tilläggsanslag som bör vara tillräckligt attraktivt. Det är dessutom av yttersta vikt att 

Region Uppsala förser de aktuella hälsocentralerna med data som är nödvändiga för att 

kunna fullgöra sina uppdrag. Det handlar inte bara om hälsodata, utan även andra data 

som krävs för ett framgångsrikt hälsoarbete, till exempel uppgifter om skola/utbildning. 

I det fall det finns ett vårdcentrum ligger tilläggsuppdraget där. 

 

Att Region Uppsala via centrala initiativ verkar för en god hälsa kräver, förutom nära 

samarbete med kommunen, nära samverkan med ett flertal andra samhällsaktörer, till 

exempel tandvård, skola, socialtjänst, Försäkringskassan, Polisen och 

Arbetsförmedlingen och det lokala näringslivet. 
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6.1.6 Vårdcentrum 

 

För att kunna få till stånd en kvalitativ nära vård som blir likvärdig över hela länet och 

jämlik för länets samtliga invånare anser utredningen att det behövs ett antal platser i 

länet till vilka en mer omfattande vård- och omsorgsverksamhet bör koncentreras. En 

form av nod för arbetet med vård och omsorg inom ett geografiskt område. Utredningen 

föreslår att dessa benämns vårdcentrum. Det finns redan i dagens hälso- och 

sjukvårdsverksamheter i länet som passar in på ovanstående beskrivning. För Uppsalas 

del finns omfattande resurser inom ett begränsat geografiskt område. Även i Enköping 

finns förhållandevis mycket resurser.   

 

”Några hubbar behövs i länet med mer resurser. Besvärligast för samverkan är 

resursbristen i primärvården. Men organisation är inte det väsentligaste. Det är 

relationer lokalt som är avgörande” (Chefsröst från barnsjukhuset) 

 

 

För att kunna få till stånd en kvalitativ nära vård som blir likvärdig över hela länet och 

jämlik för länets samtliga invånare föreslås ett antal platser i länet till vilka en mer 

omfattande vårdverksamhet koncentreras.  

 

Förslag 

• De koncentrerade vårdinrättningarna föreslås benämnas vårdcentrum 

• Ett vårdcentrum består av en eller flera hälsocentraler inom den aktuella ortens 

närområde 

• Vårdcentrum har ett sistahandsansvar. Ekonomiska förutsättningar och former 

för detta behöver dock utredas vidare. 

• Vårdcentrum får ett planerings- och samordningsansvar för det lokala strategiska 

hälsoarbetet. 

• Till dessa centrum bör förutom hälsocentraler knytas vissa mottagningar för 

specialiserad vård och närvårdplatser. Vårdcentrum bör utgöra basen för de 

mobila närvårdsteamen 

• Ett vårdcentrum ska erbjuda invånarna dygnet-runt-öppen akutverksamhet på 

primärvårdsnivå. Formerna för detta behöver dock utredas vidare.  

• Vårdcentrum ska finnas på orterna Östhammar, Tierp och Enköping 

• Ett vårdcentrum lokaliseras och kopplas till delar av verksamheten vid Lasarettet 

i Enköping.  

• Utredningen föreslår att Region Uppsala tillsammans med Uppsala kommun 

utreder Gottsunda som lokalisering för ett vårdcentrum. På sikt krävs fler 

vårdcentrum inom Uppsala. 

• Förutsättningar för vårdcentrum finns sannolikt både i Bålsta och i Knivsta inom 

cirka 5-7 år. 

• På någon ort kan en upphandling av vårdcentrum bli aktuell. Det förutsätter 

dock att den privata utföraren kan åta sig det utökade hälsouppdraget och 

sistahandsansvaret. Förutsättningarna för styrning i dessa fall behöver belysas 

ytterligare. 
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Ett vårdcentrum består av en hälsocentral med grunduppdrag inom vårdvalssystemet. 

Vårdcentrumet tilldelas ett samordningsansvar för den nära vården i området, 

innefattande bland annat organisation och bemanning av vissa gemensamma resurser 

som jour, beredskap, mobila team med mera. Utredningen förslår att hälsocentralen 

ifråga erhåller ett tilläggsanslag för uppdraget. Till vårdcentrum bör förutom 

hälsovårdscentraler viss specialiserad vård (se avsnitt 6.1.6) och närvårdsplatser knytas 

(se avsnitt 6.1.8).  

 

Vårdcentrum ska också utgöra basen för de mobila närvårdsteamen. Förstärkta resurser 

för olika former av rehabilitering bör knytas till vårdcentrum. Ett exempel är 

multimodal rehabilitering för smärtproblematik i primärvård (MMR1) som med fördel 

kan koncentreras och standardiseras i linje med nuvarande evidens (Lumell Associates, 

2017). Behandlingen organiseras därmed bäst i ett vårdcentrum för att säkerställa 

kvalitet.  

 

På ett vårdcentrum ska invånarna erbjudas dygnet-runt-öppen akutverksamhet på 

primärvårdsnivå. Formerna för detta bör utredas vidare. Även samlokalisering med 

tandvården bör övervägas vid vårdcentrum. Röntgen, helst med möjlighet till 

undersökningar även på jourtid bör finnas vid vårdcentrum liksom viss 

laboratorieverksamhet.  

 

 
 
Figur 19. Innehållet i ett vårdcentrum, Region Uppsala, 2018 

 

För Tierp i norr och Östhammar i nordost finns goda förutsättningar för inrättandet av 

ett vårdcentrum. För Enköping föreslår utredningen ett vårdcentrum som kopplas till 

delar av verksamheten vid Lasarettet i Enköping. För Uppsala föreslår utredningen ett 

projekt tillsammans med kommunen. Projektet ges i uppdrag att ta fram förslag till 

lokalisation av ett vårdcentrum som relativt snart skulle kunna förverkligas.  
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Utredningen föreslår att Gottsunda utreds som plats för ett första vårdcentrum. En sådan 

borde kunna ske skyndsamt och ha karaktären av ett gemensamt pilotprojekt mellan 

Region Uppsala och Uppsala kommun. På sikt krävs fler vårdcentrum inom Uppsala.  

 

Länet står inför en kraftig befolkningsökning under perioden 2018-2030 som är ojämnt 

fördelad. En naturlig frågeställning som inställer sig är därför om ytterligare 

vårdcentrum bör inrättas under perioden. De platser som ligger närmast till hands och 

som båda har en kraftig befolkningstillväxt är Knivsta och Bålsta. Bålstas invånare 

orienterar sig gärna mot Stockholm, eftersom det finns bra tågförbindelse och motorväg 

till Stockholm. Det är inte i alla avseenden naturligt att vända sig till Enköping och ett 

vårdcentrum där. Området mellan Knivsta och Uppsala har den kraftigaste tillväxten. 

Utredningen föreslår att en planering påbörjas med inriktning att öppna ett vårdcentrum 

i Knivsta och Bålsta inom 5-7 år. Med tanke på att det finns två privat drivna 

vårdcentraler i Bålsta skulle en upphandling av ett vårdcentrum kunna övervägas. Det 

innebär i så fall att en privat aktör också tar på sig ett samordnings- och 

sistahandsansvar. 

 

Utredningen anser att det är önskvärt att verksamheten vid ett vårdcentrum bedrivs i 

attraktiva lokaler där ovanstående vårdutbud kan samlokaliseras. Planeringen bör ske i 

nära samverkan med kommunen. Det är exempelvis tänkbart att lokalisera särskilda 

boenden eller andra kommunalt drivna verksamheter inom samma byggnadskomplex.  

 

”Flera vård- och omsorgsboende är under planering. Vi bygger fast oss för 30 till 50 år 

framåt. Vi behöver planera tillsammans.” 

(Kommunal politikerröst i nämnden för kunskapsstyrning) 

 

Det är angeläget att samverka med statliga myndigheter och andra viktiga aktörer i 

lokalsamhället. Det vore önskvärt att de statliga aktörerna i sin utlokaliserade 

verksamhet i större utsträckning än idag samlokaliserades med andra samhällsaktörer 

som skattefinansieras. Region Uppsala bör därför uppta diskussioner med staten om 

lokalisering av Polis, Arbetsförmedling och de så kallade servicecentra som består av 

Skatteverket och Försäkringskassan.  
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6.1.7 Närvårdsplatser/närvårdsavdelningar 

 

En närvårdsavdelning har förutsättningar att bedriva slutenvård på primärvårdsnivå på 

ett mer kostnadseffektivt sätt än sluten vård vid akutsjukhusen. Rätt utformade kan de 

avlasta och frigöra resurser vid de hårt belastade akutsjukhusen genom att förhindra att 

vissa patienter kommer in till sjukhusen. På en närvårdsavdelning vårdas med fördel 

patienter med medicinska problem kombinerade med ett stort omvårdnadsbehov. För 

många multisjuka äldre krävs helhetssyn. Med rätt patienturval kan vården dessutom 

innebära en kvalitetshöjning för patienterna, eftersom dagens hårt subspecialiserade 

akutsjukhus har svårigheter att organisera vården med det generalistperspektiv som är 

en fördel i vården av multisjuka äldre. Detta är en viktig faktor för att förbättra 

tillgängligheten och patientsäkerheten. En närvårdsavdelning bör ha tillgång till enklare 

röntgenundersökningar och enklare laboratorieverksamhet, vilket möjliggörs genom 

lokalisation till vårdcentrum. Det är väsentligt att en närvårdsavdelning hanteras inom 

primärvården.  

 

Idag finns närvårdsavdelningar på tre platser; Tierp, Östhammar och Uppsala. I 

Östhammar samfinansieras sedan ett antal år tillbaka 18 platser mellan Region Uppsala 

och Östhammars kommun. Inläggning sker antingen via kommunen eller via 

primärvården. Patientgrupperna skiljer sig enligt personalen inte åt beroende av vem 

som lägger in. De är genomgående patienter med omfattande medicinska problem och 

ett stort omvårdnadsbehov. Avdelningen är uppbyggd på samma sätt som är vanligt i 

glesbygd, till exempel i Västerbottens inland. Lösningen är kostnadseffektiv och 

avlastar säkerligen Akademiska sjukhuset. Utredningen föreslår att nuvarande lösning 

behålls. Möjligen är antalet platser något många i förhållande till befolkningsunderlaget. 

Med den inriktning som finns på mer avancerad vård i hemmet och med sjunkande 

medelvårdtider kan det finnas utrymme för platsreduktion. 

 

Idag finns närvårdsavdelningar på tre platser; Tierp, Östhammar och Uppsala. För 

att kunna erbjuda invånarna en nära slutenvård på primärvårdsnivå som samtidigt är 

kostnadseffektiv är det viktigt att Region Uppsala tillhandahåller slutenvård utanför 

sjukhusen.  

 

Förslag 

• Närvårdavdelningarna utgår från ett grundkoncept och drivs i samverkan 

med kommunerna 

• Närvårdsavdelningarna ska ha tillgång till basal laboratorieverksamhet och 

röntgen 

• Närvårdsavdelningarna ska bedrivas i anslutning till ett vårdcentrum 

• Dagens närvårdsavdelningar behöver därmed anpassas till föreslaget koncept 

i nära dialog med länets kommuner 

• Östhammars närvårdsplatser behålls med nuvarande innehåll och upplägg. 

Sannolikt behöver omfattningen anpassas till framtidens behov. 

• Närvårdplatserna i Tierp överförs till Primärvården, Hälsa och habilitering. 

Inför förändringen bör en dialog föras med Akademiska sjukhuset. 

• Närvårdsavdelningen i Uppsala (NÄVA) behöver ha en annan konstruktion, 

organisering och lokalisering än idag. Därför föreslås NÄVA i sin nuvarande 

form ersättas av en närvårdsavdelning enligt föreslaget koncept.  
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I Tierp finns för närvarande 3 närvårdsplatser som finansieras tillsammans med 

kommunen. Vården bedrivs av Akademiska sjukhuset som också ansvarar för 13 

geriatriska vårdplatser. Lösningen i Tierp skiljer sig i jämförelse med Östhammar. 

Utredningen anser dock att Region Uppsala kan ha olika lösningar beroende på lokala 

förhållanden. Det väsentliga är gemensamt ansvarstagande mellan kommun och Region 

Uppsala och primärvårdens engagemang. Närvårdsplatserna bör överföras till 

Primärvården, Hälsa och habilitering efter dialog med Akademiska sjukhuset. 

 

I Uppsala finns en närvårdsavdelning (NÄVA) med cirka 20 platser som geografiskt är 

placerad på Kronparksgården. I och med sammanslagning mellan Primärvårdsförvalt-

ningen och Hälsa och habilitering ligger nu avdelningen i den nya sammanslagna 

förvaltningen. Avdelningen finansieras helt av Region Uppsala, det vill säga utan 

medfinansiering från Uppsala kommun. NÄVA har huvudsakligen kommit att fungera 

som en eftervårdsavdelning för Akademiska sjukhuset. Dagens lösning frigör troligen 

en del vårdplatser för Akademiska sjukhuset i en ansträngd vårdplatssituation. Den 

problematiken torde dock bättre hanteras på annat sätt inom ramen för Akademiska 

sjukhusets egen organisation.  

 

Avsikten med en närvårdsavdelning är att ge förutsättningar för patienter med stort 

vårdbehov att få vården nära och att minska inflödet till sjukhuset och därmed 

koncentrera verksamheten vid Akademiska sjukhuset till sådant som explicit kräver 

sjukhusets resurser. Därför skulle det vara fördelaktigare för såväl patienter och 

anhöriga som för Akademiska sjukhuset om vissa patienter helt hanterades via 

vårdplatser inom den nära vården och aldrig kom in till sjukhuset. Utredningen föreslår 

att NÄVA görs om enligt ursprungliga intentioner och tillhandahåller cirka 20 

vårdplatser. Den nya avdelningen bör lokaliseras utanför Akademiska sjukhuset. Dialog 

bör snarast upptas med kommunen om möjligheten att åstadkomma en 

närvårdssamverkan. Kommunen bör således vara medfinansiär. Det är angeläget med en 

lokalisering som möjliggör röntgen och laboratorieundersökningar samt närhet till ett 

vårdcentrum. 

 

Uppsala kommun har redan idag mer än 200 000 invånare och kommer att ha 250 000 

invånare inom några år. Antalet äldre kommer öka dramatiskt under planeringsperioden. 

Under planeringsperioden anser utredningen att antalet närvårdsplatser kan behöva 

ökas. Det kan delvis tillgodoses genom inrättande av ett antal vårdplatser i anslutning 

till ett kommande vårdcentrum i Knivsta. Tillkommer ytterligare vårdcentrum i Uppsala 

kan på sikt dessutom övervägas närvårdsplatser på fler lokalisationer i Uppsala.  
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6.1.8 Specialiserad vård utanför sjukhus 

 

Ett viktigt ansvar för den nära vården, främst primärvården, är helhets – och 

koordinationsansvaret för listade individer. Detta innebär bland annat att primärvården 

behöver kontinuerlig information om de listade patienternas vårdkonsumtion. Idag 

pågår en utveckling för att läkaren på vårdcentralen ska kunna bli uppmärksammad på 

om någon listad patient blir in- eller utskriven från sjukhuset. Det innebär att nästa 

vårdnivå har fått automatisk information och kan ta vid där föregående utförare avslutat 

kontakten.  

 

En avgörande framgångsfaktor avseende insatser från den specialiserade vården blir 

effektiva arbetssätt för kontakterna som bland annat inkluderar lättillgänglighet. Här 

erbjuder digitaliseringen stora möjligheter. Att kunna koppla upp sig mellan den nära 

vården och den specialiserade sjukhusvården och överföra patientdata, till exempel 

röntgenbilder, underlättar samverkan på ett påtagligt sätt. En större utmaning än 

tekniken är att förändra arbetssätt, scheman med mera. Vid dialoger med medarbetare 

inom primärvården så framhåller de vikten av att kunna få kontakt i nära anslutning till 

en enskild patients handläggning inom primärvården.  

 

Den specialiserade sjukhusbundna vården framhåller utmaningen som den ökade 

subspecialiseringen medför. Det finns idag ytterst få generalister med möjligheter att 

bedriva konsultverksamhet från en läkares sida utifrån det relativt breda diagnostiska 

spektrum som den nära vården bjuder på. Vid ett möte med Akademiska sjukhuset 

framkom dock ett tänkbart exempel på arbetssätt: 

 

 ”Varje dag klockan 16 borde närakuten i Tierp koppla upp sig mot ortopedkliniken och 

så går man tillsammans igenom några av dagens ortopedfall inklusive 

röntgengranskning” (Röst från Akademiska sjukhuset) 

 

Detta skulle inte ta många minuter, men effektiviserar påtagligt och utgör dessutom ett 

effektivt lärande. 

 

En framgångsrik nära vård är beroende av ett tätt samarbete med den specialiserade 

vården. Den vetenskapliga utvecklingen med en accelererande kunskapsutveckling 

leder till ökad subspecialisering, vilket i sin tur leder till att fler specialister i ökande 

utsträckning blir involverade i varje vårdepisod. 

 

Förslag 

• Ett projekt bör omgående starta med inriktning att ta fram förslag kring 

utformningen av samverkan med och insatser från specialiserad vård och den 

specialiserade habiliteringen i den nära vården. Projektet bör initieras 

omgående med ambition att lämna förslag under första kvartalet 2019. 

• Företrädare för sjukhusbunden vård, privat respektive offentligt driven 

primärvård samt övriga öppenvårdsspecialister behöver inkluderas i arbetet, 

liksom företrädare för flertalet av vårdens professioner och 

patientföreträdare.  

• Nära samverkan bör ske med den framtida organisationen för 

kunskapsstyrning (se avsnitt 6.3.2).  
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Vården i Region Uppsala kan bli effektivare om viss specialiserad vård inkluderas i den 

nära vården. Utlokaliserad specialistvård bör samlokaliseras med vissa hälsocentraler 

och vårdcentrum. Redan idag bedriver bland annat psykiatrin, geriatriken, ögon och 

barnsjukvården vid Akademiska sjukhuset sådan externt förlagd verksamhet. Andra 

tänkbara specialiteter är öron, gynekologi, ortopedi, rehabilitering och olika 

invärtesmedicinska specialiteter. Merparten av extern verksamhet bör förläggas till så 

kallade vårdcentrum (se avsnitt 6.1.6). Mottagnings-/konsultverksamhet kan bedrivas i 

varierande omfattning, alltifrån heltid till enstaka timmar i månaden beroende av 

specialitet, sjukdomsprevalens med mera. 

 

Det finns idag ett flertal specialistverksamheter    inom den nära vården, det stora 

flertalet dock i tätorten Uppsala. Det handlar om specialister verksamma via lagen om 

läkarvårdsersättning, fysioterapeuter via lagen om ersättning för fysioterapi, lagen om 

offentlig upphandling eller valfrihetssystem. Dessa specialister är en tillgång för hälso- 

och sjukvårdsystemet, men borde på ett tydligare sätt kunna nyttjas för att uppnå högre 

effektivitet i det samlade systemet. Det finns dock utmaningar med alltför små 

etableringar då det är svårt att klara exempelvis utbildningsuppdraget. Effektiviteten i 

det samlade systemet ökar om Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping får 

koncentrera sig på det som kräver sjukhusets resurser. Vissa av sjukhusens 

remisspatienter borde kunna skötas av ovanstående öppenvårdsspecialister.  

 

Habiliteringsverksamheten har specialistkompetens inom området funktionsnedsättning 

och funktionshinder. Habiliteringen erbjuder stöd, råd och interventioner till barn, unga 

och vuxna med funktionsnedsättningar som är medfödda eller förvärvade där behovet 

av insatser över tid ska vara omfattande och livslångt. Habiliteringen är därmed en 

specialistresurs utöver den hälso- och sjukvård som länets invånare har tillgång till och 

kan komplettera med konsultation samt ge stöd till anhöriga och nätverk såväl i den 

nära vården som i läns- och regionvården. 

 

Tiden för detta projekt har inte medgett att i detalj komma med förslag till utformning 

av den specialiserade vården inom framtidens nära vård. Utredningen föreslår därför att 

ett projekt med inriktning att ta fram förslag kring ovanstående punkter startas. Arbetet 

kan med fördel kopplas till det patientprocessarbete som påbörjats under 2018. Ett 

sådant projekt kräver tät samverkan med den organisation för kunskapsstyrning som 

behöver byggas upp (se avsnitt 6.3.2). Förslagsvis initieras projektet direkt efter 

sommaren 2018 med ambition att lämna förslag under första kvartalet 2019. Företrädare 

för sjukhusbunden vård, privat respektive offentligt driven primärvård, övriga 

öppenvårdsspecialister behöver inkluderas i arbetet, liksom företrädare för flertalet av 

vårdens professioner. Det är också angeläget att samverka med patientföreträdare i det 

fortsatta arbetet.  

 

Specialistinsatser inom den nära vården handlar inte bara om läkarinsatser. Det handlar i 

allra högsta grad om insatser från andra professioner exempelvis diabetessköterskor, 

KOL-sköterskor, sviktsköterskor och fysioterapeuter med flera. Dessa är av stor 

betydelse för en effektiv vård och antalet kommer behöva ökas såväl via fler 

specialistområden som via fler individer inom respektive specialitet. Även 

fysioterapeuter och arbetsterapeuter, dietister, psykologer och kuratorer med flera 

yrkesgrupper är ofta specialiserade och av stor vikt för en effektiv och nära vård, inte 

minst för det hälsofrämjande arbetet och för en effektiv rehabilitering. 

 

 



 

Regionkontoret, projektet effektiv och nära vård 2030, slutrapport 2018 59 (92) 

6.1.9 Sjukhusvård 

 

I det framtida hälso- och sjukvårdssystemet har länets sjukhus mycket viktiga roller 

att uppfylla. Det är viktigt att sjukhusverksamheterna får förutsättningar för att 

kunna uppfylla dessa roller i den framtida specialiserade vården på samtliga nivåer i 

systemet, framför allt i den nära vården. Även sjukhusens roller i ett regionalt, 

nationellt och internationellt perspektiv behöver säkerställas i den framtida vården. 

Sjukhusvård bedrivs som länssjukvård, regionsjukvård och rikssjukvård. 

 

Förslag 

Lasarettet i Enköping utvecklas utifrån två linjer: en del som utvecklas till ett 

vårdcentrum enligt modell i tidigare avsnitt och en del som bedriver länssjukvård 

inom internmedicin och kirurgiska specialiteter och som ska öka avsevärt i 

omfattning de närmaste åren. Samarbetet mellan Lasarettet i Enköping och 

Akademiska sjukhuset behöver utvecklas och fördjupas för en effektivare 

vårdproduktion och möjlighet till specialisering även vid Lasarettet i Enköping. 

 

Lasarettet i Enköping och Akademiska sjukhuset får, med stöd av Regionkontoret, i 

uppdrag att senast första kvartalet 2019 framlägga en plan med inriktning att 

• på sikt ta ställning till den samlade organisationen för sjukhusvården inom 

Region Uppsala 

• utveckla samordning och ledning mot ett närmande inom vissa 

verksamhetsområden 

• överföra volymer inom elektiv kirurgi/ortopedi/urologi från Akademiska 

sjukhuset till Lasarettet i Enköping 

• utveckla några diagnosområden till profilområden inom Lasarettet i 

Enköping 

• utveckla och öka dagvårdsverksamheten inom internmedicin 

• anpassa framtida fastighetsinvesteringsplaner utifrån nya förutsättningar 

 

Förvaltningen Primärvård, hälsa och habilitering och Lasarettet i Enköping får, med 

stöd av Regionkontoret, i uppdrag att tillsammans med kommunen under hösten 

2018 ta fram en plan för etableringen av ett vårdcentrum i Enköping. En inriktning i 

planen bör vara att med lasarettsanknuten hemsjukvård (LAH) som grund etablera 

ett mobilt närsjukvårdsteam och omvandla ett lämpligt antal vårdplatser till 

närvårdplatser på primärvårdsnivå. 

 

Lasarettet i Enköping föreslås vidare att 

• fortsatt vara ett akutsjukhus, dock endast med akutverksamhet inom 

internmedicin. Frågan om tillgång till anestesiologisk kompetens på jourtid 

behöver lösas i samråd med Akademiska sjukhuset 

• intensivvårdsplatserna görs om till intermediärplatser 

Akademiska sjukhuset föreslås vidare att 

• utveckla och förbättra utbudet i den nära vården avseende specialistinsatser 

(se avsnitt 6.1.6) 

• i ökande utsträckning förlägga specialistmottagningar och konsultverksamhet 

till hälsocentralerna, i huvudsak till länets nya vårdcentrum 
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Sjukhusterminologin i Sverige är under förändring. Traditionellt har sjukhusen kallats 

för länsdelssjukhus, länssjukhus eller centrallasarett, samt regionsjukhus. Därutöver 

figurerar begrepp som akutsjukhus och universitetssjukhus samt närsjukhus. För inget 

av uppräknade namn finns enhetliga definitioner. När flertalet landsting blivit regioner 

har viss förvirring uppstått, inte minst kring termen regionsjukhus som tidigare 

reserverats för sjukhus som, likt Akademiska, haft hela sjukvårdsregionen som 

upptagsområde. När vanliga landsting blivit regioner har det som tidigare benämnts som 

länssjukhus stundtals kommit att kallas för regionsjukhus.   

 

Utredningen har valt att använda begreppet länssjukhus för sjukhus med länsuppdrag, 

det vill säga med hela länet (Uppsala län) som upptagsområde och begreppet riks-

/regionsjukhus för sjukhus med sjukvårdsregionen (Uppsala-Örebro-regionen) 

respektive riket som upptagsområde för högspecialiserad vård.  

 

Utredningen har haft några utgångspunkter när det gäller effektivisering av sjukhusen i 

Region Uppsala: 

 

1. Sjukhus är den mest resurskrävande strukturen i systemet, inte minst för att det 

krävs verksamhet dygnet runt veckan runt (24/7). Konsekvensen är att sjukhus 

endast ska utföra det som kräver sjukhusets resurser. Denna utgångspunkt har 

som framhållits tidigare genomsyrat hela strukturarbetet i utredningen. 

2. För patienter med internmedicinska vårdbehov som inte ställer alltför höga krav 

på specialisering, inte sällan multisjuka äldre, är det en fördel med korta 

geografiska avstånd. För dessa kan såväl akut som elektiv sjukhusvård utgöra en 

del av den nära vården. 

3. Det finns effektivitetsvinster att göra genom koncentration av vissa kirurgiska 

verksamheter. Det är väl känt att fristående elektiva enheter som inte störs av 

akutverksamhet eller högspecialiserad vård har högre kapacitet än vid 

akutsjukhus. Lasarettet i Enköping har en mycket god tillgänglighet, men 

verksamheten är allt för sårbar. Med tillräckligt stora volymer kan en hög 

kvalitet säkras. För kirurgiska specialiteter är således inte den geografiska 

närheten främsta skälet för etablering av verksamhet vid mindre länssjukhus. 

 

Lasarettet i Enköping 

All logik talar för att även Enköping ska ha ett vårdcentrum (se ovan). Framtidens nära 

vård i Enköping kräver en bättre integration mellan bland annat primärvården, 

kommunal vård och verksamheten vid Lasarettet i Enköping. För att åstadkomma detta 

föreslår utredningen att Primärvård, hälsa och habilitering och Lasarettet i Enköping ges 

i uppdrag att tillsammans med kommunen under hösten 2018 ta fram en plan för 

etableringen av ett vårdcentrum i Enköping. En inriktning i planen bör vara att med 

lasarettsanknuten hemsjukvård (LAH) som grund etablera ett mobilt närsjukvårdsteam 

och omvandla ett lämpligt antal vårdplatser vid lasarettet till närvårdplatser med 

uppdrag och arbetssätt som beskrivits tidigare (se avsnitt 6.1.8). Uppgiften för berörda 

förvaltningar blir bland annat att se över akutverksamheten. I enlighet med 

primärvårdsuppdraget är 24/7-verksamheten i första hand ett primärvårdsuppdrag och 

den internmedicinska akutverksamheten kan träda in som ”second line”. Uppdraget att 

utveckla ett lämpligt antal vårdplatser till närvårdsplatser kräver samverkan med 

kommunen. 
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Lasarettet i Enköping är ett välfungerande sjukhus med god kvalitet och hög 

tillgänglighet. Sjukhuset har lyckats utveckla verksamheten utifrån befolkningens behov 

bland annat genom att ställa om från slutenvård till lasarettanknuten hemsjukvård. 

Utredningen föreslår att verksamheten vid Lasarettet i Enköping vidareutvecklas. Inom 

internmedicin föreslås sluten vård, öppen vård och internmedicinsk akutverksamhet 

24/7 för patienter som inte kräver Akademiskas resurser. Samarbetet med internmedicin 

vid Akademiska sjukhuset behöver utvecklas. Inte minst borde dagsjukvården utvecklas 

och kunna erbjuda t.ex. dagbehandling för cancerpatienter. Dialysbehandling är ett 

område som decentraliseras alltmer och som eventuellt borde kunna erbjudas vid 

Lasarettet i Enköping. 

 

Beträffande elektiv kirurgisk verksamhet anser utredningen att volymerna succesivt bör 

öka. Detta skulle avsevärt kunna effektivisera den samlade verksamheten inom 

kirurgiska discipliner för Region Uppsalas del. Ett antal åtgärder inom ortopedi, urologi 

och allmänkirurgi bör därför koncentreras till Lasarettet i Enköping. Önskvärt är att 

sjukhuset tillåts utföra den samlade verksamheten inom ett eller flera diagnosområden, 

det vill säga verksamheter som kan utvecklas till högkvalitativa profilområden och även 

dra till sig utomlänsvård. Inriktningen är att Lasarettet i Enköping ska vara ett 

akutsjukhus med akutverksamhet inom internmedicin, men inte inom kirurgisk 

akutverksamhet. Idag tas kirurgiska patienter emot akut (ej blåljus) dygnet runt. Vid 

behov av inläggning förs de till Akademiska sjukhuset. Det finns behov av 

mobiliseringsplatser för kirurgiska patienter vid Akademiska sjukhuset. En dialog 

behöver föras med Akademiska sjukhuset angående hantering framåt och vilka 

konsekvenser föreslagna förändringar ger. 

 

Idag bedrivs intensivvård i liten utsträckning vid Lasarettet i Enköping. Det är inte 

möjligt att uppnå tillräcklig patientsäkerhet, kvalitet och kostnadseffektivitet med så 

litet underlag. Utredningen anser därför att intensivvårdsplatserna bör ersättas med ett 

antal så kallade intermediärplatser med förstärkta övervakningsmöjligheter. Med 

kvarstående akutverksamhet inom internmedicin behöver dock frågan om tillgång till 

anestesiologisk kompetens på jourtid lösas i samråd med Akademiska sjukhuset.  

 

Akademiska sjukhuset kommer i ökande utsträckning vara beroende av verksamheten 

vid Lasarettet i Enköping utifrån ett utbildningsperspektiv. Det gäller inte minst ST-

utbildningen där samverkan redan har utvecklats. Skicklighet kräver tillräckliga 

volymer. Detta gäller samtliga verksamheter och personalkategorier, även om det 

kanske är tydligast för läkare inom kirurgiska specialiteter. Åtminstone för läkare inom 

tillämpliga specialiteter bör det tydliggöras vid anställning att tjänstgöringsort kan vara 

på olika ställen i länet (se avsnitt 6.1.6 och 6.1.7).  

 

Utredningen anser att det är förenat med fördelar och möjligheter till effektivisering om 

den del av Lasarettet i Enköping som enligt förslaget kommer att utgöra sjukhusvård 

knyts genom stärkt samarbete och produktionsplanering till Akademiska sjukhuset. 

Lasarettets avsevärt mindre volym medför att det är många områden som på grund av 

sin ringa storlek blir sårbara. Utifrån båda sjukhusens samlade resurser skulle det finnas 

större möjligheter att säkerställa en effektiv och jämlik vård för länets invånare. Det 

skulle också kunna underlätta såväl personal- som patientadministration.  
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Utredningen föreslår därför att på sikt se över om en förändrad organisering skulle 

underlätta omställningen till att utöka och utveckla verksamheten inom Lasarettet i 

Enköping. Det är angeläget att beakta utbildnings- och forskningsperspektivet i 

kommande förändringar. 

 

Förslaget innebär sammanfattningsvis att verksamheten vid Lasarettet i Enköping 

utvecklas utifrån två linjer – en del som utvecklas till ett vårdcentrum enligt modell 

ovan (se avsnitt 6.1.7) och en del med länssjukvård inom internmedicin och kirurgiska 

specialiteter som samordnas och utvecklas i samverkan med Akademiska sjukhuset. 

 

Elisabethsjukhuset 

Privatägda Elisabethsjukhuset (Aleris) är ett specialistsjukhus verksamt huvudsakligen 

inom ortopedi. Inom vissa områden är de Sverigeledande. Samarbetet med Akademiska 

sjukhuset tycks fungera väl och sjukhuset är en tillgång för Uppsala. Sjukhuset har ett 

vårdavtal med Region Uppsala. Utredningen har inte funnit anledning att komma med 

förslag till förändringar, eftersom det mesta tycks fungera väl. 

 

Akademiska sjukhuset 

Akademiska sjukhuset är det största universitetssjukhuset i sjukvårdsregionen, vilket 

innebär att en stor del av den högspecialiserade sjukvården utförs där. Högspecialiserad 

hälso- och sjukvård levereras även till andra landsting och regioner i Sverige. Genom 

Uppsala Care vid Akademiska sjukhuset erbjuds dessutom patienter från hela världen 

specialistsjukvård.  

 

Under 2018 påbörjar Socialstyrelsen uppdraget med den nationella nivåstruktureringen. 

Den samverkansstruktur som landsting och regioner utvecklat gemensamt ligger till 

grund för arbetet. Systemet med rikssjukvård fasas därmed ut och nivåstruktureringen 

inom cancerområdet integreras i den nya arbetsprocessen för nationell nivåstrukturering. 

Sjukvårdsregionerna förbereder för såväl uppbyggnaden av den gemensamma 

kunskapsstyrningsstrukturen som för den nationella och sjukvårdsregionala 

nivåstruktureringen. 

 

Det finns behov av att säkra och utveckla vård, utbildning och forskning långsiktigt. Att 

Akademiska sjukhuset är ett framgångsrikt universitetssjukhus har stor betydelse för 

Uppsalas ställning som ledande forskningsregion och påverkar även den regionala 

utvecklingen och näringslivet främst inom life science området. Akademiska sjukhuset 

utgör därmed en värdefull tillgång för Region Uppsala men också för sjukvårdsregionen 

och nationellt. Ett framgångsrikt universitetssjukhus erbjuder stora möjligheter för det 

samlade sjukvårdssystemet att tillgodogöra och tillämpa senaste rön avseende 

diagnostik och behandling.  

 

Under 2018 genomförs därför ett utvecklingsarbete i förtroendefull samverkan med 

ingående landsting och regioner i Uppsala-Örebro-regionen. Såväl koncentration av 

vård som utveckling av mer nära vård kommer att påverka strategierna framåt även på 

den sjukvårdsregionala nivån. Det kan exempelvis innebära att den tid patienterna 

vårdas på ett universitetssjukhus kortas och att vissa behandlingar koncentreras till 

sjukhus som inte är universitetssjukhus, men där förutsättningarna för att få upp 

volymerna och därmed kvaliteten för vissa behandlingar är gynnsamma. 

Universitetssjukhusen kommer sannolikt att i allt högre utsträckning utföra nationellt 

nivåstrukturerad vård.  
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En framgångsfaktor för ett fördjupat och utvecklat samarbete kan vara att gå från en 

köp-och säljlogik till att utveckla partnerskap med gemensamt ansvar för 

sjukvårdsregionens invånare. Inför 2019 kommer ett nytt samverkansavtal finnas på 

plats. Arbetet övergår därmed i en genomförandefas i nära samverkan för att nå målet 

om en jämlik vård av god kvalitet.  

 

För utvecklingen mot en effektiv och nära vård, är det av stor betydelse att förändringar 

inom vårdstrukturen görs på ett sådant sätt att det stärker Akademiska sjukhusets 

förmåga att leverera vård internationellt, nationellt och sjukvårdsregionalt. Ett 

universitetssjukhus ska också vara effektivt. Ett problem för sjukhuset är att uppdraget 

omfattar alla former av sjukhusvård. Möjligheterna att utveckla sjukhusets effektivitet 

skulle öka om sjukhuset i större utsträckning fick koncentrera sig på vård som kräver 

sjukhusets resurser. Förmåga att utlokalisera vård främst till den nära vården samtidigt 

som sjukhuset i nätverkssamverkan får tillgång till patienter i den nära vården för 

forskning och utbildning blir en avgörande framgångsfaktor för framtiden. Om Region 

Uppsala lyckas med utlokalisering av verksamheter från Akademiska sjukhuset, 

utökning och utveckling av verksamheten vid Lasarettet i Enköping och med att 

utveckla och fördjupa samverkan inom sjukvårdsregionen kan Akademiska sjukhuset 

kunna bidra på ett positivt och långsiktigt hållbart sätt internationellt, nationellt och 

sjukvårdsregionalt.  

 

6.2 Digital infrastruktur 

 

Enbart två av tio svenskar anser att hälso- och sjukvården lever upp till deras digitala 

förväntningar (Sveriges kommuner och landsting, 2016). För att kraftsamla insatserna 

för en digital utveckling har Region Uppsala fastställt att digitalt ska vara standard i en 

strategi för e-hälsa och digitalisering (dnr LS2016-0719). Det som kan göras digitalt ska 

göras digitalt oavsett hur tjänsten levererats tidigare. Detta utan att nya lösningar verkar 

uteslutande gentemot människor som av olika skäl inte kan hantera ny teknik. 

Region Uppsala behöver fortsätta på inslagen linje med samordnad information för en god 

vårdservice för invånaren. Verksamheternas genomförandekraft behöver stärkas för att 

möjliggöra ökad egenvård och självadministrering för patienten. Både 

invånarens/patientens behov av tillgänglighet och närhet och verksamhetens behov av 

effektivisering, genomförandekraft och god arbetsmiljö ska beaktas i Region Uppsalas 

uppbyggnad av digital infrastruktur.  

 

Förslag 

• Upphandla digitalt triageringsverktyg 2018 

• Fortsatt utveckling av digitala kontaktvägar inom ramen för ett kontinuitetsbaserat 

hälso- och sjukvårdssystem 

• Digital utbildning för chefer och medarbetare 2018-2019 

• Införande av webbtidbok och videomöten 2018-2019 

• Kommunikationsinsatser för invånare och patienter 2018 

• Intensifierad dialog med kommunerna om integrerade system i framtiden 

• Kraftsamling för fortsatt utveckling av kliniska beslutsstöd 

• Säker hemmonitorering som utvecklad egenvård 2020 

• Användarvänlig digital arbetsmiljö via ”single-sign-on” eller ”tap & go” 2020 
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Digitala tjänster kan öka hälso- och sjukvårdens kvalitet både vad gäller effektivitet och 

närhet. Exempelvis kan ett digitalt vårdmöte öka närheten för patienten och bespara 

resan till en fysisk mottagning, men arbetsinsatsen för mottagningen blir densamma 

även fast arbetssättet är annorlunda. Vad som skapar värde i termer av effektivitet och 

närhet är därför viktigt att beakta ur både invånarens/patientens och verksamhetens 

perspektiv. Individen/patienten behöver information om vilka digitala möjligheter som 

erbjuds för att kunna vara delaktig och ta ett större ansvar för sin egen hälsa och vård. 

 

För att uppnå ”digitalt som standard” behöver därför Region Uppsala ha en tydlig 

kommunikationsstrategi för hur invånare informeras om digitala tjänster. 

Verksamheterna behöver stabila och integrerade system som är lätta att använda. 

”Single-sign-on” eller ”tap-and-go” är efterfrågade verktyg som skulle förenkla 

vardagen för personal i vården. Uppföljande utbildningsinsatser till chefer och 

medarbetare samt tid för att införliva nya arbetssätt samtidigt som gamla rutiner fasas ut 

är också viktigt för att säkerställa en god digital arbetsmiljö. 

 

Verksamhetseffektivisering uppnås då personalen spar tid. Webb-tjänster där patienten 

själv kan se, avboka och omboka sina tider via 1177 Vårdguiden är ett exempel på en 

tidsbesparing för personalen. Det digitala läkarbesöket är däremot inte självklart 

tidsbesparande. Om läkarbesöken ökar på bekostnad av sjuksköterskebesök innebär det 

inte en effektivisering. Dagens virtuella utbud av KRY, Min Doktor eller Doktor 24 har 

fokuserat i alltför hög grad på det digitala ”läkarbesöket”. Om det digitala läkarbesöket i 

stället beskrivs som ett telefonsamtal med bild finns en potential att förbättra kvaliteten i 

traditionell telefonrådgivning genom att vid behov koppla in bildöverföring. Digitala 

”besök” är ett verktyg för fler personalkategorier än läkare, till exempel sjuksköterskor 

och paramedicinare, vilket bör utvecklas i Region Uppsala. 

 

Region Uppsala har tagit beslut om införande av digitala videomöten som genomförs 

2018-2019 för att utveckla en nära och tillgänglig vård som också erbjuder kontinuitet 

eftersom det digitala vårdmötet blir en del av patientens vårdkedja (dnr VS2017-0083).  

 

Den digitala utvecklingen har redan medfört nya verktyg till patientens hjälp. Journal 

via nätet där Region Uppsala har intagit en ledande roll är ett exempel på ett verktyg 

som patienten i ökande utsträckning kan nyttja för egenvård. Appar som håller ordning 

på mätvärden finns redan. I ökande utsträckning och med användning av AI (artificiell 

intelligens) kan digitala tjänster stödja självtriagering och dosera läkemedel. Precis som 

bilen numera själv indikerar servicebehov kommer appen att indikera när det är dags för 

besök i vården.  

 

En framtida möjlighet kan vara att erbjuda hälsoabonnemang liknande 

frisktandvårdsabonnemang där individen via sin i-watch kan följa sina hälsoparametrar 

och få signal om när det är dags att kontakta vårdcentralen. Inom en femårsperiod bör 

hemmonitorering, det vill säga att patienten själv mäter och sänder uppgifter om sina 

vitalparametrar till vården, erbjudas patienter som lever med kronisk sjukdom. 

Effektiviseringspotentialen är stor, inte minst med tanke på att cirka 80 procent av 

vårdens resurser i framtiden beräknas åtgå till kroniska sjukdomar. Antalet fysiska 

vårdbesök kan reduceras och ersättas med egenkontroller och digitala avstämningar.  
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För att få till en kedja av digitala tjänster som stödjer första linjen vård från egenvård till 

det fysiska besöket används en ”digital tratt” som symbol för hur individer lotsas till rätt 

vårdnivå (se figur 20). De allra flesta behöver stöd till egenvård via självanamnes-

verktyg (AI) och möjlighet att själv administrera sin vård, exempelvis via webb-

tidbokning. När allmän information inte är tillräckligt, och individen behöver ett svar 

utifrån sina egna symptom, kan chat-funktioner utvecklas som ett nästa steg i första 

linjens digitala omhändertagande. Chat-funktioner efterfrågas i dagsläget av framförallt 

ungdomar.  

 

Det digitala vårdmötet är nästa steg då vårdgivaren behöver se patienten för att bedöma 

hens behov av vård. Det finns med andra ord många insatser som kan göras innan det 

direkta fysiska mötet behövs mellan vårdgivare och patient. För att stödja lotsningen av 

patienten till rätt nivå och samtidigt hålla ihop vårdkedjan för patienten behövs ett 

samordnande digitalt stöd. Flera landsting och privata utförare har börjat arbeta enligt 

den digitala trattens vårdkedja med stöd av ett samordnande guidningsverktyg. Region 

Uppsala kommer 2018-2019 att upphandla ett liknande stöd för att öka 

genomförandekraften av en digital ingång till hälso- och sjukvården.  

 

 

 
 
Figur 20. Den digitala tratten – en sammanhängande vårdkedja, Inera, 2017 

 

Digitalisering utgör en viktig infrastruktur för att samordna vården för patienten. Region 

Uppsala har kommit långt med gemensamt journalsystem för alla vårdgivare. Med 

siktet inställt på 2030 behöver även en given digital infrastruktur finnas mellan 

kommunerna och Region Uppsala. Det innebär att dialogen om hur det ska realiseras 

behöver intensifieras med länets kommuner.  
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Ytterligare en potential att nyttja AI (artificiell intelligens) och att effektivisera en 

ändamålsenlig och kunskapsbaserad vård är att utveckla fler lättillgängliga kliniska 

beslutsstöd för personalen. Idag finns en integrerad del i journalsystemet Cosmic som 

larmar om en patient med diagnosen förmaksflimmer saknar behandling med 

antikoagulantia. Funktionen bygger på AI och utgår ifrån internationellt etablerade 

behandlingsrekommendationer. Utvecklingsarbetet behöver intensifieras för att 

stödja fler diagnosområden och behandlingsrekommendationer.  

 

6.3 Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling 

6.3.1 Aktivt teambaserat patientprocessarbete 
En viktig insikt är att det är i vårdens vardag som den stora omställningen till en 

effektiv och nära vård ska ske i praktiken. Förändringar som testas och etableras 

behöver utgå från patienternas perspektiv och befolkningens behov för att förbättra 

resultaten och öka värdet.  

 

Alla som arbetar i hälso- och sjukvård har två uppdrag, dels att göra sitt ordinarie arbete 

och dels att utveckla det arbete och det system som personalen verkar i. 

Förbättringskunskapens fyra områden är bra utgångspunkter (se figur 21).  

En viktig insikt är att det är i vårdens vardag som den stora omställningen till en effektiv 

och nära vård ska ske i praktiken. Förändringar som testas och etableras behöver utgå 

från patienternas perspektiv och befolkningens behov för att förbättra resultaten och öka 

värdet.  

 

Region Uppsala har redan en stark kunskapskultur, men kompetensen kring omsättning 

av kunskap och strukturer för systematiskt förbättringsarbete och förnyelsearbete är inte 

lika framträdande och saknas i vissa fall. Det finns mycket att vinna på att stärka 

strukturer och kompetenser för hur kunskap omsätts i praktiken. Ett arbete för att bli bättre 

på att bli bättre.  

 

Förslag 

• Initiera ett regiongemensamt program för att bli bättre på att bli bättre. Ge 

regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning i uppdrag att driva arbetet 

tillsammans med samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar och inkludera 

privata aktörer på ett relevant sätt  

• Dagens programrådstruktur utvecklas för att matcha den nationella strukturen 

och det behov som finns för andra områden (se bland annat avsnittet om 

specialistinsatser i den nära vården). Arbetet bör ske i samverkan med länets 

kommuner i de delar som berör bägge huvudmännen 

• Säkra primärvårdens inflytande i programrådsstrukturen 

• Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning och HR-avdelning får i uppdrag 

att utveckla ledarskapsstöd utifrån ledares behov med fokus på kompetens i 

förändrings- och förnyelseledning 
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Figur 21. Professor P Batalden & P Stoltz 1993, Socialstyrelsens föreskrift God vård – om 

ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, 2006 

 

Ett aktivt teambaserat patientprocessarbete är grunden för ett systematiskt 

förbättringsarbete. Resultatet för patienterna behöver ständigt återkopplas, analyseras 

och diskuteras för att sedan initiera teamarbete för förbättringar och för att minska 

oönskade variationer. Genom att testa nya arbetssätt och processer sker ett kontinuerligt 

lärande med fokus på resultaten för patienterna. Det kräver i sin tur att kompetens och 

metoder systematiskt byggs upp för hur förbättringar sker i vårdens vardag, genom 

samskapande (co-production) mellan vårdens olika professioner och patienter och 

anhöriga. Detta innebär i praktiken att det inom varje verksamhet behöver finnas 

arbetssätt för ständiga förbättringar utifrån resultaten för patienterna och där patienter 

aktivt involveras i arbetet.  

 

I dialoger som förts under arbetet med olika verksamheter och professioner 

framkommer att det idag till stor del saknas dialogytor och forum där samtliga berörda 

aktörer möts över gränser för att lösa vårdens praktiska problem för patienterna eller 

arbetar tillsammans med förbättringar. Det finns behov av fortlöpande samtal om vem 

som gör vad och vilken som är den bästa omhändertagande nivån, BEON, för en viss 

patientgrupp. Det handlar om hur specialistkompetens inom alla professioner blir 

tillgänglig för den mer nära vården.  

 

Ett sådant gränsöverskridande arbete kan också driva utvecklingen av det patienten kan 

och vill göra själv och stöd för egenvård. Det blir naturligt att involvera patienter och 

deras närstående i arbetet och ger möjlighet att stärka tilliten mellan patienter och deras 

anhöriga och vårdens professioner.  
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I Region Uppsala pågår redan patientprocessarbete inom bland annat värdebaserad vård 

på Akademiska sjukhuset, inom den offentliga primärvården och i det 

regionövergripande arbetet med programråd. Det ger en god bas att bygga vidare på, 

men för att få effekt behöver kompetens och strukturer i förbättringskunskap etableras 

parallellt. Då kan sammanhållande patientprocesser, som utgår från patientens behov, 

utvecklas över verksamhets- och organisationsgränser och få större genomslag i 

praktiken. Detta ger också möjlighet att ensa och rensa den information som behöver 

flöda mellan olika processteg. En strukturerad vårddokumentation är en förutsättning 

för att förbättra återkopplingen av resultat till vårdens verksamheter och team.   

 

I en effektiv och nära vård är primärvården basen och står därför i centrum av 

förändringen. Det blir därför strategiskt viktigt att stärka primärvårdens 

utvecklingsförmåga och förnyelsekraft på flera sätt. Myndigheten för vårdanalys rapport 

En primär angelägenhet, 2017 har tre rekommendationer varav en är att stärka 

primärvårdens utvecklingskraft och skapa förutsättningar för lärande. I Region Uppsala 

har detsamma konstaterats i arbetet med primärvårdens roll i framtidens hälso- och 

sjukvård.  

 

I detta sammanhang blir det relevant att nämna att primärvården under 2017 för första 

gången fått tillgång till de kliniska resultaten för patienterna genom 

PrimärvårdsKvalitet. Nationellt kliniskt kunskapsstöd är ett gemensamt sätt i Sverige att 

tillhandahålla primärvårdens medarbetare bästa tillgängliga kunskap. Att samtidigt 

stärka förmågan och kompetensen för förbättringsarbete kommer att vara strategiskt 

viktigt.  

 

6.3.2 Kunskapsstyrning 
Den viktigaste förändringen är alltså den som sker i vårdens vardag. Vårdens värde 

skapas i teamet tillsammans med patienten och dennes anhöriga. Stödet och styrningen 

från alla andra delar och nivåer i vårdens organisation behöver också utvecklas för att på 

bästa sätt stötta den förändringen och det värdeskapandet, genom en utvecklad 

kunskapsstyrning. 

 

Utgångspunkten är att bästa möjliga kunskap ska finnas tillgänglig vid varje möte och 

kontakt mellan vårdpersonal och patient. Kunskapsstyrningen är den infrastruktur som 

bidrar till att utveckla ett lärande system och har delkomponenterna kunskapsstöd, stöd 

till uppföljning och analys samt stöd till verksamhetsutveckling och ledarskap. I 

praktiken handlar det om att ha styr-, stöd- och ledningsprocesser som utvecklar, 

samordnar och sprider användning av bästa möjliga kunskap i syfte att förbättra 

resultaten för patienterna.  

 

Under 2017 har Sveriges landsting och regioner antagit en gemensam vision - Vår 

framgång räknas i liv och jämlik hälsa – Tillsammans gör vi varandra framgångsrika, 

och bestämt sig för att utveckla en gemensam nationell struktur för kunskapsstyrning. 

(Sveriges kommuner och landsting, 2017) Det gemensamma ställningstagandet syftar 

till att få ökat fokus på omsättning av kunskap än som hittills att producera 

kunskapsunderlag. De kunskapsunderlag som nu ska tas fram ska vara användarvänliga 

och lättillgängliga när vårdens professioner och patienter behöver dem, gärna i en 

intelligent form av beslutsstöd. Patientmötet ska sedan kunna följas upp och analyseras på 

såväl individ som gruppnivå.  
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Region Uppsala har mycket att vinna på att ha en hög ambition vad gäller återkopplingen 

av patienternas resultat för att underlätta förbättringsarbetet.  

 

Den gemensamma nationella satsningen på kunskapsstyrning handlar om att skapa ett 

lärande och stödjande system för hälso- och sjukvården där: 

 

• Bästa tillgängliga kunskap används i varje enskilt patientmöte  

• Patientmötet följs upp och analyseras på såväl individnivå som på gruppnivå  

• Ny kunskap snabbt kan omsättas, och ny kunskap genereras och systematiseras  

• Identifiering och prioritering av nya förbättringsområden tillsammans med 

patienten är en del av vardagen  

• Det är enkelt att arbeta kunskapsbaserat  
 

 
 
Figur 22. Samspel för ökad kunskapsstyrning mellan mikrosystem och mesosystemnivån. 

Bilden ingår i rekommendation till landsting och regioner om etablering av en sammanhållen 

struktur för kunskapsstyrning, Sveriges kommuner och landsting, 2017 

Figuren ovan illustrerar hur olika nivåer i vårdens organisation har olika roller och 

behöver samspela i fungerande kunskapsstyrning. Region Uppsala har mycket att vinna 

på att ta stöd i det nationella arbetet och samtidigt utveckla sin roll på den egna 

ledningsnivån, ibland kallad mesonivån, för att bättre samspela och stödja 

mikrosystemen där vårdens värde skapas. Detta är ett långsiktigt arbete som kan ge 

stora utväxlingar i resultaten för patienterna. Liksom i de landsting/regioner (Jönköping, 

Kalmar, Östergötland) som ofta ligger högt i resultaten för patienterna i nationella 

jämförelser kan Region Uppsala stärka kompetensen kring omsättning av kunskap och 

strukturer för systematiskt förbättringsarbete. De landsting som har goda resultat 

rörande kvalitet har också lägre kostnader.  
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Figur 23. Hälso- och sjukvård och övergripande effektivitet, sambandet mellan resultat och 

kostnader, Sveriges kommuner och landsting, 2016 

 

Region Uppsala har redan en stark kunskapskultur, men kompetensen kring omsättning 

av kunskap och strukturer för systematiskt förbättringsarbete och förnyelsearbete är inte 

lika framträdande och i vissa fall saknas de. Det finns mycket att vinna på att stärka 

strukturer och kompetenser för hur kunskap omsätts i praktiken. Ett arbete för att ”bli 

bättre på att bli bättre”.  

 

En strategisk del är att få till ett sammanhållande utvecklingsstöd för primärvården/nära 

vårdens utveckling och innovation. För att bli effektivt behöver utvecklingsstödet 

anpassas utifrån lokala behov och utmaningar. Idag är stödet mer uppbyggt utifrån vad 

som ska förbättras än utifrån de samlade behov som en vårdcentral har av 

utvecklingsstöd. Tänk dig en vårdcentral som har lite mer än näsan över vattnet och där 

de identifierat följande:  

 

- ”Många av våra listade är sjukskrivna för psykisk ohälsa, de flesta av dessa är 

kvinnor. Vi har långa köer för första bedömning.”  

- ”Vi har inte tidigare jobbat systematiskt med förbättringsarbete och 

ledningsgruppen funderar på om vi kommer att klara av detta.”  

 

Vart ska denna vårdcentral vända sig? Det finns idag separat stöd för psykisk ohälsa, 

hälsofrämjande sjukdomsförebyggande, rehabilitering vid sjukskrivning, 

patientsäkerhet, e-hälsa, tillgänglighet etc. Verksamheterna behöver stöd från flera 

sakområden och samtidigt kunna bygga upp sin kompetens i förändringsledning. Idag 

skiftar kompetens och erfarenhet i ledning och stöd för förbättringsarbete i såväl 

verksamheter som stödfunktioner. 

 

Det behöver finnas en struktur och ett strategiskt stöd för förbättring och förnyelse för 

primärvården för att klara omställningsarbetet och utgå från behov i befolkning och 

patienter. 
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6.3.3 Kompetens och kapacitet för förändrings- och 
förnyelseledning  

Ledarskapets roll under en omställning som den till effektiv och nära vård kan inte 

överskattas. Kompetens och kapacitet för förändringsledning där resultatet för 

patienterna är i fokus samt att leda och driva utveckling i komplexitet är 

kunskapsområden som behöver stärkas på alla nivåer i Region Uppsala.  

 

Chefer och ledare behöver var engagerade i resultaten för patienterna och ständigt 

efterfråga och föra dialog om dem. Det kan ske genom att sätta tydliga 

patientfokuserade mål och sedan systematiskt följa upp och ge återkoppling. De handlar 

även om att skapa förutsättningar för systematiskt förbättringsarbete och innovation.  

 

Hälso- och sjukvården är ett komplext system med många aktörer som samtidigt har 

olika huvudmän. För att leda systemet behöver delarna samspela. Resultatet och värdet 

av helheten är en konsekvens av samspelet mellan delarna - inte summan av delarna. I 

komplexa system bör stor frihet ges i valet av angreppssätt och genomförande. De olika 

aktörerna kan välja att göra på många olika sätt, och ända nå målen.  

 

Kompetens i förändringsledning stöttas idag främst inom vissa insatsområden 

exempelvis patientsäkerhet och genom e-tjänstelyftet. Det krävs ett genomgripande stöd 

för förändringsledning som en del av ordinarie stöd för chefer och ledare, inte bara 

stödkopplat till särskilda utvecklingsinsatser.  

 

Det finns idag andra möjligheter än tidigare att driva utveckling, till exempel genom att 

använda digitala arenor för att knyta ihop olika förbättringsnätverk eller involvera 

patienter och invånare. Ledarskap för att förnyelse handlar också om att prova saker 

som kanske inte alltid lyckas, att våga misslyckas för att nå kunskap och utveckling. Det 

kan bland annat ske genom att ge utrymme och stöd för innovatörer i organisationen, att 

bättre ta vara på ”vårdens radikaler”.  

 

6.3.4 Tjänsteutveckling och innovationsstöd 
Hälso- och sjukvården är i sin grund inte en produkt utan en tjänst. Vård är ingenting 

som ges utan vårdens resultat är summan av vad såväl vården som patienten gör 

tillsammans. Resultatet för patienten är det vården åstadkommer tillsammans med 

patienten. Det gör att tjänsteinnovation och servicedesign är centralt i hälso- och 

sjukvårdens utveckling.  

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tillsammans med en forskargrupp 

undersökt behov och beteenden i kontakt med vården bland den svenska befolkningen 

(referens). Resultatet kan delas in i fyra grupper. Syftet är inte att dela in människor i 

fack, utan att verksamheten ska utformas för att möta olika gruppers behov på ett bättre 

sätt än tidigare. Detta synsätt kan ge inspiration och sätter ord på den tysta kunskap som 

vårdens medarbetare har. Här finns en drivkraft för nytänkande och innovation att ta 

tillvara på.  
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Figur 24. Fyra grupper av behov och förväntningar, Sveriges kommuner och landsting, 2017 

 

Innovationsmetodik såsom servicedesign hjälper till att hitta nya sätt att tänka och få en 

djupare förståelse för vad som skapar värde för befolkning och patienter. Metoderna 

utgår från användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och 

utförarnas perspektiv på utmaningarna. Metoderna fokuserar på att förstå och skapa 

empati för de som berörs av en utmaning. Det ger insikter om invånarnas verkliga 

behov.  Alla arbetar tillsammans i en kreativ och engagerande process och tar 

tillsammans fram idéer och testar om de fungerar. Processen gör det lättare att fokusera 

på att lösa ”rätt” problem och sluta göra det som inte efterfrågas.  

 

 
Figur 25. Innovationsguiden, Sveriges kommuner och landsting, 2017 

I Region Uppsala finns en struktur med kompetens för innovation, Innovation 

Akademiska. Här finns potential att fortsätta bygga kompetenser och kapacitet även för 

tjänsteinnovation. Under 2018 drivs också ett projekt – innovationsguiden – i samarbete 

med Uppsala Kommun med fokus på primärvård/nära vård. 
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6.4 Kompetensförsörjning och nya kompetenser 

 

Vem som gör vad kommer sannolikt att ändras och utvecklas i den framtida nära 

vården. Vad kommer den digitala kollegan i teamet att ha för roll och hur påverkar det 

arbetsuppgifter för de övriga som ingår i teamet? Brister på vissa kompetenser eller 

andra förutsättningar kan också komma att bidra till utvecklingen av nya arbetssätt och 

roller. Andra saker som kan påverka arbetssätten är inriktning mot att samtidigt ta hand 

om både den psykiska och fysiska hälsan eller att primärvården får ett mer 

hälsofrämjande uppdrag.  

 

Ett gott exempel på en sådan omställning finns inom tandvården som sedan många år 

tillbaka har genomfört nya arbetssätt (kompetensväxling) så att tandhygienisterna idag 

ansvarar för arbetsuppgifter som tidigare utfördes av tandläkare. Tandvården har också 

gått från ett mer reaktivt arbetssätt till att arbeta mer förebyggande med ett lyckat 

resultat. Förändrade arbetssätt och kompetensväxling bör utvecklas vidare i 

framåtsyftande dialogform med fackliga- och andra professionsföreträdare tillsammans 

med representanter från Region Uppsala.  

 

De kompetenser och roller som behövs i framtidens effektiva och nära vård kan vara 

helt andra än idag. I South Central Foundation i Alaska har exempelvis en 

koordinerande funktion inrättats som ingår i huvudteamet kring patienten. Utifrån 

behoven etableras redan idag nya funktioner, som rehabiliteringskoordinatorer och 

samordningssjuksköterskor (i andra landsting). Exempel på kompetenser som till 

exempel inte tidigare fanns inom primärvården i Region Uppsala är psykologer, 

kuratorer och apotekare.  

 

 

En effektiv och nära vård 2030 innebär att vårdens professioner kommer ha delvis 

nya arbetssätt än idag. Det innebär att vem som gör vad kommer att komma att 

ändras. Region Uppsala behöver förbereda för att ta in nya kompetenser i den 

framtida vården. En större andel av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) 

behöver ske utanför sjukhusen för samtliga yrkeskategorier. Kärnkompetenserna 

behöver utvecklas för alla professioner, exempelvis personcentrerad vård, 

samverkan i team, förbättringsarbete, digitala arbetsmiljöer. Ett annat viktigt område 

är rekrytering av ledare och chefer i förbättringskompetens samt vidareutbildning av 

befintliga ledare och chefer.  

 

Förslag 

• Regionkontorets hälso- och sjukvårdsavdelning och HR-avdelning får i 

uppdrag att inleda en framtidsdialog med professionsföreningar och fackliga 

förbund 

• Regionkontorets HR-avdelning får i uppdrag att aktivt driva på utvecklingen 

av verksamhetsförlagd utbildning utanför sjukhus. 

• Omgående starta ett arbete med att utbilda, vidareutbilda och 

kompetensutveckla befintlig personal i teamkompetens och teamarbete för 

att möjliggöra förändrade arbetssätt i framtiden  
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Kärnkompetenser, det vill säga kompetenser som behövs oavsett professionstillhörighet, 

har beskrivits gemensamt av flera nationella professionsföreningar, som också verkar 

för att de kommer med i grundutbildningarna. Dessa kärnkompetenser är bland annat 

personcentrerad vård, samverkan i team och förbättringskunskap. På senare tid lyfts 

även förmågan att arbeta i nya vårdmiljöer med digitala verktyg.  

 

Kompetensen att arbeta i team och dessas roll i relation till patienter som ofta vill och 

kan vara aktiva medskapare, kommer att vara avgörande i en kontinuitetsbaserad vård. 

South Central Foundation i Alaska bygger sin relationsbaserade vård kring 

tvärprofessionella vårdteam. 

 

  
Figur 26. Bilden är en fri översättning till svenska benämningar och visar hur South Central 

Foundation i Alaska fördelat kompetens och resurssatt sina vårdteam närmast befolkningen 

Det tvärprofessionella perspektivet på vården stärks alltmer. I delbetänkandet God och 

nära vård föreslås en mer behovsbaserad vårdgaranti för samtliga legitimerade 

yrkesgrupper i primärvården. Kontakt med vårdcentralen ska fortfarande fås samma 

dag, men den medicinska bedömningen ska vara genomförd av legitimerad yrkesgrupp 

inom tre dagar. Denna medicinska bedömning kan baseras på ett fysiskt besök eller en 

distanskontakt såsom ett digitalt vårdmöte eller en telefonbedömning. En sådan 

förändrad vårdgaranti skulle innebära både en utmaning och en möjlighet att nyttja 

kompetenser mer relevant.  

 

I framtidens effektiva och nära vård kommer patienterna i större utsträckning att finnas 

utanför sjukhusen. Det innebär att en större andel av den verksamhetsförlagda 

utbildningen kommer att förläggas där för alla yrkeskategorier. Genom fortsatt 

utveckling av akademiskt primärvårdscentrum och en utvecklad vårdstruktur med bland 

annat vårdcentrum kan detta förberedas väl.  

  

Chefer och ledare med förbättringskompetens behöver rekryteras systematiskt för att 

klara den transformation av vården som ska till för att bli effektiv och nära. Region 

Uppsala behöver aktivt stärka och stödja befintliga chefer och ledare i denna 

kompetens.  
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Ett hinder för omställningen till en effektiv och nära vård 2030 kan vara tillgången till 

bristyrken, främst inom primärvården, som ska utvecklas till basen i den nära vården. 

Detta handlar framförallt om specialister i allmänmedicin och distriktssköterskor.  

 

6.5 Forskning för en god och nära vård 

 

För en forskningsintensiv region som Uppsala är det av största vikt att det samlade 

sjukvårdssystemet ska vara tillgängligt för forskning och därmed betraktas som ett 

akademiskt sjukvårdssystem. Alla patienter som söker vård i Region Uppsala ska utgöra 

en potentiell källa för forskning. Ett stöd för att möjliggöra det är ett aktivt deltagande i 

befintliga kvalitetsregister.  

 

Under 2018 har primärvårdsdirektören fått i uppdrag att bygga ett akademiskt 

primärvårdscentrum med två tillhörande akademiska vårdcentraler för att stärka 

framtida forskning, utveckling och utbildning. Idag finns en budgetram på fem miljoner 

kronor och diskussion pågår att öka den för att förstärka verksamheten. Erfarenheter 

från andra regioner och landsting som inrättat akademiska vårdcentraler visar att det 

behövs en långsiktig investering för att forskningsmiljön ska växa och attrahera externa 

forskningsanslag. Det innebär att Region Uppsala löpande behöver följa upp om 

finansieringen till en akademisk uppbyggnad av primärvårdsforskning är tillräcklig 

eftersom extern finansiering bygger på att forskningsmiljön har tillräckligt stor volym. 

 

Det statliga stödet till klinisk forskning genom ALF-medel är ett exempel. Idag bygger 

fördelningen av ALF-medel i ALF-region Uppsala på den befintliga volymen av 

forskningsaktiviteter, det vill säga antalet examina, vetenskapliga publikationer och 

erhållna externa forskningsmedel som en verksamhet uppnått samt vilken 

forskningsstödjande struktur en verksamhet har. Med forskningsstödjande struktur 

menas närvaro av forskande personal, allt från doktorander till professorer. En 

forskningsmiljö under uppbyggnad är därför beroende av andra medel innan dessa 

forskningsaktiviteter och strukturen kan presenteras. Under 2017 fördelades av den 

anledningen enbart två miljoner kronor till primärvården av totalt 210 miljoner kronor 

fördelade ALF-medel till regionen.  

 

I Uppsala finns en lång och framgångsrik tradition av klinisk forskning, som främst 

utgått från specialistvården som bedrivs på sjukhus. I framtiden kommer betydligt 

fler patienter diagnostiseras och behandlas i den nära vården och därför behöver 

möjligheten till forskning där patienterna finns säkras och stärkas. 

 

Förslag 

• Löpande uppföljning och eventuell komplettering av finansiering av 

akademiskt primärvårdscentrum samt akademiska vårdcentraler 

• I samarbete med kommunerna utreda möjligheterna att starta ett akademiskt 

särskilt boende/hemsjukvård 

• Etablera samarbete med forskningsmiljöer för policyforskning och 

förbättringsvetenskap 

• Region Uppsala bjuder in forskarmiljöer för framtida följeforskning av 

omställningsarbetet till en effektiv och nära vård 
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En annan dimension av primärvårdsforskning är att det är andra populationer och 

perspektiv som studeras i förhållande till forskning som bedrivs på ett 

universitetssjukhus. Exempelvis är hälsofrämjande insatser av stor relevans att studera. 

Diagnoser och sjukdomar på primärvårdsnivå kan te sig annorlunda än inom 

specialiserad vård. Exempelvis kan depression vara livshotande på specialistnivå, men 

något som behöver hanteras i ett vardagsperspektiv på primärvårdsnivå.  

 

Helhetsperspektivet är mer påtagligt för dem som arbetar och studerar på 

primärvårdsnivå. Exempelvis diagnosticerar, behandlar och studerar en kardiolog 

sjukdomen hjärtsvikt medan allmänspecialistkollegan bedömer och studerar hjärtsvikt 

som en av flera av patientens diagnoser. Primärvårdsforskningen bidrar därför med ett 

komplementärt kunskapsperspektiv i förhållande till forskning som bedrivs på ett 

universitetssjukhus. Det innebär att vetenskapliga frågeställningar behöver formuleras 

annorlunda och den vetenskapliga inriktningen och kompetensen behöver en annan 

bredd på primärvårdsnivå.  

 

Den här utredningen tydliggör behovet av att stärka den nära vården, bland annat genom 

tillkomsten av vårdcentrum. Den pågående utvecklingen att etablera 

primärvårdsforskning behöver då kopplas ihop med den utflyttade specialistvården som 

kommer att ske i den nära vården. I ett vårdcentrum kommer de olika slutenvårds- och 

primärvårdsperspektiven att mötas, vilket skapar en potentiell kreativ arena för nya 

forskningsperspektiv. För att kunna skapa det mötet behöver först ett akademiskt 

primärvårdscentrum etablera sig för att sedan i nästa steg ta klivet att samordna sig för 

forskning som bidrar med kunskap för en effektiv och nära vård.  

 

Ett akademiskt systemtänkande innebär att alla möten i vården utgör en potentiell källa 

för patientnära forskning. En växande del av hälso- och sjukvården utförs i 

kommunerna. Det är angeläget att även denna del av vården ingår i ett akademiskt 

sjukvårdssystem. Utredningen föreslår att tillsammans med kommunerna utreda 

möjligheterna för ett akademiskt särskilt boende eller akademisk hemsjukvård. Region 

Uppsala med närhet till Uppsala universitet borde ha mycket goda förutsättningar att 

vara bland de första i landet som inrättar en akademisk hemsjukvård. Forskning knuten 

till särskilt boende och/eller mobila team kan innehålla såväl medicinska som sociala 

och beteendevetenskapliga komponenter. 

 

”Det är framförallt social forskning som har en svag koppling och behöver satsas på. 

Medel går att styra. Vi borde kräva att det ska vara tvärvetenskapligt eller ha social 

koppling.” (Röst från nämnden för kunskapsstyrning) 

 

Omställningsarbetet för en effektiv och nära vård där sjukhusets specialister kommer att 

möta vårdcentralens och kommunens medarbetare är värt att studera i termer av 

förbättringsvetenskap. Vad ställer mötet för krav på kulturförändring, professions-

förskjutningar och praxis? En ökad samskapad vård mellan professionell utövare och 

patient och dess anhöriga är också viktigt att studera för att öka kunskap om hur 

involvering och delaktighet kan öka kvaliteten av vården. Effekter av utökad egenvård 

med stöd av digitala verktyg är ett spännande område som behöver studeras.  
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Omställningsarbetet väcker även frågor inom policyforskning. Vilka konsekvenser 

uppstår av förändrade ersättningsmodeller i relation till målet att uppnå en jämlik vård? 

Gör invånarna informerade val i sin ”egenstyrning” av vården? Kan nya styrmodeller 

uppnå ett mer tillitsbaserat hälso- och sjukvårdssystem? Hur slår det fria vårdvalet i 

förhållande till hälsouppdrag och områdesansvar?  

 

Region Uppsala kommer att bjuda in forskarmiljöer till dialog om hur ett framtida 

samarbete kan etableras för att studera det kommande omställningsarbetet mot en 

effektiv och nära vård. Följeforskning under omställningsprocessen kan bidra med 

lärdom under resans gång. 

 

6.6 Utvecklad styrning och uppföljning 
6.6.1 Invånarperspektiv 

 

När det gäller den nära vården utövas styrningen främst genom vårdvalet för 

vårdcentralerna. Genom att välja vårdcentral listas patienten idag på själva 

mottagningen och på vissa vårdcentraler kan individen lista sig på enskilda läkare. Från 

och med 2018 sker även listning av invånare som inte aktivt listat sig. 

 

Utredningen föreslår genomgående listning på läkare. Kontinuitet är en av de absolut 

viktigaste faktorerna för att åstadkomma en god och effektiv nära vård och ett system 

som listar på individuella läkare skulle bättre kunna tillgodose kravet på kontinuitet. 

Dessutom tyder mycket på att invånarna önskar kunna identifiera ”min doktor”. Länder 

i vår omgivning som har betydligt effektivare primärvårdssystem med bättre 

tillgänglighet har genomgående listning på läkare. Kontinuitet är självklart mest 

betydelsefullt för patienter med kroniska sjukdomar, men utredningen önskar framhålla 

att kontinuitet är en effektivitetsfaktor även för sällanbesökare och de flesta 

sällanbesökare blir förr eller senare mer frekventa besökare. Att då ha en redan 

etablerad relation är en kvalitetsfaktor. Under en period framöver kommer dock inte 

behovet av fast läkarkontakt för alla kunna tillgodoses och då bör personer med 

komplexa behov prioriteras. 

 

 

Invånarna i länet är i egenskap av skattebetalare vårdens yttersta uppdragsgivare. 

Invånarna styr också vården i samband med listningen vid en vårdcentral inom 

ramen för valfrihetssystemet. 

 

Förslag 

• Av kontinuitetsskäl bör listning i första hand ske på läkare, men vikten av 

teamkontinuitet måste betonas särskilt 

• Den nyligen inrättade listningen för invånare som inte aktivt listat sig behålls 

enligt nuvarande modell 

• Utveckla informationen till länets invånare 

• Utifrån ett arbetsmiljöperspektiv bör ett listningstak övervägas på sikt och 

antalet val maximeras till två val per kalenderår och invånare för att ge 

hälsocentralerna rimliga planeringsförutsättningar 
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Utredningen önskar dock framhålla att kontinuitet handlar om teamkontinuitet. 

Kontinuitet har lika stor betydelse för alla yrkesgrupper; sjuksköterskor, sekreterare, 

psykologer, kuratorer, fysioterapeuter med flera. Att vara listad på läkare innebär ingen 

garanti för att det är just läkaren som patienten får kontakt med. Patienten får kontakt 

med någon i teamet, och vem det blir är upp till teamet och utifrån valt arbetssätt att 

avgöra. Den tilliten till vårdens anställda bör finnas istället för att detaljstyra vem 

patienten får kontakt med i olika situationer. 

 

 

Listning för invånare som inte gjort ett aktivt val föreslås behållas enligt nyligen 

inrättad modell. Region Uppsala bör dock aktivt med informationsinsatser påverka 

invånarna att lista sig. Sjukvårdsystemet blir effektivare med en hög aktiv listningsnivå. 

Region Uppsala behöver utveckla invånarnas underlag för val. Ett transparent underlag 

för val påverkar förtroendet för vården positivt. Det kan handla om tillgänglighet, 

geografisk belägenhet, kompetens och närliggande andra sjukvårdsinrättningar med 

mera. Det har ofta framförts önskemål om medicinska resultat som underlag. En 

svårighet är att det statistiska underlaget på hälsocentralsnivå ofta är för litet för att ge 

signifikanta skillnader. Dessutom påverkas resultaten av faktorer som exempelvis 

socioekonomi, som vården har svårt påverka. Det finns behov av att utveckla 

informationen till invånarna om vägar in i vården och om hur systemet ser ut och 

fungerar. 

 

En fråga som tagits upp av flera aktörer är huruvida invånarna fritt ska kunna lista om 

sig. Utredningen anser att det finns skäl att begränsa antalet omval. Hälsocentralerna 

behöver goda planeringsförutsättningar och ständig omlistning motverkar detta även om 

det rör sig om ett fåtal individer. Omlistning åstadkommer dessutom ökad 

administration. En god och effektiv nära vård bygger som tidigare framhållits på ett 

fungerande samspel mellan patienten och personalen. Det är rimligt och i invånarnas 

intresse att personalen har rimliga planeringsförutsättningar, samtidigt som vissa krav 

även skulle kunna ställas på invånarna/patienterna. På sikt anser utredningen att max två 

val per kalenderår är en rimlig nivå. Rimliga förutsättningar handlar också om 

listningstak. Av samma skäl som angivits för omlistning talar starka skäl för 

listningstak. Utredningen har dock inte haft möjlighet att analysera lämplig nivå. 

Troligen krävs ett successivt införande i takt med ökad tillgång till allmänläkare och en 

alltmer utbyggd primärvård.  
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6.6.2 Övergripande styrning och uppföljning 

 

Enligt Tillitsdelegationen (dir. 2016:51) syftar en mer tillitsbaserad styrning och ledning 

till att öka kvaliteten i offentligt finansierade tjänster genom att öka tilliten till brukare 

och brukarmötande yrkesgrupper. De metoder som används har utvecklats som svar på 

en växande kritik mot utvecklingen i den offentligt finansierade välfärdssektorn under 

senare år, bland annat en växande administrativ börda, stelbenta strukturer och en 

arbetsdelning och formalism som gör det svårt att hjälpa medborgare med komplexa 

behov. 

 

Dagens detaljstyrning har troligen till stor del uppkommit via en omsorg om 

skattebetalarnas pengar och med anledning av bristande kvalitet i vissa fall. Ledningen 

har önskat att ge vårdgivarna incitament att göra rätt och dessutom incitament till 

kostnadskontroll. Ordet kontroll har blivit viktigt, men medfört känslan för 

vårdpersonalen att Region Uppsala saknar tillit för utövarna. Givetvis behöver 

kontrollfunktionen uppfyllas enligt kraven i kommunallagen. Kontrollen är även viktig 

för invånarna då den ska säkerställa att vårdgivarna följer lagar och regler samt att den 

medicinska kvaliteten är tillräcklig. Även patientsäkerheten behöver säkerställas, liksom 

att vården är effektiv och att det inte förekommer ekonomiska oegentligheter. 

 

Att i högre grad visa tillit i styrningen är en utmaning, eftersom samhället under lång tid 

utvecklats mot mer detaljstyrning. Nästan reflexmässigt reagerar många när nya 

indikatorer föreslås och nya krav ställs på rapportering när ett problem uppstår. Med 

invånarnas bästa sker detta även inom Region Uppsala.  

 

 

 

För att kunna uppnå en effektiv och nära vård i framtidens Region Uppsala behöver 

styr- och ledningssystem utformas på ett sådant sätt att det underlättar och ger 

förutsättningar för den nya nivåstruktureringen att utvecklas och fungera. Det 

regionövergripande analys- och uppföljningsarbetet behöver stärkas och utvecklas 

för att kunna följa att målbilden för en effektiv och nära vård 2030 successivt 

uppnås.  

 

Förslag 

• Grunden för uppföljningen av den nära vården bör vara dialogbaserad 

• Utveckla det övergripande analys- och uppföljningsarbetet kring 

befolkningsprognoser och hälsoläget i befolkningen 

• Ta fram systemindikatorer i samverkan med kommunerna 

• Utveckla principerna för en mer tillitsbaserad styrning. Utse person i central 

förvaltning med uppgift att slå vakt om principerna för tillitsbaserad 

styrning.  

• Ett pragmatiskt utformat ”mjukt” remisskrav till sjukhusens 

akutmottagningar bör införas när akutverksamheten inom den nära vården är 

fullt utbyggd. 

• Följa den nationella utvecklingen och utvärderingen avseende avgiftsfrihet 

till primärvården. 
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Att tänka annorlunda och överlåta lösningen till personal som verkar närmast 

patienterna/brukarna innebär en form av kulturell omställning. Detta förhållningssätt 

ligger nära logiken bakom kunskapsstyrningen. Ett förslag är att utse en ”tillitsgeneral” 

som har till uppgift att granska alla förslag till förändringar /tillägg/kompletteringar i 

styrsystemen. Tillitsgeneralens uppgift blir att svara på frågan om ett förslag till 

förändring är förenligt med tillitsbaserad styrning. 

 

Region Uppsala behöver ge förutsättningar för vårdgivarna att mäta och följa upp sina 

resultat på individ- och gruppnivå, exempelvis via Primärvårdskvalitet, samt kunna 

jämföra sig sinsemellan. Att ta bort vissa detaljerade uppföljningskrav eller indikatorer 

som grund för ersättning innebär inte att vården ska mätas mindre än idag, snarast mer, 

men mätningarna är i första hand till för dem som arbetar närmast vården, så att de kan 

bli bättre på att bli bättre. Under de senaste åren har ersättningen för sjukhusvård skett 

genom anslag istället för diagnosrelaterade grupper (DRG) och den målrelaterade 

ersättningen har nästan helt tagits bort.  

 

Utredningen föreslår att uppföljningen sker i dialogform på hälsocentralsnivå minst två 

gånger per år. I dialogen bör frågor kring tillgänglighet, läkemedelskonsumtion, 

konsumtion av medicinsk service, listade patienters slutenvårdskonsumtion, medicinska 

resultat med mera tas upp. Minnesanteckningar/protokoll bör föras. Denna form av 

uppföljning kräver medicinsk kompetens och läkemedelskompetens. Inte minst landets 

läkemedelskommittéer har arbetat framgångsrikt med uppföljning i dialogform. 

Kunskapsstyrningsutredningen har nyligen föreslagit att nuvarande läkemedels-

kommittéer avskaffas och ersätts med vårdkommittéer. Utredningens förslag ligger i 

linje med denna utveckling.  

 

För att kunna följa upp och analysera om målbilden för en effektiv och nära vård 2030 

successivt uppnås behöver analys- och uppföljningsarbetet systematiskt 

vidareutvecklas. Bland annat behöver behovsprognoser för befolkningstillväxt och 

vårdbehov tas fram och göras användarvänligt till de lokala aktörer som möter 

invånarna och patienterna. Inom ramen för projektet har en behovsanalys påbörjats, men 

ytterligare utvecklingsarbete krävs. Det är av stor vikt att resultaten av analyserna och 

uppföljningarna blir till ett reellt stöd åt och sprids till de verksamheter i länet som 

behöver ha fakta och uppgifter som underlag till de lokala insatser som behöver vidtas.  

 

Även verktyg för att analysera hälsoläget behöver tas fram och resultaten kring 

hälsoläget i befolkningen behöver följas löpande. Det behövs bland annat användas i 

syfte att få fram prevalens för de vanligaste folksjukdomarna kopplat till respektive 

vårdcentral. Det kan ge en fingervisning om hur förekomsten av kroniska sjukdomar är 

spridda i länet och i Uppsala som tätort. Resultatet av Liv och hälsa ung 2017 samt 

besöksmönster och vårdkonsumtion primärvård/specialistvård är andra underlag att 

beakta i det fortsatta arbetet med behovsanalyser. Dessa analyser är viktiga som 

underlag för dialog i förankringsarbetet, såväl som beslutsstöd för lokalt hälsofrämjande 

arbete som för ledning och styrning på övergripande nivå. 

 

Jämfört med många andra länder karakteriseras Sverige av försiktighet när det gäller lite 

hårdare och tydligare styrning som till exempel olika former av remisskrav till den 

specialiserade vården eller avgiftsfrihet till primärvården. Det senare finns till exempel i 

Danmark, som generellt anses vara ett föredöme när det gäller primärvård.  
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Omställningen till ett sjukvårdssystem som bygger på en effektiv och nära vård kommer 

sannolikt kräva tydligare styrning av invånarnas kontakter med vården. Utredningen 

rekommenderar därför att införa remisskrav till sjukhusens akutmottagningar när den 

nära vårdens akutverksamhet är utbyggd och bemannad. Utredningen bedömer att detta 

borde kunna ske omkring 2025 när vårdcentrum i Knivsta och Bålsta är i drift och 

akutverksamheten inom den nära vården därmed är fullt utbyggd. Remisskravet ska 

givetvis vara pragmatiskt utformat. Ambulans gäller som remiss, liksom telefon eller 

olika digitala kontaktvägar.  

 

Patientavgifter används traditionellt som styrmedel. Avgifterna för vuxna till öppen 

vård vid sjukhusen är högre än till primärvården. Barn och patienter >85 har 

genomgående avgiftsfrihet. Erfarenheter tyder på begränsad effekt av avgifter som 

styrmedel. En orsak är sannolikt högkostnadsskyddet. Ett landsting, Sörmland, har 

infört avgiftsfrihet till primärvården 2017. Antalet besök steg med cirka tre procent 

utöver sedvanlig ökning om cirka två procent. Besöken ökade mest för kvinnor 70-80 

år. Erfarenheterna är således begränsade i Sverige. Fördelen med avgiftsfrihet är att det 

ger ett tydligt budskap om önskad prioritering ur ett systemperspektiv. Detta behöver 

vägas mot nackdelar främst i form av uteblivna intäkter. Det finns all anledning att följa 

erfarenheterna i Sörmland och eventuella efterföljare. 

 

En framtida målbild behöver följas upp och återkopplas till samtliga berörda, som är 

med och leder och driver utvecklingen. Uppföljningen behöver utvecklas och då 

målbilden med en mer nära vård bygger på samverkan och samspel mellan olika aktörer 

behöver indikatorer tas fram som speglar systemet i sin helhet och ger en bild av vilka 

delar i systemet som behöver utvecklas och förbättras.  

 

Det behöver även ses över hur valfrihetssystem och upphandlingar i framtiden ska ske 

så att styrningen och ledningen av privata utförare kan ske på ett enkelt och effektivt 

sätt med tydlighet och långsiktighet för privata aktörer. Samtidigt behöver Region 

Uppsala som huvudman för hälso- och sjukvården i länet säkerställa att den vård som 

bedrivs, oavsett ägarform, ingår i ett helhetssystem för en effektiv och nära vård, där de 

olika delarna samspelar för invånarnas bästa och bidrar på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Dessutom bedriver kommunerna en stor andel av hälso- och sjukvård och även 

kommunerna anlitar privata utförare, vilket innebär många olika system som ska 

koordineras utifrån en helhetssyn på individen och utifrån att gemensamma resurser 

behöver nyttjas på bästa sätt.  
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6.6.3 Styrning av hälsocentraler inom valfrihetssystemet 

 

Förfrågningsunderlaget för hälsocentralerna är ett av de viktigaste styrdokumenten. På 

övergripande principiell nivå anser utredningen att det är viktigt att genomgående 

förkorta och förenkla styrdokumentet. Det behövs mindre detaljstyrning och mer 

tillitstyrning. I enlighet med vad som tidigare framhållits bör vikten av ett förebyggande 

arbetssätt framhållas. Primärvårdsuppdraget är ett hälsouppdrag. I hälsouppdraget 

behöver vikten av att arbeta i tvärprofessionella team över organisatoriska gränser 

framhållas särskilt. 

 

Ersättningssystemet behöver förenklas och successivt gå mot ökad kapitering. 

Kapitering tillgodoser kravet på tillit och ger utrymme för att hitta innovativa lösningar. 

Hälsocentralen får en summa medel som de kan använda på bästa sätt. Kapiteringens 

storlek avgörs av ålder och CNI (Care Need Index). Eventuellt kan CNI behöva 

kompletteras med andra socioekonomiska faktorer. Kapitering har dessutom fördelen att 

den ger kostnadskontroll. 

 

Andelen besöksersättning behöver därmed successivt minskas, eftersom den inte 

indikerar effektivitet, utan enbart produktivitet, och inte ger kostnadskontroll. Med 

modern teknik kommer dessutom vårdkontakter att ske på många andra sätt än genom 

fysiska besök och då finns risken att det uppstår en snårskog av olika ersättningsnivåer.  

 

Även principerna för kostnadsansvar behöver på sikt ses över för vårdverksamheterna, 

exempelvis ansvaret för läkemedel, medicinsk service och utomlänsvård. Nuvarande 

system med relativt strikt kostnadsansvar indikerar att systemet kommer att kunna 

missbrukas om inte utövarna själva betalar för tjänsterna, vilket kan tolkas som att det 

saknas tillit till utövarna.  

 

Styrningen av de framtida hälsocentralerna behöver utvecklas så att den blir basen i 

den nära vården. Det behövs mindre detaljstyrning och mer tillitsstyrning med stora 

inslag av dialog och löpande uppföljning. Dessutom behöver styrningen tydliggöra 

och ge förutsättningar för att aktörerna ska kunna klara sitt hälsouppdrag. 

 

Förslag 

• Hälsocentralernas styrdokument ses över i sin helhet i syfte att minska 

detaljstyrningen 

• Ersättningssystemet behöver förenklas och successivt gå mot ökad kapitering 

grundat på Care Need Index (CNI) 

• Några få procent kan användas för kvalitetsfaktorer kring tillgänglighet och 

kontinuitet 

• Konstruktionen för kostnadsansvar bör ses över. Överväg som ett led i 

tillitsbaserad styrning minskat kostnadsansvar. 

• Vissa grundläggande tillgänglighetskrav bör ställas 

• Barnavårdscentrals- (BVC) och barnmorskemottagningsuppdragen (BMM) 

kopplas till vårdval hälsocentral 

• Vårdvalet följs främst upp via dialogbaserad uppföljning  
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Eftersom utredningen rekommenderar en mer tillitsbaserad styrning behöver Region 

Uppsala följa utvecklingen och utvärderingen i andra landsting och jämföra utfall inför 

framtida vägval. På sikt bör således frågan om läkemedel bör förskrivas som en fri 

nyttighet för förskrivare inom systemet utredas. Detta skulle dessutom kunna spara 

administrativa resurser. Även framgent skulle det dock behövas kompetens och resurser 

för att följa upp förskrivningar med mera. 

 

Medicinsk service, främst radiologi, fysiologi och kemiska laboratorieundersökningar 

skulle också kunna ordineras som en fri nyttighet. Liksom för läkemedel handlar det om 

möjlighet att spara in på administrativa resurser och det handlar också om tillit. 

Dessutom, enligt BEON-principen, kan medicinsk service som fri nyttighet bidra till att 

tyngdpunkten i det samlade sjukvårdssystemet förskjuts mot den nära vården, vilket är 

önskvärt. Slutligen undviks en del av det ovärdiga ”svartepetterspel” som lätt uppstår 

kring dyra undersökningar då det finns starka ekonomiska incitament att försöka få 

någon annan aktör i systemet att ta utgiften, till exempel via remittering. Även rörande 

medicinsk service finns det något landsting som infört denna som fri nyttighet och det 

finns även här möjlighet att följa upp detta inför framtida vägval.  

 

Vissa grundläggande tillgänglighetskrav behöver kunna ställas på primärvården. Inför 

2019 införs en behovsanpassad vårdgaranti. Förberedelser inför detta pågår inom 

Region Uppsala. Dessa krav bör kunna skärpas successivt och en rimlig ambition bör 

vara telefon- eller digital kontakt samma dag och vid behov besök till lämplig 

personalkategori senast nästföljande vardag. 

 

6.7 Hållbara ekonomiska förutsättningar 

 

Allt talar för att hälso- och sjukvårdskostnaderna kommer att fortsätta att öka med 

någon eller några procent per år på samma sätt som de gjort sedan årtionden tillbaka. 

Det var bara under nittiotalskrisen som det uppstod ett brott i denna trend. Den 

demografiska utvecklingen kommer att sätta hård press på kostnadsutvecklingen 

samtidigt som skattetrycket redan är högt. De medicintekniska metoderna blir dessutom 

allt fler, mer avancerade och kostnadskrävande.  

För att skapa en hållbar ekonomi 2030 behövs mer kraftfulla åtgärder enligt BEON-

principen. Det behövs även mer förebyggande insatser. 

 

Förslag 

• Successiv resursöverföring från sjukhusbunden vård till nära vård. Detta kan till 

delar ske genom utflyttning av vård från sjukhusen utan ändring av budgetansvar 

och organisation. 

• När ekonomiskt reformutrymme och riktade statsbidrag fördelas ska primärvården 

och den nära vården prioriteras. 

• Bevaka att inte kortsiktiga nödvändiga besparingar står i konflikt med den 

långsiktiga omställningen av hälso- och sjukvårdssystemet. 

• Överväg som ett led i de starka framtida effektiviseringskraven vid Akademiska 

sjukhuset en genomgripande analys av det samlade framtida vårdplatsbehovet i 

regionen. 
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Ett sätt att möta denna utveckling är den långsiktiga omställningen av hela hälso- och 

sjukvårdssystemet som utredningen, Effektiv och nära vård 2030, föreslår. 

Utredningens förslag löser inte kortsiktiga budgetproblem, men det är utredningens 

uppfattning att omställningen är nödvändig för att på längre sikt minska kostnadstrycket 

och begränsa kostnadsökningarna. Erfarenhetsmässigt kommer Region Uppsala att vara 

återkommande beroende av kortsiktiga budgetbesparingar. Det är en stor utmaning att 

åstadkomma dessa kortsiktiga budgetbesparingar utan att de står i konflikt med det 

långsiktiga omställningsarbetet.  

 

Omställningen innebär en långsiktig resursöverföring från sjukhusbunden vård till den 

nära vården. En väsentlig del av resursöverföringen kan ske genom att sjukhusen, 

främst Akademiska, tar ett större ansvar för vården utanför sjukhuset, i enlighet med 

förslagen i utredningen. På så sätt undviks en allt för utmanande minskning av 

sjukhusets budget. Det kommer dock inte vara tillräckligt. Sjukhuset kommer att behöva 

effektiviseras för att på sätt frigöra resurser för den nära vården. En avgörande fråga blir 

tillgången till vårdplatser, den dyraste resursen, där dagens höga beläggning innebär en 

ineffektivitet. Sannolikt krävs en genomgripande analys över det framtida 

vårdplatsbehovet i ljuset av att denna utredning föreslår ökade antal vårdplatser i den 

nära vården, ökade insatser för vård i hemmet samt större operationsvolymer i 

Enköping. 

 

I den här utredningen finns ett antal förslag som kan resultera i besparingar om de tas 

upp i budgetarbetet de närmaste åren framöver: 

 

1. Förenklade styrsystem (se avsnitt 6.6.2) vilket medför minskad administration 

och möjligheter till reduktion av administrativ personal. 

2. Successiv utbyggnad av akutverksamhet i den nära vården med åtföljande 

reduktion av besök på sjukhusens akutmottagningar medför reduktion av 

personal på sjukhusen. 

3. Färre inskrivningar av multisjuka personer på sjukhusen frigör resurser på 

sjukhusen och minskar sannolikt vårdskador. 

4. Minskat antal vårddagar för utskrivningsklara frigör resurser på sjukhusen som 

kan nyttjas för att förbättra tillgängligheten inom region- och länssjukvården. 

5. Nya arbetssätt till följd av digitalisering frigör resurser.  

6. Rätt vårdnivå utifrån befolkningens behov innebär att viss vård koncentreras och 

att viss vård utförs nära, dvs utifrån bästa effektiva omhändertagandenivå 

(BEON)  

7. Koncentration av vissa verksamheter till Enköping medför högre effektivitet och 

frigör resurser 

 

En viktig princip och utgångspunkt för att bromsa kostnadsutvecklingen trots krav på 

ökat vårdutbud (befolkningstillväxt och ökade förväntningar från invånarna) är 

tillämpning av utredningens förslag om strukturella förändringar enligt BEON-

principen. Strukturella förändringar kräver investering och därmed 

omställningskostnader för att kunna påverka så att systemet blir långsiktigt hållbart. Så 

länge det inte finns lokala närvårdsplatser går det inte att skriva ut patienter till ett 

patientsäkert omhändertagande på en lägre vårdnivå och därmed på en lägre 

kostnadsnivå. Uppsala är sämre än många andra landsting/regioner i landet vad gäller 

utskrivningsklara patienter på sjukhus. Rikssnittet ligger på 3,6 dygn och Uppsala ligger 

på 7,7 (Väntetider i vården, 2017).  
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"Vi får inte ens ut de multisjuka till kommunen, hur ska vi då få ut dem till hemmen?"  

               (Röst från Akademiska sjukhusets ledningsgrupp) 

 

Det pågår dock ett intensivt arbete för att förbättra utskrivningsprocessen tillsammans 

med länets alla kommuner och under årets första månader syns en förbättring. Arbetet 

med att förbättra samverkan börjar ge frukt. Från en utpräglad förhandlingskultur 

behöver berörda aktörer gå mot en samverkanskultur där länets samverkansstrukturer 

och en gemensam närvårdsstrategi lägger grunden för ett gott samarbetsklimat till nytta 

för länets invånare.  

 

Det ekonomiska läget ser dystert ut vad gäller nyinvesteringar de kommande åren. Om 

Region Uppsala fortsätter ha en ekonomisk utveckling så som den varit historiskt så 

kommer regionen ha ett underskott 2025 på mer än 1 miljard kronor. Om inget mer 

genomgripande görs kommer den situationen se ännu sämre ut 2030. Idag arbetar 

Akademiska sjukhuset med olika förändringar för att avlasta dyra vårdplatser på 

avdelningarna, exempelvis dagvårdsverksamhet. Det är lovvärt, men inte tillräckligt i 

ekonomiska termer.  Kostnadsutvecklingen kommer inte att bromsas i den takt som 

behövs inför 2030 om Region Uppsala fortsätter att förlita sig på alltför marginella 

BEON-förändringar. Det paradoxala är därför att det behövs investeringar i 

vårdcentrum och närvårdsplatser de kommande åren för att åstadkomma en långsiktigt 

hållbar ekonomi 2030.  

 

Ett annat strukturellt investeringsbehov för att kunna omhänderta enligt BEON-

principen är digitalisering av vårdtjänster (se avsnitt 6.2). Idag spenderar Region 

Uppsala höga summor på digitala vårdbesök som bedrivs i annat landsting, exempelvis 

via Kry.se eller Min Doktor.se. 2016 spenderades drygt 1,164 miljoner kronor och det 

utökades till 5,123 miljoner kronor 2017. Statistik visar att det huvudsakligen är 

individer från storstadsregioner och områden med högre socioekonomi som söker dessa 

tjänster. Region Uppsala behöver investera i digitala tjänster för att kunna erbjuda hög 

tillgänglighet och kontinuitet för att återerövra förtroendet hos de egna invånarna. 

Kunskapsunderlag visar att hög kontinuitet och hög tillgänglighet skapar förtroende för 

hälso- och sjukvårdssystemet samtidigt som kostnaderna minskar (Vårdanalys, 2017).  

 

Tekniker för uppkoppling (1177 vårdguiden, digitala egenvårdsverktyg, etc.), integrerad 

journalföring och utnyttjande av AI är tre prioriterade områden som kan bidra till en 

långsiktigt hållbar kostnadsutveckling (McKinsey & Company, 2017). Inför 

vårdstyrelsen den 19 mars läggs ett förslag fram som innebär en integrerad lösning i 

journalsystemet för digitala vårdmöten.  

 

För att säkerställa ett vårdutbud utifrån befolkningens behov och med en ekonomi i 

balans 2030 behövs en långsiktig plan för omställningen mot mer vård nära och en del 

vård som koncentreras. Diagram 17 (sidan 18) visar att Region Uppsala lägger näst 

minst andel av resurserna på primärvård. Målbildsarbetet i primärvård (dnr VS2017-

0026) föreslog en rad ekonomiska förstärkningar för 2017 och 2018 som ett första steg 

att stärka den nära vården där cirka 60 miljoner kronor satsades på primärvården. Enligt 

uppdrag i regionplan och budget 2018-2020 ska ett arbete påbörjas för att omfördela 

resurser till förmån för nära vård och primärvård.  
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När reformutrymme finns behöver därför Region Uppsala prioritera primärvården och 

den nära vården. Det är av stor vikt att fortsätta nyttja de riktade statsbidragen för 

omställningsarbetet för att uppnå en effektiv och nära vård. Region Uppsala behöver 

skapa förtroende för att det finns en nära vård när invånaren behöver den. Ett annat skäl 

är att den nära vården behöver attrahera professionella att arbeta där så att en kontinuitet 

för patienten kan åstadkommas istället för dagens personalbrist, höga 

personalomsättning och beroenden av hyrläkare.  

 

6.7.1 Ekonomiska vinster med förebyggande insatser 
Förebyggande insatser är ibland mer kostnadseffektiva än behandlande och 

rehabiliterande insatser. Trots det används en stor del av samhällets resurser till att 

kompensera och reparera i efterhand, snarare än att förebygga (Kommissionen för 

jämlik hälsa, 2017). Endast cirka fyra procent av landstingens/regionernas totala hälso- 

och sjukvårdsbudgetar läggs på förebyggande insatser (Socialstyrelsen, 2013). Därför 

är det viktigt att utveckla kunskapen om kostnadseffektivitet även i förebyggande 

insatser och använda den i beslutsunderlag och i prioriteringsbeslut. Ohälsosamma 

levnadsvanor kan kopplas ihop med många folksjukdomar och därmed är utvecklingen 

av våra levnadsvanor av särskild betydelse för den framtida hälsan. Emellertid läggs en 

fjärdedel av Sveriges hälsoinvesteringar på klinisk vård, medan endast en hundradel 

läggs på förebyggande satsningar.  

 

Med hjälp av en hälsoekonomisk modell presenteras ett beräkningsscenario som belyser 

vad en minskad förekomst på en procentenhet av fyra riskfaktorer (kraftig övervikt, 

daglig rökning, fysisk inaktivitet och riskbruk av alkohol) kan innebära i minskade 

samhällskostnader och ökad hälsa för Uppsala län utifrån ett femårsperspektiv. Den 

positiva utvecklingen som scenariot innebär bidrar till minskning i sjukdomsfall och 

även minskning i samhällskostnader. Hälso- och sjukvårdens kostnader i Region 

Uppsala uppskattas kunna minska med åtta miljoner kronor per år, medan 

kommunernas kostnader minskar med sju miljoner kronor per år. Den statliga 

sjukförsäkringen beräknas spara 5,6 miljoner kronor per år enbart i Region Uppsala 

(HFS-nätverket, 2017). 

 

Hälsoekonomiska analyser visar även att livsstilsprogram inom primärvården har en 

mycket låg kostnad, i synnerhet jämfört med många läkemedel som förskrivs. Det gör 

att livsstilsprogram som behandlingsmetod på vårdcentraler kan rekommenderas. 

Insatser för att förmå personer att sluta röka utvärderades tidigast av alla förebyggande 

insatser och resultaten av utvärderingarna är entydiga: rökslutsinsatser är 

kostnadseffektiva.  
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7 Färdplan – vägen framåt mot en effektiv och 
nära vård 

Färdplanen är tänkt att på ett övergripande sätt visa på vägen framåt mot en effektiv och 

nära vård 2030. Vilka steg måste tas för att nå målbilden kring en nära och effektiv 

vård? Region Uppsala behöver därefter konkretisera färdplanen i årliga handlingsplaner 

som följs upp och som mer i detalj beskriver de aktiviteter och åtgärder som måste 

vidtas för att uppnå målbilden 2030. För utvecklingen av vårdstrukturen behöver en mer 

konkretiserad etableringsplan tas fram. Samtidigt behöver Region Uppsalas färdplan 

hänga ihop med utvecklingen som sker på nationell nivå och övriga landsting/regioner 

och kommuner, eftersom färdplanen och målbilden är något som behöver engagera inte 

bara hälso- och sjukvårdens aktörer, utan även patienter/brukare/medborgare och 

vårdens medarbetare (se figur 27). 

 
Figur 27. Färdplan – från akutsjukhus till nära vård, Anna Nergårdh, 2018 

 

Det är viktigt att poängtera att mycket av förändringsarbetet handlar om faktorer som är 

svårt att konkretisera i en handlingsplan. Det handlar om att ändra kulturer och 

arbetssätt, att mer tänka helhet och gemensamma mål, och mindre utifrån den egna 

organisationen/förvaltningen/verksamheten. Det gäller också att skapa en kultur som 

präglas av proaktiva förhållningssätt och långsiktighet. Att gå från sjukhusdominans till 

en nära vård. Den detaljerade ekonomistyrningen behöver minska till förmån för 

tillitsstyrning och kunskapsstyrd vård.  

 

En avgörande framgångsfaktor i det fortsatta arbetet är ett engagera vårdens 

professioner, invånarna och företrädare för patienterna. Ett framgångsrikt 

förändringsarbete drivs ”bottom-up”, inte ”top-down”. En annan viktig framgångsfaktor 

är långsiktighet och hållbarhet. Därför är ett tidigt inriktningsbeslut kring den 

övergripande förändringsinriktningen viktigt. Ju större uppslutning kring ett sådant 

beslut, desto större möjlighet att lyckas.   
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Under perioden 2024-2030 behöver samtliga uppdrag fullbordas och åtgärder ha 

vidtagits så att målbilden för en effektiv och nära vård kan uppnås till 2030. Vägen mot 

en effektiv och nära vård tar aldrig slut, utan vidareutvecklas och förbättras 

kontinuerligt.  

 

Nedanstående översiktliga ”färdplan” är avsedd som en kortfattad checklista och ett 

försök att indela resan mot en effektiv och nära vård 2030 i olika faser. Samtliga förslag 

i utredningen har inte tagits med, utan endast ett mindre urval som är tänkta att 

exemplifiera typen av beslut i de olika faserna.  

 

Fas 1 – 2018 
Inriktningsbeslut, handlings-, etablerings- och kommunikationsplan 

Redan under 2018 är det viktigt att ett antal åtgärder vidtas som första steg i den 

kommande färdplanen. Dessa är framför allt: 

 

• Ett övergripande inriktningsbeslut kring utformningen av den nära vården 

• Inriktnings- och detaljbeslut (budget 2019) kring den nära vårdens resurser 

• Beslut när det gäller närvårdsavdelningen i Uppsala (NÄVA) och 

närvårdplatserna i Tierp 

• Handlingsplan för fortsatt arbete 

• Etableringsplan rörande vårdstrukturen 

• Kommunikationsplan för att påbörja arbetet med att utveckla informationen till 

invånarna 

 

Fas 2 – 2018-2019 
Kompletterande utredning och konkretisering 

Under denna fas behöver ett flertal av utredningens förslag analyseras vidare och 

konkretiseras. Strategin bör vara att i görligaste mån engagera länets kommuner, 

vårdens professioner och företrädare för invånare, patienter och anhöriga. Exempel på 

förslag att analysera vidare: 

 

• Utformningen av specialiserad vård inom den nära vården 

• Profilering och utökning av sjukhusbunden vård i Enköping 

• Utformning av vårdcentrum i Enköping 

• Fastighetsinvesteringsplan utifrån beslutad inriktning och med etableringsplanen 

som grund 

• Analysera behov av förändringar rörande styrningen av primärvården 

exempelvis förändrade förfrågningsunderlag och uppdragen för den 

anslagsfinansierade delen samt ersättningssystem och kostnadsansvar 

• Fortsatt utredning angående vårdcentrum i Uppsala 
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Fas 3 – 2019-2020 
Tidigt genomförande 

Under denna fas behöver resan inledas mot den tillitsbaserade styrningen. En början kan 

vara att förändra styrningen av hälsovalet. Andra exempel på förslag: 

 

• Strategiskt folkhälsoansvar för utvalda hälsocentraler 

• Vårdcentrum i Tierp, Östhammar, Enköping  

• Beslut om Enköpings förändrade uppdrag och förändrad ledning och 

organisation 

• Fortsatta förändringar i styrning av vårdvalet 

 

Fas 4 – 2020-2023 
Fortsatt genomförande 

I fas fyra behöver det ske en fortsatt resursförstärkning av den nära vården. Dessutom 

behövs förändringarna av hälsovalet slutföras. Följande är några exempel på förslag: 

 

• Primärvårdsjour 24/7 vid vårdcentrum 

• Genomför förändringarna i Enköpings uppdrag 

• Vårdcentrum i Uppsala och Bålsta 

• Fler mobila närvårdsteam 

 

Fas 5 – 2024-2030 
Senare genomförande 

Under denna fas i resan mot en effektiv och nära vård behöver ytterligare genomförande 

ske av ett antal av utredningens förslag t.ex.: 

 

• Vårdcentrum i Knivsta 

• Ytterligare vårdcentrum i Uppsala 

• Överväga remisskrav till sjukhusakuterna 

• Slutför förändringar i styrning av vårdvalet 
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BILAGA 1 – Förkortningar och definitioner 
ALF-medel - avtal mellan svenska staten och vissa landsting om samarbete om 

grundutbildning av läkare, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården 

AI – artificiell intelligens 

Anamnes - en sammanställning av information av vikt för diagnostik och patientvård 

Antikoagulantia – läkemedel som förhindrar blodproppar 

ASH – avdelningen för specialiserad hemsjukvård 

BVC -barnavårdscentral 

BEON – bästa effektiva omhändertagandenivå 

Bestämningsfaktor - varje faktor som påverkar hälsotillståndet 

BMM – barnmorskemottagning 

BUP – barn- och ungdomspsykiatrin, Akademiska sjukhuset 

CNI – Care Need Index 

DRG – diagnosrelaterade grupper 

Elektiv vård – planerad vård 

HR – human resources, ett företags personalavdelning som tar hand om att det finns 

basprocesser relaterade till resursen personal i en organisation 

HSVO - samrådet för hälsa, vård, stöd och omsorg 

HSVO TML – tjänstemannaledningen för hälsa, vård, stöd och omsorg 

HSFoUU-utskottet – hälso-, sjukvård-, forsknings- och utbildning- och 

utvecklingsutskottet 

IHI - Institute for Healthcare Improvement 

IVA - intensivvårdsavdelning 

KOL-sköterska – sjuksköterska med särskilt ansvar för patienter med kroniskt 

obstruktiv lungsjukdom 

LAH – lasarettansluten hemsjukvård 

LOU lagen (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) 

LOV lagen om (2008:962) valfrihetssystem. Inom primärvårdens vårdcentralsuppdrag 

(LOV) 

Prevalens – andelen fall med en viss sjukdom i befolkningen vid en viss tidpunkt 

MMR1 - multimodal rehabilitering för smärtproblematik i primärvård 

NPE – nationella patientenkäten 

NÄVA – närvårdsavdelningen i Uppsala 

Rehab – rehabilitering 

Reko – rehabiliteringskoordinator 

RHS-modellen – Riskfaktorer, Hälsa och Samhällskostnader, beräkningsmodell som 

utformats inom HFS-nätverket 

HFS-nätverket – Nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

SAH – specialistansluten hemsjukvård 

SKL – Sveriges Kommuner och Landsting 

SÄBO – kommunens särskilda boende för äldre med stort behov av omsorg 

Triagering - en process för att sortera och prioritera patienter med utgångspunkt från 

anamnes, symtom och ibland vitalparametrar såsom andningsfrekvens, puls och 

kroppstemperatur 

VFU – verksamhetsförlagd utbildning 
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BILAGA 2 – Genomförda dialogmöten 
Personer och forum där en målbild och strategi för en effektiv och nära vård 2030 har 

diskuterats under projektets gång: 

 

Akademiska sjukhusets ledningsgrupp 

Akademiska sjukhuset, verksamhetschefer inom barn, psykiatri, invärtes medicin, 

kirurgi, geriatrik med flera 

Avdelningen för digitalisering, Regionkontoret 

Avdelningen för ekonomi och hållbar utveckling, Regionkontoret 

Centerpartiets gruppledare från länets åtta kommuner och centerpartiets regionråd 

Chefsläkarnätverket  

Facklig referensgrupp 

Folktandvårdens ledningsgrupp 

Förvaltningsdirektörerna på hälso- och sjukvårdsförvaltningarna 

Hälsokoordinatorer i primärvården, privata och offentliga 

Hälsa och habiliterings ledningsgrupp 

Hälso- och sjukvårdsavdelningen 

Hälso- och sjukvårdsavdelningens ledningsgrupp 

Inledande operativ styrgrupp 

Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet 

Kvalitetsnätverket, Region Uppsala 

Lasarettet i Enköpings ledningsgrupp 

Nämnden för kunskapsstyrning 

Nätverket för närvårdskoordinatorerna 

Pensionärsrådet 

Primärvårdsförvaltningens ledningsgrupp 

Primärvårdsförvaltningens stab 

Primärvårdens personal (offentliga och privata) 

Primärvårdsråd och branschråd 

Psykologer i primärvården  

Referensgruppen för offentliga vårdcentraler  

Referensgruppen för privata vårdcentraler 

Regionråd och koncernledningen (Upptaktsdagar Wik 11-12 december 2017) 

Region Uppsalas ekonomnätverk (Wik-dagar)  

Region Uppsalas HR-nätverk 

Region Uppsalas politiker, förvaltningsdirektörer och de fackliga organisationerna 

(Wikdagen den 21 augusti 2017) 

Region Uppsalas politiker som ingår i lokala styrgrupper tillsammans med kommunala 

politiker i länets närvårdsarbete 

Rådet för delaktighet 

Samrådet för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO) 

Tjänstemannaledning för hälsa, stöd, vård och omsorg (HSVO TKL) 

Vårdledningsgruppen  

Öregrunds vårdcentral 
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Kommunstyrelsen 

Omförhandling av fyrspårsavtalet med staten 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  

1. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun initierar en omförhandling med staten 
av fyrspårsavtalet med målet att väsentligt minska åtagandet från 15 000 till 10 000 
bostäder fram till 2057. 

2. En förutsättning för att nå en överenskommelse är att utbyggnaden av fyra spår genom 
Knivsta, stationsläge i Alsike och påfart till E4:an inte påverkas negativt av 
förhandlingen. 

3. De i avtalet ingående parterna samt Uppsala kommun ska involveras i arbetet. 

4. Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till förhandlingsdelegation och kommunstyrelsen 
till referensgrupp. 

5. En representant för Folkinitiativet bereds möjlighet att delta som observatör. 

6. Målet är att avsluta förhandlingarna innan den 31 augusti 2020. 

 
Sammanfattning av ärendet 
 
Ett folkinitiativ har tagits i Knivsta för en folkomröstning för omförhandling av fyrspårsavtalet. , 
Efter ett gediget arbete har det resulterat i att många Knivstabor har skrivit på initiativet. 
Sannolikt för att frågan om samhällsutvecklingen är en central fråga för Knivsta, genom att 
många vill flytta till kommunen och många bostäder pga det byggs. 
 
Tidsutdräkten, kostnaden och resursbehovet vid en folkomröstning är en belastning i en 
kommun där ekonomin och resurserna är pressade. Detta i kombination med att svaret från 
en folkomröstning riskerar att skapa fortsatt debatt efter uttolkningen av resultatet, gör att det 
kan vara klokt att gå direkt på ett eventuellt positivt resultat och begära en förhandling direkt. 
 
Då det inte finns någon utsedd representant för motparterna, får förfrågan först gå till den 
tidigare utsedda förhandlingsgruppen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Kostnaden bör endast bli viss arvodering för speciella tillfällen och föreslås ta av KS 
Nämndkostnader och då det understiger kostnaden för en folkomröstning torde detta ge ett 
positivt tillskott till kommunens ekonomi. Arbetsinsatsen görs primärt av politiska 
representanter varför även belastningen på förvaltningen torde minska. 
 
Underlag för beslut 
Ordförandeförslag 2020-01-15 

 
Peter Evansson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 
2020-01-08 

Diarienummer 
KS-2019/737 

   
 

Kommunstyrelsen 

Svar på revisionsrapport – Granskning av Kommunstyrelsens, 
socialnämndens och utbildningsnämndens ekonomistyrning 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen överlämnar tjänsteutlåtande 2020-01-08 som svar på revisorernas 
brev ”Granskning av Kommunstyrelsens, socialnämndens och utbildningsnämndens 
ekonomistyrning”.  
 

2. Kommunstyrelsen genomför åtgärdspunkter i enlighet med tjänsteutlåtande. 
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har granskat kommunens ekonomistyrning. Utbildningsnämnden bedöms ha en 
väl fungerande ekonomistyrning, kommunstyrelsen väl fungerande men synpunkter lämnas 
på styrprinciper samt kommunstyrelsens tillsynsansvar. Socialnämnden uppmanas att 
utveckla handlingsplaner och förbättra prognossäkerheten. Förvaltningen lämnar svar på 
kritiken och ger förslag på åtgärder för en tydligare och förbättrad ekonomistyrning. 
 
Bakgrund 
De förtroendevalda revisorerna har granskat kommunstyrelsens, socialnämndens och 
utbildningsnämndens ekonomistyrning. Granskningens syfte har varit att besvara  om 
kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden har en tillräckligt väl fungerande 
ekonomistyrning? 
 
Bedömningen är att kommunstyrelsen har en väl fungerande ekonomistyrning, kritik riktas 
mot kommunstyrelsens tillsynsansvar. Vidare rekommenderar revisionen att det tas fram 
styrprinciper för budgetering av exploateringsintäkter för att minska sårbarheten.   
 
Socialnämnden bedöms ha en tydlig roll- och ansvarsfördelning i ekonomistyrningen, väl 
fungerande budgetprocess samt återrapportering från enheter, till nämnd och 
kommunfullmäktige. Revisonen bedömer emellertid att det finns betydande brister i 
uppföljningsprocessen. De framtagna handlingsplanerna för en ekonomi i balans bedöms 
vara otillräcklig (tid och effekter behöver utvecklas och följa kommunens riktlinjer). Vidare 
bedöms av prognossäkerheten behöver stärkas. 
 
Utbildningsnämnden bedöms ha en tydlig roll- och ansvarsfördelning i ekonomistyrningen, 
väl fungerande budgetprocess samt återrapportering från enheter, till nämnd och 
kommunfullmäktige. Handlingsplaner för ekonomi i balans bedöms vara konkreta och en 
verksamhet som har god kostnadskontroll med en väl fungerande uppföljningsprocess. 
 
Förvaltningen delar de sakkunniga revisorernas bedömning i stort och har tagit fram ett antal 
punkter att arbeta vidare med under kommande år för att bibehålla och förbättra styrning och 
uppföljning ytterligare.  
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Åtgärdspunkter med tidplan 
Nedan föreslås åtgärder med anledning av granskningen av Knivsta kommuns 
ekonomistyrning.  
 

• Kommunstyrelsens tillsynsansvar, förvaltningen kommer under 2020 lämna förslag 
på reviderad process för mottagande av handlingsplaner för ekonomi i balans med 
inriktning att kommunstyrelsen prövar om handlingsplanen är tillräcklig och vid 
händelse av befarat underskott kräva handlingsplan för ekonomi i balans. 

• Förvaltningen kommer under 2020 lämna förslag på reviderade riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning för att även omfatta principer för budgetering av 
exploateringsintäkter. 

• Socialnämnden, utbilda och coacha chefer i ekonomiska bedömningar samt utveckla 
rapporteringskejdan från enhetschef till nämnd. 

• Utbildningsnämnden, förvaltningen kommer enträget jobba för en välfungerade med 
ekonomistyrningen 

 
Kommentarer till granskningen 
Granskning av Kommunstyrelsens, socialnämndens och utbildningsnämndens 
ekonomistyrning genomfördes genom intervjuer av politiker (ordföringar) och tjänstepersoner 
inom kommunen samt granskning av ett flertal styrdokument. Nedan följer kommentarer till 
respektive kontrollområde med förslag på åtgärder 
 
Syfte, revisionsfråga och kontrollmål 
Syftet med granskningen är att besvara följande revisionsfråga:  

• Har kommunstyrelsen, socialnämnden och utbildningsnämnden en tillräckligt väl 
fungerande ekonomistyrning? 

 
Kontrollfrågor: 
 
Roll- och ansvarsfördelning i ekonomistyrningen  
- Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan nämnd/styrelsen och förvaltning?  
 
Budgetprocessen  
- Finns en fungerande budgetprocess?  
 
Uppföljningsprocessen och kommunstyrelsen tillsynsansvar  
- Sker ekonomisk uppföljning och rapportering så att det stödjer olika befattningshavares 
beslutsfattande?  

- Hur utövar kommunstyrelsen sitt tillsynsansvar?  

- Resulterar rapporteringen till ekonomiskt ansvariga i beslut/ny styrning som säkerställer att 
budget nås vid behov?  

- Säkerställer nämnden att fattade beslut verkställs?  
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Kommunstyrelsen  
Revisonen anser att det finns en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan styrelsen och 
nämnden. Det finns en fungerande budgetprocess med aktuella riktlinjer inom kommunen.  
 
Kommunstyrelsen som kommunens organ med helhetsansvar för kommunens ekonomiska 
ställning föreligger emellertid en del svagheter. Revisionen anser att budget 2019 innehöll en 
offensiv budgetering av kommunens exploateringsintäkter. De senaste åren har över- och 
underskott inom exploateringsverksamheten tenderat att samvariera med årets resultat. 
Revisionen ser därför en förhöjd risk för underskott framöver om omfattande 
exploateringsintäkter fortsätter att finansiera nämndernas driftsbudgetar.  
 
Gällande kommunstyrelsens utövande av tillsynsansvar riktas kritik till att styrelsen inte 
vidtagit åtgärder för att socialnämnden ska nå en ekonomi i balans. Vår granskning har visat 
att socialnämnden de senaste fyra åren har bedrivit sin verksamhet med underskott. 
Handlingsplanen som inlämnades av socialnämnden till kommunstyrelsen var ej utformad i 
enlighet kommunens riktlinjer, och vi kan inte se att kommunstyrelsen ställt krav på 
socialnämnden att omarbeta handlingsplanen. 
 
Svar 
Förvaltningen anser att det är glädjande att revisionen finner att det finns en tydligt roll- och 
ansvarsfördelning samt en väl fungerande budgetprocess. Gällande kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt gällande följsamheten mot budget och dess ageranden tolkas att revisionen 
önskar tydligare markering och åtgärder från kommunstyrelsen vid dels befarat underskott 
och dels vi mottagande av handlingsplan för ekonomi i balans. Revidering av principer, 
processer och styrdokument för revideras för att uppnå en ökad tydlighet.  
 
Gällande budgetering av exploateringsintäkter kommenterar de sakkunniga revisorerna att 
det finns en risk med att budgetera stora intäkter som finansierar nämndernas driftbudget. 
Revisionen rekommenderar kommunstyrelsen att ta fram styrprinciper för att minska 
beroendet av exploateringsintäkter.  
Förvaltningen föreslår att riktlinjer för god ekonomisk hushållning revideras genom att 
komplettera riktlinjerna med principer för budgetering av exploateringsintäkter.  
 
Åtgärderna (revidering av styrprinciper, riktlinjer och processer) bedöms kunna vara 
genomförda till hösten/vintern 2020. 
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Socialnämnden 
Stärk prognossäkerheten i de ekonomiska prognoserna. 
Upprätta åtgärdsplaner med tydliga och konkreta åtgärder i enlighet med kommunens 
gällande riktlinjer. 
 
Svar 
Det förändringsarbete med att stärka den ekonomiska uppföljningen kommer fortsätta, vilket 
innebär att utbilda och coacha chefer i att göra relevanta ekonomiska bedömningar. Vidare 
implementeras en tydligare rapporteringskedja från enhetschef till områdeschef, socialchef. 
Områdeschefer kommer att få en betydande roll att säkerställa kvalité på prognoser inom sitt 
område innan det överlämnas vidare till socialchef.  
 
Stärkt analys av de ekonomiska bedömningarna med bland annat tydligare kommentarer till 
avvikelser ska ske innan prognos överlämnas till förvaltningsekonom och socialchef som 
vidare förmedlas till nämnd och kommunfullmäktige. 
 
Gällande tydliga åtgärdsplaner kommer förvaltningen ta lärdom av goda exempel från de 
andra nämnderna för att öka tydligheten ytterligare. 
 
Utbildningsnämnden 
Revisionen bedömer att Utbildningsnämnden har en väl fungerande ekonomistyrning med 
god kostnadskontroll och lämnar därför inga rekommendationer. Förvaltningen kommer 
fortsatt jobba för att bibehålla en väl fungerande ekonomistyrning genom att fortsatt 
introducera och uppdatera både nya och äldre chefer samt medarbetare i rutiner och 
riktlinjer.   
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Genomförande av åtgärdspunkterna är av stor vikt, att implementera nya arbetssätt och 
processer tar tid och resurser i anspråk. Ekonomikontoret tillsammans med övriga kontor 
kommer fortsatt utveckla och förbättra ekonomistyrningsprocesserna inom ramen för 
ordinarie utvecklingsarbete, åtgärderna bedöms därför inte ha någon ekonomisk 
konsekvens. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-01-08 
Revisorernas granskningsrapport 
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Beslutet ska skickas till 
 
Akten 

Utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Utbildningschef 

Socialchef 

Ekonomichef 

Revisorerna 

Kommunfullmäktige 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

De föreslagna åtgärdspunkterna innebär inte någon påverkan på barn. 
 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Hanna Borgman 
Kommunarkivarie 

Tjänsteskrivelse 
2020-01-30 

Diarienummer 
KS-2019/757 

   
 

 Kommunstyrelsen  

Införande av e-arkiv 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen ger kommunledningskontoret i uppdrag att upphandla och starta upp 

införandet av e-arkiv. 
2. För ett införandeprojekt av en e-arkivtjänst samt två pilotanslutningar av 

verksamhetssystem avsätts 950 000 kr från kommunstyrelsens prioriterade medel 2020. 
3. För kommande år avsätts 300 000 kr per år för e-arkivets löpande kostnader. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen avser att införa e-arkiv för att möjliggöra digital arkivering av information som 
finns i digital form i befintliga verksamhetssystem. 
Alla kommuner är enligt lagen skyldiga att bevara sina allmänna handlingar, oavsett om de 
är digitalt format eller i pappersformat. Det regleras bland annat i Tryckfrihetsförordningen 
och Arkivlagen. 
 
Bakgrund 
Alla kommuner är enligt lagen skyldiga att bevara sina allmänna handlingar, oavsett om de 
är i pappers-, eller digitalt format. Det regleras bland annat i Tryckfrihetsförordningen och 
Arkivlagen. Kommunarkivet kan i dagsläget hantera handlingar som arkiveras i 
pappersformat, men för handlingar i digitalt format finns ännu ingen ändamålsenlig lösning. 
Ett e-arkiv ger möjligheten att överföra digital information från verksamhetssystem, bevara 
denna i information i ett framtidssäkrat format samt katalogisera och göra informationen 
sökbar. Denna lösning svarar upp till de lagkrav som ställs på kommunen och ger ett 
kostnadseffektivt sätt att bevara digital formation då kostnaderna för framtida arkivleveranser 
och återsökning av arkiverade handlingar kan reduceras effektivt.  
Samtidigt som Kommunarkivet i Knivsta endast kan slutarkivera handlingar i fysisk form så 
går utvecklingen i samhället mot att allt mer information skapas och hanteras digitalt. Idag 
sparar kommunen information i olika verksamhetssystem och med olika filformat. Dessa 
system och filformat har det gemensamt att de kräver en specifik programvara för att kunna 
användas, läsas eller skrivas ut. Ingen kan säkerställa att den specifika programvaran finns 
tillgänglig inom några år. Därför behöver de digitala handlingarna föras över till ett e-arkiv i 
ett långtidssäkert format för att kommunen ska kunna uppfylla de krav som ställs på 
bevarande. I dagsläget skulle alla digitala handlingar som ska slutarkiveras behövas skrivas 
ut på papper innan de lämnas in till kommunarkivet vilket är tidskrävande, kostsamt och i 
längden ohållbart i takt med att allt mer information skapas år för år. Då detta angreppssätt 
inte är praktiskt hanterbart blir konsekvensen istället ofta att äldre system som innehåller 
information som egentligen ska slutarkiveras hålls i drift för att bevara handlingarna i 
systemet. Detta driver kostnader i form av underhåll och licenser.  
Upprättandet av ett digitalt kommunarkiv (E-arkiv) löser ovanstående problematik genom att 
befintlig information i digitala verksamhetsstöd kan överföras till e-arkivet, formatet kan 
ändras till sådant som enligt Riksarkivet är godkänt för långtidsbevarande genom 
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slutarkivering och katalogisering och sökfunktioner kan skapas för att främja återsökning och 
åtkomst. Denna lösning möjliggör att kommunen kan svara upp på de krav gällande 
långtidsbevaring som ställs i lagstiftningen. I längden har denna lösning också potentialen att 
förbättra medborgarservicen exempelvis genom att återsökning och åtkomst till handlingar 
kan ske via webben samt skapa en helt digital kedja för e-tjänster från skapande av handling 
till slutarkivering. E-arkiv är ett måste för att vara helt digitaliserade. 
 
Införande och anslutning 
Ett antal kommuner och myndigheter runt om i landet har infört e-arkiv. Det finns ett flertal 
olika lösningar och variationer på hur ett e-arkiv kan implementeras. Ett projekt för införande 
och anslutning till e-arkiv har följande huvudfaser: 

• Framtagande av teknisk kravspecifikation, anbudsförfrågan, och upphandling 
• Införande av e-arkivlösning 
• Framtagande av arbetssätt och pilotanslutning av två verksamhetssystem 
• Utvärdering och avslut 

 
Projektet att införa e-arkivlösning i Knivsta kommun beräknas ta mellan 10 – 14 månader, 
beroende på val av lösning och tillgång till nödvändiga interna resurser. 
Upphandling kan utgå från SKL Kommentus ramavtal E-arkiv 2016. 
 
Efter avslutat införande och pilotanslutning kommer fokus flyttas till att förbereda ytterligare 
system för anslutning till e-arkiv. 
 
Knivsta Kommun har samtal med samverkanskommunerna inom Cassiopeia gällande ett 
gemensamt initiativ för e-arkiv. Även om det funnits ett generellt intresse för frågan har 
kommunerna haft för stora skillnader i tidsperspektiv, målbild och strukturella förutsättningar 
för ett gemensamt projekt i detta läge. Dialog och erfarenhetsutbyte fortsätter dock 
kontinuerligt.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Införande av e-arkiv anses i längden vara det mest kostnadseffektiva sättet att uppfylla de 
lagkrav som finns på kommuner gällande bevarande av digital information då det ger 
möjlighet att avställa utgående verksamhetssystem och hantera stora mängder handlingar 
som annars skulle vara tvungna att skrivas ut och manuellt handläggas och arkiveras i 
Kommunarkivet.  
Knivsta kommun har i dagsläget flertalet verksamhetssystem som inte används aktivt. 
Kostnadsbilden för att fortsätta ha dessa system i drift varierar, men som exempel behöver 
bygg- och miljökontorets systemlösning för att bevara digitala handlingar bytas ut inom kort, 
vilket beräknas kosta upp emot 750 000 kronor. Den e-arkivslösning vi väljer kommer kunna 
fylla detta behov. Verksamhetschef anser att denna kostnad bör kunna undvikas ifall 
informationen kan föras över till ett e-arkiv. Ett annat exempel är en äldre version av 
Procapita, där en systemmiljö för att garantera läsbarhet beräknas kosta mellan 40 000 – 50 
000 kronor om året. Leverantörer av e-arkivlösningar har kontaktats för att få ett ungefärligt 
kostnadsestimat utifrån tidigare erfarenheter. De har fått ge ett estimat på vad ett 
införandeprojekt av en e-arkivtjänst samt två pilotanslutningar av verksamhetssystem kan 
kosta. Leverantörer av e- arkivlösningar har dessutom fått ge estimat på vad den löpande 
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årskostnaden kan bli för ett e-arkiv. Utifrån medelvärdet av deras svar har följande kostnader 
räknats fram: 

 
1) Ett införandeprojekt av en e-arkivtjänst samt två pilotanslutningar av verksamhetssystem: 
Engångskostnad 950 000 kronor 

 
2) Löpande årskostnad för ett e-arkiv: 300 000 kronor 
Den löpande årskostnaden gäller licensavgift vilken inkluderar framför allt diftkostnader, 
uppdateringar och support.  
 
Eftersom tjänsteleverantör kommer väljas genom upphandling bör dessa kostnader ses som 
approximativa. Det bör också understrykas att kostnadsestimaten inte inkluderar 
arbetstimmar för intern personal. Framtida anslutningar av ytterligare verksamhetssystem 
utöver de två pilotsystemen bekostas separat av ansvarig verksamhet. Kostnaden för 
anslutning varierar beroende på vald e-arkivlösning samt komplexitet i det aktuella 
verksamhetssystemet.  
 
Ovan angivna kostnadsestimat resulterar i en totalkostnad år 2020 på 950 000 kronor, samt 
en årlig kostnad på 300 000 kronor efterföljande år. Mellan 2020 – 2023 estimeras därmed 
totalkostnaden över fyra år att bli 1 850 000 kronor. Besparingen enbart för de 
verksamhetssystem som exemplifierats ovan beräknas uppgå till 885 000 kronor under 
denna fyraårsperiod, vilket är nästan hälften av den beräknade kostnaden för e-arkiv. Knivsta 
kommun har, som nämnts tidigare, ytterligare verksamhetssystem som kan anslutas. 
Dessutom innebär ett e-arkiv att manuell handläggning av digital information undviks, vilket 
sparar arbetstimmar och kostnader för utskrift. Projektet att införa e-arkiv i Knivsta kommun 
bedöms därmed ha potentialen att bli kostnadsneutralt inom en fyraårsperiod. I ett längre 
tidsperspektiv ökar sannolikheten för ett positivt ekonomiskt utfall. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-01-30 
Tidplan för införande av e-arkiv 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samtliga förvaltningschefer  
Kommunarkivarie 

 

 
Åsa Franzén 

Kanslichef
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej x   
 
Förklara oavsett svar. 

Någon direkt påverkan för barn innebär inte införandet av e-arkiv som syftar till att bevara 
allmänna handlingar i digitalt format. Viss information kan bli enklare att söka och ta del av. 
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? 
4.  
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument x  
 
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 



ETABLERA INFRASTRUKTRUR FÖR 

INFÖRANDE AV E-ARKIV 

 Ta fram nya rutiner för och 

arbetssätt för bevarande av 

digital information  

 Ta fram anslutningsmodell från 

verksamhetssystem till e-arkiv 

 Ta fram anslutningsplan till e-

arkiv 

 Ta fram förvaltningsorganisation  

 Risk och sårbarhetsanalys 

 

 Ta fram kravspecifikation  

 KS beslutar  
 

Feb 

PROJEKTPLANERING 

 Ta fram projektplan  

 

ANSKAFFNING AV SYSTEMSTÖD & 

LEVERATÖR 

 Anbudsförfrågan  

 Utvärdering 

 Avtal  

LEVERANS 

Verifiering 

och   

testning 
 FÖRBEREDELSER PILOTSYSTEM  

 Kartläggning källsystem  

 Kravspecifikation anslutning och 

integration 

 Anpassa och utveckla anslutning och 

integration 

 Verifiering och testning 

 

 

INFÖRANDE  

 Utbildning 

 Överlämning till drift och förvaltning 
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Kommunstyrelsen 

Redovisning av enkätresultat, Medborgarrådet 
 
Förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen tar emot rapporten Medborgarrådet rapport #1. 
2. Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att analysera materialet och bedöma vilka 

inkomna synpunkter som redan tas om hand, eller kan tas om hand inom ramen för 
nuvarande uppdrag. 

3. En skriftlig återkoppling ska ske till kommunstyrelsens majsammanträde. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
En första digital enkät är genomförd inom ramen för det nybildade Medborgarrådet. Denna 
utformades som en pilot med delvis öppna frågor för att ge möjlighet för de svarande att 
relativt fritt uttrycka tankar och önskemål kring det nybildade Medborgarrådet. Därutöver 
ställdes frågor på temat ett fossilfritt Knivsta, ett plastfritt Knivsta samt utvecklingen av 
Kölängenområdet. Frågeställare var kommunstyrelsen. Resultatet är sammanställt och 
överlämnas härmed till kommunstyrelsen. 
 
 
Bakgrund 
 
Den 20 november 2019 lanserade Knivsta kommun det beslutade Medborgarrådet. Modellen 
är sammansatt som en större panel för digitala enkäter, kompletterad med tillfälligt 
sammansatta fokusråd för dialog i frågor där kommunens förtroendevalda önskar en 
fördjupad kunskap om invånarnas synpunkter. Deltagarna i fokusråden hämtas slumpvis från 
den större panelen som är öppen för alla Knivstabor över 16 år. 
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Som en första aktivitet distribuerades kort efter den 20 november en digital enkät till rådets 
då 163 medlemmar, med ett antal frågor ställda av kommunstyrelsen.  
 
Ett syfte med den första enkäten var att lansera och bjuda in till Medborgarrådet. Enkäten  
formades därför som en pilot med relativt öppna frågor, där kommunstyrelsen erbjöd 
möjlighet att relativt fritt uttrycka tankar och önskemål kring det nybildade Medborgarrådet. 
Därutöver ställdes frågor på temat ett fossilfritt Knivsta, ett platsfritt Knivsta samt 
utvecklingen av Kölängenområdet.  
 
Framöver är avsikten att i enkäterna använda stängda frågor eftersom grundtanken med den 
digitala panelen är att snabbt kunna fånga en generell uppfattning i olika frågor. För den 
ökade förståelsen för deltagarnas synpunkter kommer modellen med 
fördjupande fokusråd att användas. 
 
Svarstiden löpte fram till och med 30 december. 151 personer har svarat vilket motsvarar en 
svarsfrekvens på hela 92,6 procent. Resultatet är sammanställt i en rapport som härmed 
överlämnas till kommunstyrelsen.  
 
Den analys som är gjord syftar till att i rapporten kunna ge en tillgänglig och överskådlig 
presentation av de svar som kommit in. I det fortsatta arbetet med att ta hand om 
synpunkterna och återkoppla kring resultatet behövs en fördjupad analys. Vidare ligger en 
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del svar utanför kommunens ansvarsområde. I denna övergripande analys har dessa inte 
plockats bort, utan de kommer behöva hanteras vid den mer fördjupade analysen. 
 
Resultatet presenteras i form av tabeller och diagram när så är relevant, och för övriga svar i 
form av en kvalitativ innehållsanalys med svaren uppdelade i olika kategorier. Metoden för 
detta beskrivs närmare i rapporten. Genom ett urval av öppna svar illustreras synpunkterna 
inom tre största kategorierna i varje fråga. De kompletta svaren finns att ta del av i bilaga 1 
som följer samma struktur. För den som tar sig an en djupanalys av materialet 
rekommenderas en genomläsning av bilagan. Där finns mycket att hämta. 
 
Kort om resultatet 
 
Vid beslutet om att inrätta ett medborgarråd var det viktigt att det kan få en representativ 
sammansättning utifrån ålder, kön och bostadsort. Bland de svarande är det en jämn 
fördelning mellan könen. Representationen av unga är låg liksom representationen från 
boende på landsbygden. Vid en viktning av resultatet utifrån dessa siffror blir skillnaden 
marginell i förhållande till enkätens resultat. Dock har åldersgruppen 16-25 år sammanfogats 
med gruppen 26-45 år för att viktningen ska bli rättvisande.  
 
Drygt 72 procent av de svarande ställer sig helt eller till stor del bakom påståendet Jag tycker 
att det är viktigt att vi i Knivsta arbetar för en fossilfri kommun. När det gäller kommentarerna 
inom området har flest svar grupperats inom kategorierna Alternativa drivmedel till fordon, 
Uppmuntra till cykling samt Bra kollektivtrafik.  
 
Drygt 75,5 procent ställer sig helt eller till stor del bakom påstående Jag tycker att det är 
viktigt att vi i Knivsta kommun arbetar för en plastfri kommun. Flest kommentarer kring detta 
område har grupperats i Ändra beteende, minska konsumtion, Gör det enkelt att återvinna 
samt Kommunen som det goda exemplet. 
 
När det gäller frågan kring vad man vill kunna göra och uppleva i Kölängenområdet kan flest 
kommentarer grupperas i kategorierna Möjlighet till en attraktiv fritid för alla åldrar, Sport, 
idrott och träning samt Bevara naturen och värna miljön.  
 
Inrättandet av ett Medborgarrådet tas överlag emot positivt, men svaren speglar också en 
stark förväntan om att synpunkterna verkligen tas till vara och att det sker en återkoppling 
från kommunen hur de kommer tas om hand. De största kategorierna vad gäller önskade 
frågeställningar i kommande enkäter är Samhällsbyggnad och planering, Allmänna 
synpunkter och idéer om enkätens utformning samt Barn unga och skola.  
 
I en sista allmän möjlighet att uttrycka sina tankar kring Medborgarrådet har kommentarerna 
grupperats i kategorierna Generellt uppmuntrande kommentarer, Metod och återkoppling  
samt Övriga synpunkter kring rådet. 
 
Nästa steg 
 
Förvaltningen överlämnar härmed resultatet av den första digitala enkäten inom ramen för 
Medborgarrådet. Förvaltningen vill betona vikten av att en tydlig återkoppling ges till 
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deltagarna i Medborgarrådet och till allmänheten, kring hur kommunstyrelsen ser på 
resultatet och hur synpunkterna kommer att tas om hand i det fortsatta arbetet.  
 
I och med att många synpunkter och idéer faller inom uppdrag som förvaltningen arbetar 
med till vardags föreslår förvaltningen också att materialet överlämnas till berörda kontor för 
djupare analys och en samlad återkoppling.  
 
Önskvärt är att en återkoppling kring resultatet kan ske relativt snart och senast under våren. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslaget till beslut medför arbete för delar av förvaltningens kontor, men utöver det inga 
utökade kostnader. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-01-27 
Medborgarrådet rapport #1 
Innehållsanalys, sammanställning av kommentarer (rapportbilaga) 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 
 
 
 

Åsa Franzén 
Administrativ chef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Barn påverkas inte av beslutet ifråga, men kan komma att påverkas utifrån aktiviteter som tar 
sin utgångspunkt i resultatet. 
 
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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1 Bakgrund  

I denna rapport presenteras resultatet från den första enkät som skickats till deltagare i Knivsta 
kommuns nybildade Medborgarråd. Rådet lanserades 20 november 2019.  

1.1 Om enkäten 

Denna första enkät har formats som en pilot med öppna frågor. Syftet har varit att lansera och bjuda in 
till Medborgarrådet samt att fånga allmänna synpunkter inte minst om själva Medborgarrådet, och 
därutöver om ett fossilfritt respektive platsfritt Knivsta samt om utvecklingen av Kölängenområdet.  

Frågeställare i enkäten är kommunstyrelsen. 

Enkäten låg öppen till och med 30 december. 151 personer har svarat, med sammanlagt drygt 900 
kommentarer i de öppna frågorna. 

Grundtanken med Medborgarrådets digitala del är att kunna få en uppskattning av kommuninvånarnas 
syn på olika frågor. Därför kommer enkäterna framöver i huvudsak att byggas upp med stängda frågor. 
För den ökade förståelsen för deltagarnas synpunkter kommer modellen med fördjupande fokusråd att 
användas. 

 

1.2 Om Medborgarrådet 

Knivstas Medborgarråd är sammansatt som en större panel för digitala enkäter, kompletterad med 
tillfälligt sammansatta fokusråd för dialog i frågor där kommunens förtroendevalda önskar en 
fördjupad kunskap om invånarnas synpunkter. Alla som bor i kommunen och som är 16 år eller äldre 
är välkomna att delta. Det finns ingen gräns för hur många som kan vara med. Alla deltagare i panelen 
får en digital enkät att besvara ett par gånger per år. Man svarar alltid anonymt. 

Fördjupade fokusråd 

De fördjupade fokusråden sätts samman som mindre grupper om 12-15 personer. Dessa grupper dras 
slumpmässigt från den större panelen inför varje fokusråd. Tanken är att fokusrådet ska träffas vid ett 
eller ett par tillfällen för fördjupad dialog kring frågor som politikerna finner särskilt intressanta att 
fördjupa sig i, utifrån resultatet från den digitala enkäten. 

Representativitet 

För kommunens politiker är det viktigt att få en så god bild som möjligt av vad kommunens invånare 
tycker i olika frågor, utifrån en helhet. Avsikten är därför att enkäten ska sättas samman så att 
resultatet kan tolkas utifrån hur kommunens befolkning ser ut, vad gäller ålder, kön och 
bostadsområde. På samma sätt kommer de fördjupade fokusråden sättas samman som representativa 
grupper. 

Gemensamt lärande 

Denna kombination av större panel för digitala enkäter och representativt sammansatta fokusråd har 
inte tidigare prövats i Sverige. Kommunens politiker vill därför bjuda in till ett gemensamt lärande 
kring denna dialogform. Förhoppningen är att Medborgarrådet ska leda till ett bredare och därmed 
bättre beslutsunderlag i frågor som rör Knivstas framtid. 
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1.3 Om rapporten 

Avsikten med denna rapport är att presentera de svar som kommit in. Materialet har analyserats för att 
kunna ges en tillgänglig och överskådlig presentation.  

I det fortsatta arbetet med att ta hand om synpunkterna och återkoppla kring resultatet kommer en 
fördjupad analys behöva göras. Det finns svar som ligger utanför kommunens ansvarsområde. I denna 
övergripande analys har dessa inte plockats bort, utan de kommer behöva hanteras vid en mer 
fördjupad analys. 

Resultatet presenteras i form av tabeller och diagram när så är relevant, och för övriga svar i form av 
en kvalitativ innehållsanalys enligt metod som beskrivs nedan. Genom ett urval av öppna svar 
illustreras synpunkterna inom varje kategori.  

I bilaga 1 finns alla svar presenterade uppdelade i kategorier. För den som tar sig an en djupanalys av 
materialet rekommenderas en genomläsning av bilagan som följer samma struktur som rapporten. Där 
finns mycket att hämta. 

 

1.4 Metod  

1.4.1 Innehållsanalys 

För att kunna redovisa de öppna frågorna på ett lättillgängligt och överskådligt sätt har svaren delats in 
i kategorier. Metoden som använts är en form av innehållsanalys.  

Kategorierna har definierats utifrån svarens innehåll och upplevda mening. Svar med liknande 
innebörd har placerats i samma kategori. Svar som är unika i sin mening har samlats i en kategori som 
kallas för övriga synpunkter och kommentarer. Denna kategori samlar också svar som ligger utanför 
den aktuella frågeställningen.  

Vissa svar är långa och har tydligt berört flera av analysens kategorier. När det bedömts som möjligt 
har dessa svar delats upp så att synpunkterna kunnat sorteras in under respektive kategori. I några fall 
har resonemang kortats så att den uttryckta (och vid analysen upplevda) meningen ska framgå tydligt. 
När så behövts har texterna korrigerats språkligt (t ex stavning) med avsikt att de ska vara lättlästa. 
Ambitionen i bearbetningen har varit att språkligt ligga så nära det ursprungliga svaret som möjligt. 
När personuppgifter har förekommit har dessa plockats bort. 

Innehållsanalysen är en kvalitativ metod och därmed påverkad av utförarens tidigare erfarenheter och 
värderingar. Det är alltså en subjektiv bedömning som görs utifrån bästa möjliga förmåga.  

Analysen är gjord av tjänstepersoner på Kommunledningskontoret. 

För att ge utrymme för egna tolkningar presenteras alla svar i varje kategori. Dessa återfinns i bilaga 
1.   

1.4.2 Viktning  

I fråga 1 och 3 presenteras ett viktat resultat för åldersgrupp och område. Det innebär att resultatet har 
beräknats om för att stämma överens med önskad svarsfrekvens dels varje åldersgrupp och dels för 
varje område, utifrån vad som är representativt för kommunen. Detta är baserat på befolkningsstatistik.  

Viktningen har skett genom att grupper av svarande med lägre svarsfrekvensen än önskat antal, har 
getts en högre vikt och tvärt om.  
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Exempel: Om det önskade antalet Alsikebor bland de svarande är exempelvis 3 procentenheter högre 
än de som faktiskt har svarat, så har antalet Alsikebor i respektive kategori (stämmer helt, stämmer till 
stor del och så vidare …) räknats upp med 3 procent. 

 

2 Deltagande och svarsfrekvens 

2.1 Total svarsfrekvens 

Den totala svarsfrekvensen är 151 av 163. Det motsvarar 92,6 procent av Medborgarrådet, vilket är en 
mycket hög svarsfrekvens som visar på stort intresse.  

 

 Antal  Procent % 
Svarat 151 92,6 
Inte svarat 12 7,3 
Totalt 163 100 

 

 

2.2 Svarsfrekvens utifrån kön 

78 kvinnor respektive 73 män har svarat på enkäten. Det innebär 51,7 procent respektive 48,3 procent. 

 

 Antal  Procent % 
Kvinna 78 51,7 
Man 73 48,3 
Totalt 151 100 
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2.3 Svarsfrekvens utifrån ålder 

Med aktuell svarsfrekvens menas de som har svarat på enkäten. Med önskad svarsfrekvens menas den 
fördelning som är önskvärd, för att få en representativ fördelning utifrån ålder.  

I diagrammen nedan illustreras skillnaden mellan aktuell och önskad svarsfrekvens.  

 

Svarsfrekvens 16-25 26-45 46-65 66- eller äldre Totalt 
Aktuell 1 48 55 47 151 
Önskad  21 59 45 26 151 

 
Kommentar: Diagrammen visar att det finns en överrepresentation av åldersgruppen 66 år eller äldre, 
medan åldersgruppen 16-25 är nästan obefintlig. För att visa ett mer representativt resultat utifrån hela 
kommunen presenteras därför viktade resultat i anslutning till frågorna om ett fossilfritt och ett 
plastfritt Knivsta. 

 

2.4 Svarsfrekvens utifrån område  

Med aktuell svarsfrekvens menas de som har svarat på enkäten. Med önskad svarsfrekvens menas den 
fördelning som är önskvärd för att ha en representativ fördelning utifrån geografiskt område.  

I diagrammen nedan ser vi skillnaden mellan aktuell och önskad svarsfrekvens.  

 

Svarsfrekvens Alsike Centrala 
Knivsta 

Östra 
landsbygden 

Västra landsbygden Totalt  

Aktuell 32 101 10 8 151 

Önskad  34 72 30 15 151 

 

Kommentar: Siffrorna visar att centrala Knivsta är överrepresenterat bland de svarande. 101 från 
centrala Knivsta har svarat. En representativ svarsfrekvens utifrån hela kommunen med lika många 
svarande är 72. Alsike är marginellt underrepresenterat med 32 svarande gentemot 34. Östra och 
västra landsbygden är båda underrepresenterade. Östra landsbygden har en tredjedel av önskat antal 
svarande. Västra landsbygden har hälften av önskat antal svarande. Det innebär att det oviktade 
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resultatet speglar fler åsikter från centrala Knivsta jämfört med resten av kommunen. För att visa ett 
mer representativt resultat utifrån hela kommunen presenteras därför viktade resultat i anslutning till 
frågorna om ett fossilfritt och ett plastfritt Knivsta.  

 

3 Resultat  

3.1 Fossilfritt samhälle  

3.1.1 Fråga 1 

Frågeställning i enkäten: 

Regeringen har beslutat att Sverige ska ställa om till ett fossilfritt samhälle. För att nå dit behöver vi 
växla över till förnyelsebar energi, såsom solkraft, vindkraft, vattenkraft, biogas och etanol - till 
skillnad från till exempel olja, bensin och diesel som vi i dag ofta använder för att värma våra hus och 
driva våra fordon. 

Hur väl stämmer detta påstående in på dig: 
Jag tycker att det är viktigt att vi i Knivsta arbetar för en fossilfri kommun. 

Resultat: 

 

Aktuellt resultat  Antal  % 
Stämmer helt 56 37,1 
Stämmer till stor del  53 35,1 
Stämmer till viss del 34 22,5 
Stämmer inte alls 8 5,3 
Vet ej 0 0 
Total 151/151 100 

 

Svarsfrekvens  
100% (151/151) 

 

Kommentar: 72,2 procent instämmer helt eller till stor del med påståendet: jag tycker det är viktigt att 
vi i Knivsta arbetar för en fossilfri kommun. 
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Viktat resultat  

Här presenteras det aktuella resultatet i jämförelse med ett resultat som är viktat efter bostadsort 
respektive ålder. Viktningen görs för att resultatet ska motsvara den önskade svarsfrekvensen.  

I det viktade resultatet är första och andra åldersgruppen sammanslagen (se fördelning i tabellen 
nedan). Grupperna är sammanslagna för att ge ett tillförlitligt resultat. Att vikta upp en grupp som 
består av endast en person till 21 skulle ge ett missvisande resultat.  

Svarsfrekvens 16-45 46-65 66- eller äldre  
Fördelning av ålderskategorier i det 
viktade resultatet  

80 45 26 

 

 

Tabellerna nedan visar det oviktade resultatet fördelat i åldersgrupp och område. 

Jag tycker att det är viktigt att vi i Knivsta arbetar för en fossilfri kommun.  
26-45 16-25 46-65 66- eller äldre Total 

Alternativ Antal % Antal 
 

Antal % Antal % Antal % 

Stämmer helt 22 45,8 1 1 16 29,1 17 36,2 56 37,1 

Stämmer till stor 
del 

16 33,3 0 0 18 32,7 19 40,4 53 35,1 

Stämmer till viss 
del 

9 18,8 0 0 14 25,5 11 23,4 34 22,5 

Stämmer inte 
alls 

1 2,1 0 0 7 12,7 0 0 8 5,3 

Vet ej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 48 100 1 0 55 100 47 100 151 100 
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Jag tycker att det är viktigt att vi i Knivsta arbetar för en fossilfri kommun.   
Alsike 

 
Centrala 
Knivsta 

 
Östra L 

 
Västra L 

 
Total 

 

Alternativ Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 

Stämmer helt 10 31,2 39 38,6 1 10 6 75 56 37,1 

Stämmer till 
stor del 

10 31,2 37 36,6 6 60 0 0 53 35,1 

Stämmer till 
viss del 

8 25 21 20,8 3 30 2 25 34 22,5 

Stämmer inte 
alls 

4 12,5 4 4 0 0 0 0 8 5,3 

Vet ej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 32 100 101 100 10 100 8 100 151 100 

 

Kommentar: De viktade resultaten stämmer till stor del överens med det aktuella resultatet. Det visar 
att uppfattningen kring frågeställningen inte har påverkats mycket av de svarandes ålder och 
bostadsort. Det visar även att uppfattningen är relativt enad.  

Fördjupar man sig i det viktade resultatet i förhållande till ålder framgår att något fler anser att det är 
viktigt att arbeta mot en fossilfri kommun. Det förklaras med att andelen unga som svarat i panelen är 
underrepresenterade. På samma sätt är det viktade resultatet för bostadsort något mer koncentrerat - 
fler utanför centrala Knivsta har svarat att resultatet ”stämmer till stor del” eller ”stämmer till viss 
del”.  

 

3.1.2 Fråga 2 

Frågeställning i enkäten (öppen fråga): 

Har du några tankar och idéer hur vi kan arbeta för ett fossilfritt Knivsta, berätta? 

Resultat: 

Kommentarerna till denna fråga har grupperats i nio kategorier (se fördelning i diagram nedan). 
Därutöver finns blandade synpunkter som samlats i en sista kategori. De tre största kategorierna 
handlar om  

 Alternativa drivmedel till fordon (37) 
 Uppmuntra till cykling (32) 
 Bra kollektivtrafik (28) 

Övriga kategorier handlar om 

 El & värme (26) 
 Kommunen som det goda exemplet (25) 
 Prioriteringar och strategier (24) 
 Planering och byggande (19) 
 Information/kommunikation (6) 
 Parkeringar (4) 

 
 Fler synpunkter och idéer (14) 
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Alternativa drivmedel till fordon (37) 

Här nämns bland annat el som ett önskvärt drivmedel för personbilar med fler laddningsstationer på 
lättillgängliga platser. Bilpooler och gemensamma färdsätt lyfts också fram. Här finns också 
funderingar kring elbilens totala miljöpåverkan, framför allt med hänvisning till batteritillverkningen.  
 

”Utöka möjligheten till laddning av el/ladd hybridbilar vid 
pendlarparkering, gator och torg tex laddning vid lyktstolpar ” 

”Låt elbilar parkera gratis”  

” Elbilar är bra, men vad gör vi med förbrukade batterier och vad 
kommer elen ifrån? Är det miljövänlig el? ” 

”Elbilar är inte ett ok alternativ, elen ska tas någonstans ifrån och 
tillverkningen av kobolt är inte human i Afrika. Så länge det inte finns 
något riktigt bra alternativ så är en blandning av olika drivmedel 
bättre. ” 
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Uppmuntra till cykling (32) 

Många önskar bättre förutsättningar att ta sig runt med cykel till inom tätorten samt till och från 
Knivsta. Man efterfrågar fler och bredare cykelvägar, bättre cykelparkeringar samt tillgång till 
cykelverkstad i Knivsta.  

 

 ”Underlätta för cyklister, speciellt så att man väljer ta cykel istället 
för bil till affären i onödan” 

 ” Underlätta för cyklister med cykelbanor skilda från gåbanor samt 
avfasade kanter från cykelbana och gata.” 

 ”Kameror vid cykelparkering vid stationen så fler vågar ta cykeln”  

 ”Cykelväg till Lagga på samma sätt som den till Vassunda. Jag skulle 
absolut kunna tänka mig att cykla och ta tåget till mitt arbete  
vår/sommar/höst. Vill säga bygga ut cykelvägar till orterna utanför 
Knivsta men förstår att det är väldigt dyrt.” 

  

Bra kollektivtrafik (28) 

Utbyggd kollektivtrafik är efterfrågad, liksom billigare biljetter och gratis åkning för ungdomar. 
Miljövänliga och mindre bussar lokalt i tätorterna är andra förslag samt fler turer till avlägsna områden 
inom kommunen. 
 

”Förbättra kollektivtrafiken för alla” 

 ”För att undvika biltrafik i samhället borde små lokala biogasbussar 
finnas. ” 

 ”Gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar.” 

 ”Verka för att underlätta övergången från bil till allmänna 
kommunikationer genom att sänka pris på bussresor och underlätta 
att ta med cyklar.” 
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3.2 Plastfri kommun  

3.2.1 Fråga 3 

Frågeställning i enkäten: 

Mängden kvarlämnad plast i naturen är stor, där den bryts ned mycket långsamt. Nedbruten till 
mikroplaster transporteras den lätt via vattendrag vidare ut i haven. För att vända utvecklingen behöver 
vi blir bättre på att ta hand om och återvinna plasten, eller kanske ännu hellre hitta andra alternativ. 

Hur väl stämmer detta påstående in på dig: 
Jag tycker att det är viktigt att vi i Knivsta arbetar för en plastfri kommun. 

Resultat: 

 

Aktuellt resultat  Antal  Procent% 
Stämmer helt 67 44,4 
Stämmer till stor del  47 31,1 
Stämmer till viss del 28 18,5 
Stämmer inte alls 9 6 
Vet ej 0 0 
Total 151/151 100 

 

Svarsfrekvens  
100% (151/151) 

 

Kommentar: 75,5 procent instämmer helt eller till stor del med påståendet: Jag tycker det är viktigt att 
vi i Knivsta arbetar för en platsfri kommun. 
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Viktat resultat  

Här presenteras det aktuella resultatet i jämförelse med ett resultat som är viktat efter bostadsort 
respektive ålder. Viktningen görs för att resultatet ska motsvara den önskade svarsfrekvensen.  

I det viktade resultatet för denna fråga är första och andra åldersgruppen sammanslagen (se fördelning 
i tabellen nedan). Grupperna är sammanslagna för att ge ett tillförlitligt resultat. Att vikta upp en grupp 
som består av endast en person till 21 skulle ge ett missvisande resultat. 

Svarsfrekvens 16-45 46-65 66- eller äldre  
Fördelning av ålderskategorier i det 
viktade resultatet  

80 45 26 

 

 

 

Tabellerna nedan visar det oviktade resultatet fördelat i åldersgrupp och område. 

 
Jag tycker att det är viktigt att vi i Knivsta arbetar för en plastfri kommun.  

26-45 16-25 46-65 66- eller äldre Total 
Alternativ Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Stämmer helt 24 50 1 1 19 34,5 23 48,9 67 44,4 
Stämmer till 
stor del 

14 29,2 0 0 15 27,3 18 38,3 47 31,1 

Stämmer till 
viss del 

6 12,5 0 0 16 29,1 6 12,8 28 18,5 

Stämmer inte 
alls 

4 8,3 0 0 5 9,1 0 0 9 6 

Vet ej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 48 100 1 1 55 100 47 100 151 100 
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Jag tycker att det är viktigt att vi i Knivsta arbetar för en plastfri kommun.  
Alsike Centrala 

Knivsta 
Östra 
landsbygden 

Västra 
landsbygden 

Total 

Namn Antal % Antal % Antal % Antal % Antal % 
Stämmer helt 8 25 53 52,5 1 10 5 62,5 67 44,4 
Stämmer till stor del 10 31,2 28 27,7 7 70 2 25 47 31,1 
Stämmer till viss del 8 25 17 16,8 2 20 1 12,5 28 18,5 
Stämmer inte alls 6 18,8 3 3 0 0 0 0 9 6 
Vet ej 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 32 100 101 100 10 100 8 100 151 100 

 
 

Kommentar: I det stora hela stämmer det viktade resultatet överens med det aktuella resultatet. Det 
visar att uppfattningen kring frågeställningen inte har påverkats mycket av de svarandes ålder och 
bostadsort. Det visar även att uppfattningen om påståendet är relativt enad. 

Fördjupar man sig i det viktade resultatet i förhållande till ålder ser vi att något fler anser att det är 
viktigt att arbeta mot en plastfri kommun. Återigen förklaras skillnaden med att andelen unga är mer 
positiva och att de är underrepresenterade bland de svarande. Uppställningen i tabellen visar också att 
åldersgrupperna 16-45 år och 66- år tycker att det är viktigare än de svarande som är mellan 45-65 år 
gamla.  

Det viktade resultatet för bostadsort är något lägre än det oviktade resultatet. Från tabellen ovan kan vi 
se att de svarande i Alsike är mindre benägna att hålla med. Knappt hälften ställer sig bakom 
påståendet ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”, medan nästan fyra av fem svarande i övriga 
kommunen höll med ett av påståendena. Alsike utmärker sig även med att fler svarat ”stämmer inte 
alls” än i övriga kommunen.  

 

3.2.2 Fråga 4  

Frågeställning i enkäten (öppen fråga) 

Har du några tankar och idéer om hur vi kan arbeta för en plastfri kommun, berätta? 

Resultat: 

Kommentarerna till denna fråga har grupperats i sju kategorier (se fördelning i diagram nedan). 
Därutöver finns ett antal blandade synpunkter som samlats i en sista kategori. De tre största 
kategorierna handlar om  

 Ändra beteende, minska konsumtionen (41) 
 Gör det enkelt att återvinna (24) 
 Kommunen som det goda exemplet (24) 

Övriga kategorier handlar om 

 Information/kommunikation (22) 
 Fler soptunnor (11) 
 Plast är kanske inte så dåligt ändå? (7) 
 Krav och kontroll (5) 

  
 Fler synpunkter och idéer (25) 
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Ändra beteende, minska konsumtionen (41) 

Initiativet att i livsmedelsbutiken erbjuda kompostpåsar i grönsaksdisken istället för plastpåsar får 
mycket uppskattning. Olika former av stimulans för att öka återvinningen finns också bland förslagen 
liksom ökad återanvändning och alternativa material. 
 

”Bra att butikerna har kommunens kompostpåsar till frukt och 
grönsaker. ” 

 ”Stimulera till nyttja förpackningar som kan återanvändas som de är 
eller återbrukas.” 

 ”Utveckla pantsystem för plastflaskor, påsar m m.” 

 ”Försök använda mer naturmaterial.” 

  

Gör det enkelt att återvinna (24) 

Fler återvinningsstationer och ökade öppettider på återvinningscentralen står på önskelistan, liksom att 
det blir enklare att återvinna plast. Bra information efterfrågas också. 
 

”Förtydliga vad som gäller vid sop-sorteringen. Vad är det för skillnad 
på plastförpackningar. Bör man tex slänga en plastleksak i ett 
"plastförpackningar"-kärl?” 
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 ”Gör det lättare att sortera och lika enkelt att slänga plast som att 
slänga glasflaskor. ” 

 ”Vi sorterar plast hemma och de är jättestora mängder. Att behöva ta 
bilen för att lämna återvinning avskräcker oss dock, och gör mig 
slarvig tyvärr.” 

  

Kommunen bör vara det goda exemplet (24)  

Bland många finns önskemålet att kommunen ska vara det goda exemplet – i möjligaste mån:  

 

“Föregå med gott exempel i kommunens verksamheter om det är 
försvarbart i arbetsinsats och ekonomi.” 

”Ställ krav vid all upphandling.”  

”Se till att all kommunal verksamhet slutar köpa in plast (muggar, 
bestick osv)”  

”Avveckla konstgräsplanerna” 

   
 

3.3 Utvecklingen av Kölängenområdet 

3.3.1 Fråga 5 

Frågeställning i enkäten (öppen fråga): 

En del av Kölängen i den östra kanten av Knivsta tätort, ner mot sjön Valloxen, ska utvecklas till ett 
område för idrott, rekreation och friluftsliv. Inom Kölängenområdet finns strand, åker och skog. 
Området bjuder redan idag på fina promenadstigar, pulkabackar och en hundrastgård för allmänheten. 
I skogen finns delar med mycket höga naturvärden knutna till äldre lövskog. 

Delar av området kommer att användas för fotbollsplaner. Dessa nya planer ska ersätta nuvarande 
planer i Knivsta tätort, eftersom de ytorna ska utvecklas för andra ändamål. En av de nya 
fotbollsplanerna planeras att byggas inom kort. 

Under året har Knivsta kommun samverkat med föreningar inom idrott, natur och friluftsliv för att 
samla in synpunkter kring områdets utveckling. Nu vill vi också ge dig som kommuninvånare 
möjlighet att bidra med tankar och idéer. 

Vilka är dina tankar och idéer kring utvecklingen av Kölängenområdet? Vad vill du 
kunna göra och uppleva där?  

Resultat: 

Kommentarerna till denna fråga har grupperats i sju kategorier (se fördelning i diagram nedan). 
Därutöver finns ett antal blandade kommentarer som samlats i en sista kategori. De tre största 
kategorierna handlar om:  

 Möjligheter till en attraktiv fritid för alla åldrar (50) 
 Sport, idrott och träning (46) 
 Bevara naturen och värna miljön (34) 
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Övriga kategorier handlar om 

 Aktiviteter vid, runt och på vattnet (25) 
 Transport och trafik till och från området (13) 
 Service (10) 
 Hundliv (7) 

 
 Fler idéer och synpunkter (13) 

 
 

 

  

Möjligheter till en attraktiv fritid för alla åldrar (50) 

Svaren beskriver en önskan om att ta tillvara Kölängenområdet som ett rekreationsområde med 
möjligheter till gemenskap, möten och en aktiv fritid för alla åldrar. Idéerna är många kring hur 
området skulle kunna utvecklas, samtidigt som man i flera kommentarer uttrycker vikten av varsamhet 
om den natur och miljö man redan i dag besöker och uppskattar.  
 

”Vill se en skateboard park där många barn, ungdomar och vuxna kan 
samlas. En större och mer inbjudande hundpark då familjer med 
hundar har ökat. Ett café vid vattnet”. 

”Området ska vara inkluderande. Möjlighet till många olika aktiviteter 
och rekreation för alla. Hög trivselfaktor eftersträvas!” 

”Fritidsverksamhet, sport ja allt som stimulerar till samvaro och 
gemenskap. Spara miljöer som ger upplevelse för alla som besöker. 
Placera planer så de flyter in naturligt.” 

”Springa/gå i skogen. Spela fotboll. Att barnen ska kunna leka i 
skogen och på fälten.” 

”Viktigt att kunna nå och gå längs vattnet. Hundrastgården är viktig. 
Kombinera gärna fotbollsplanerna med utegym för att nå fler åldrar. 
Eldstäder och bord i kombination med en liten utescen.” 
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”Viktigt att detta område får fortsatt vara ett friluftsområde. För att vi 
skall fortsätta med ett friskare Sverige behövs dessa strövområden för 
medborgarna i Knivsta.” 

  

 Sport, idrott och träning (46) 

Fler och längre elljus- och motionsspår gärna sammanbundna med nuvarande elljusspår, spår för 
cykling med mountainbike och BMX-cyklar, skidspår med konstsnö, fotboll, tennis, paddeltennis 
och beachvolley, friidrott, utegym och mycket mer. Idéerna är många kring hur Kölängenområdet 
skulle kunna utvecklas för ökade möjligheter till sport, idrott och träning. Samtidigt finns en oro för 
att barns och ungas möjligheter till spontanidrott och träning försämras i deras närmiljö om 
anläggningar flyttas till Kölängen. I sammanhanget nämns också svårigheter med parkeringar och 
ökad trafik.  
 

”Skulle det vara möjligt att knyta ihop elljusspåret på något vis med 
detta område? Det skulle skapa en fin rörelse i området sommar och 
vinter.” 

”Ett elljusspår som är asfalterat så det är tillgängligt för alla 
(rullatorer, rullstolar m m). Asfalterat elljusspår kan man också åka 
inlines på, cykla med barnen, skateboard, longboard. Men framförallt 
behöver personer med funktionsnedsättning få en möjlighet att komma 
ut och röra sig i naturen.” 

”Hela Knivsta saknar tennisplaner så en plan skulle vara trevligt” 

”En gympadel med vettiga permanenta redskap.” 

”Trevligt med fotbollsplaner- skulle även vara bra med idrottsplaner.” 

”Ta inte bort idrottsytor centralt, behövs fler planer på olika platser. 
Kölängen är en! Man ska inte behöva skjutsa barn med bil. Olika 
platser är bra.” 
 

Bevara naturen, värna miljön (34) 

Många som har svarat vill att området ska bevaras och uttrycker en oro för att det kommer att förlora 
sin karaktär om det utvecklas alltför mycket. Många nämner också de naturvärden som finns i delar av 
området. 

”Jag tycker det är viktigt att kunna röra mig i naturen. Viktigt att 
bevara alla gamla ekar. Äldre träd har mycket stort värde.” 

”Viktigt att det fortsatt finns bra promenadstråk, hundrastgård och 
öppna fält så att det inte försvinner i förmån till fotbollsplaner.” 

”Jag vill kunna uppleva och njuta av naturen! Allt som skapas där ska 
vara anpassat efter naturen och inte påverka dess struktur nämnvärt.” 

”Det är mycket synd om allt för stora delar av ängen försvinner. Som 
ni säger är naturvärden mycket höga och då inbegrips ängen och den 
karaktär som det ger. Vintertid har det brukat bli spontangjorda 
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längdspår som är värda mycket. Det hade man gärna fått utveckla med 
en liten spårmaskin.” 

”Det är viktigt att de naturliga strövområdena bevaras. I 
Kölängsskogen finns många stigar, gamla ekar och den är välbesökt 
och ett viktigt reaktionsområde för många. Så liten påverkan på 
skogen i området är önskvärt.” 

”Skona strandlinjen och djurliv i möjligast mån.” 

  

 

3.4 Utvecklingen av Medborgarrådet 

3.4.1 Fråga 6 

Frågeställning i enkäten: 

Det här är den första aktiviteten för kommunens Medborgarråd. Vi är glada att du anmält dig och 
hoppas att du fortsatt vill vara med och bidra med dina synpunkter i kommande enkäter och eventuella 
fokusråd.  

Vi vill höra lite om hur du tänker kring denna nya dialogform. 

Finns det något som du tycker är särskilt viktigt att vi ställer frågor om?  

Resultat: 

Inkomna kommentarer har grupperats i nio kategorier (se fördelning i diagram nedan). Därutöver finns 
några synpunkter som ligger utanför frågeställningen. Dessa har samlats i en sista kategori. De tre 
största kategorierna handlar om  

 Samhällsbyggnad och planering (109) 
 Allmänna synpunkter/idéer om frågor och enkätens utformning (40) 
 Barn, unga och skola (18) 

Övriga kategorier handlar om 

 Trygghet och säkerhet (16) 
 Möten och mötesplatser, kultur och fritid (14) 
 Miljö/natur (12) 
 Förtroende, politik, ekonomi & budget (10) 
 Vård, omsorg, folkhälsa (9) 

Fler synpunkter och idéer (4)  
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 Samhällsbyggnad och planering (109)  

Här har hela 109 kommentarer kommit in. Inom området planering och samhällsbyggnad önskar man 
frågor kring kommunens utveckling, exploatering av mark, takten i utbyggnaden, stadsplanering och 
gestaltning, infrastruktur och kommunikationer, utformningen av gator och torg, grönstruktur, park 
och natur med mera:  
 

”Stadsutveckling och stadsbyggnad (typ av exploatering i nya 
områden)” 

”Knivsta kommuns utveckling när det gäller bostadsbyggande och 
befolkningsutveckling.” 

”Detaljplaner och utbyggnadsplaner för Knivsta” 

”Utformandet av Knivsta centrum” 

”Vad ska kommunen göra för att upplevas mindre ful? Hur skall 
parker och grönytor gestaltas.” 

”Ställa frågor om trafik och vägar då vi är en pendlarkommun och 
dessa påverkar folks vardag.” 

”Infrastruktur och kommunikationer” 

   

 Allmänna synpunkter/idéer om enkätens utformning (40) 

Här uttrycks olika tankar kring vad kommande frågor kan handla om. Här är ett axplock… 
 

”Fråga generellt om vad kommunen bör prioritera inom vissa 
områden.” 

”Vad är viktigast för invånarna, vilka problem ser man som invånare 
just nu?” 
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”Samhällsengagemang och ideella verksamheter” 

”Tycker det känns viktigt att det blir ett brett forum för många frågor, 
utbyggnad och utveckling av Knivsta, men även frågor som rör drift, 
utformning av service osv.” 

”Om vi medborgare har tips från omvärlden. Från grannbyn eller 
grannkontinenten” 

”Skolor, stöd och omsorg för barn, ungdom och äldre.” 

”Näringslivets utveckling och förutsättningar” 

”Tankesmedja, rådgivningsfunktion” 

”Det är viktigt att vi som bor på landet finns med i frågorna. Kan vara 
lätt att glömma bort oss i olika frågor.” 

”Jag tycker det är viktigt med både strategiska och superlokala 
taktiska frågor, som den här enkäten.” 

 

Barn unga och skola (18)  

Rörelse för barn unga, digital utveckling i skolan, utbyggnaden av skolan, gymnasieskola och 
lekplatser finns bland de områden man önskar frågor om i kommande enkäter: 

”Förskola och skolor och barnens aktiviteter. ” 

”Utbildning tex gymnasieskola.” 

”Barnens möjlighet till att leka, Både när det gäller bra/stor lekplats 
och tillgång till naturmark i tätorten. Detta är uruselt idag, fin stor 
central lekplats, kan kombineras med stadsskog.” 

 

3.4.2 fråga 7  

Frågeställning i enkäten: 

Finns det något annat du vill framföra om Medborgarrådet?  

Resultat: 

I denna fråga har kommentarerna grupperats i tre kategorier (se fördelning i diagram nedan). 
Därutöver har ett antal kommentarer kommit in som ligger utanför frågeställningen. Dessa har samlats 
i en sista kategori. 

 Generellt uppmuntrande kommentarer (44) 
 Metod och återkoppling (24) 
 Fler tankar kring rådet (17) 

 Fler synpunkter och idéer (11) 



 

 22 
 

 

Generellt uppmuntrande kommentarer (44) 

Här finns generellt uppmuntrande kommentarer som också uttrycker förväntan på att synpunkterna tas 
till vara: 

”Superbra initiativ som jag är glad att vara delaktig i! 

”Det känns som ett bra sätt att få in åsikter från en större del av 
kommunens befolkning. 

”Bra att det kommit. Viktigt att synpunkterna tas till vara. 

”Medborgarrådet är en samarbetsform som bör fördjupas.” 

  
Metod och återkoppling (24) 

Här finns funderingar över hur kommunen kommer att använda resultatet av enkäterna, hur enkäter 
och frågor bör utformas, hur resultatet bör presenteras och vikten av att verkligen lyssna till de 
synpunkter som kommer fram.  Många lyfter också återkopplingens betydelse för att bygga ett 
långsiktigt förtroende för modellen. 

 
”Se till att ställa neutrala frågor, värderingen ska ligga i svaren.” 

”Öppet redovisa antalet svar i respektive enkät på hemsida och 
Facebook, samt vilka svar som inkommit.” 

”Bra initiativ. Viktigt att redovisa hur synpunkterna tas hand och 
utvecklas för trovärdigheten för dylika projekt.” 

”Bra om det återkopplas hur tankar/synpunkter m m tas hänsyn till vid 
beslut.” 

”Skall bli intressant att se uppföljningen/redovisningen av denna 
första enkät. Detta med Medborgarråd får inte vara istället för öppna 
dialoger med politikerna i Knivsta. Viktiga ni även kallar till öppna 
medborgardialoger, minst ett par höst och vår.” 
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Resultat fråga 7 - Något annat du vill framföra?   
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Övriga synpunkter kring rådet (17)  

Att tänka långsiktigt, att verkligen få möjlighet att påverka, att vara lyhörda över allt som finns och 
händer i kommunen samt en oro för att detta bara blir ett koncept på pappret. Det är några av de 
reflektioner som kommit in: 
 

”Gott initiativ! Kommer det att fylla någon funktion på riktigt?” 

”Jag hoppas verkligen att ni kommer ta till er den information ni får in 
och inte bara agera efter eget tycke.” 

”Hoppas att ni politiker lyssnar och försöker förstå medlemmarnas 
synpunkter. Det minskar politikerföraktet.” 

”Bra grundidé, även om det fortfarande mest låter som "förankring" 
för att politikerna ska kunna fortsätta köra sitt race "med gott 
demokratisamvete" 

 



Fråga: Har du några tankar och idéer hur vi kan arbeta för ett fossilfritt Knivsta, 
berätta: 

Alternativa drivmedel till fordon (37)

1 Gör det enkelt och billigt att använda fossilfria medel

2 Alternativa drivmedel, inte bara el och pumpar 

3 Se till att vi får mackar med vätgas, biogas, HVO-diesel mm fossila drivmedel

4 Snabbladdare för elbilar centralt och vid bensinstationer 

5 Tank för biogas 

6
Tung trafik måste ges möjlighet att använda vätgas producerad av solkraft. Batterier för tung trafik kommer inte att fungera 
pga de blir för tunga och dyra. 

7 Fler laddstationer för elbilar 

8 Utbyggnad av laddstationer 

9 Fler laddplatser 

10 Hjälp till att få till fler laddplatser

11 Utbyggnad av laddstationer 

12 Fler laddningsstationer på pendlarparkeringen 

13 Fler laddningsstationer på allmänna parkeringar 

14 Laddstolpar till elbilar

15 Laddstolpar till elbilar

16 Fler laddstolpar till elbilar

17 Elbilsladdare på gatuparkeringarna

18 Utöka möjligheten till laddning av el/laddhybridbilar vid pendlarparkering, gator och torg tex laddning vid lyktstolpar 

19 Ställ krav på de som bygger fastigheter att ordna platser med laddmöjlighet för bilar. 

20 Möjliggör för människor som bor i lägenhet att ladda elbilar 

Uppmuntra till att använda eldrivna fordon

21
Satsa hårt på alternativ energiproduktion! ... Satsa på att vi kan ha råd att införskaffa eldrivna fordon och en stark utbyggnad 
av laddstationer. ... Subventioner till tex  BRF att bygga laddstationer, subventioner på miljövänliga elbilar, vad gäller miljön 
vid batteritillverkning!

22 Stöd till samfälligheter som vill ändra anläggningsbeslut för att sätta upp laddstolpar

23 Låt elbilar parkera gratis

Bilpooler/gemensamma färdsätt

24 Utveckla bilpool med elbilar 

25 Bilpooler drivna med el 

26 Elbilspool med någon större bil

27 Elbilspool även i Alsike

28 Bilpooler 

29 Bilpooler 

30 Uppmana bostadsföreningar och entreprenörer som arbetar om tankar för gemensamma sätt att färdas att etablera sig

31 Elbilspool som kommunen har är ett bra initiativ

Är elbilen miljövänlig?

32 Miljövänliga elbilar. Batteritillverkningen 

33
Vad det gäller elbilar så känns det som vi sprutar tändvätska på brasan. Dagens batterier genererar mer CO2 än vad en 
dieselbil genererar på många år. Alltså bara bilar med  batterier som produceras med lite Co2 utsläpp samt goda arbetsmiljöer 
bör köpas, då får vi nog vänta i 5 år. 

34
Se med hänsyn till total klimateffekt och inte bara lokal, tex tillverkning av bilbatterier är miljöskadligt som kanske inte 
motiverar elbilar. Vi får nog nöja oss med HVO diesel, etanol, metanol samt biogas.

35 Miljövänliga elbilar. Batteritillverkningen 



36 Elbilar är bra, men vad gör vi med förbrukade batterier och vad kommer elen ifrån? Är det miljövänlig el? 

37
Elbilar är inte ett ok alternativ, elen ska tas någonstans ifrån och tillverkningen av kobolt är inte human i Afrika. Så länge det 
inte finns något riktigt bra alternativ så en blandning av olika drivmedel bättre. 

Uppmuntra till cykling (30)

Enkelt och säkert att cykla

38
Fortsätt arbeta för det är enkelt att ta cykeln, bidra med bra kommunikationer. Uppmuntra medborgarna att låta barn gå och 
cykla till skolan.

39 Cykelleder för snabb transport 

40
Bättre och fler gång och cykelvägar som är prioriterade avseende sopning/snöröjning och belysning. Bygg en cykelmotorväg 
som har företräde framför alla annan trafik mellan de olika områdena. Alla cykelvägar måste vara anpassade för större 
lådcyklar som kommer bli vanligare och vanligare, idag får dessa ej plats. 

41 Bättre och fler cykelvägar som är prioriterade vid sopning/snöröjning

42 Bidrag för elcykel

43 Uppmuntra de som tar elcykel i tätorten

44 Underlätta för cyklister, speciellt så att man väljer ta cykel istället för bil till affären i onödan

45
Gör det lättare och inte svårare att ta sig fram med cykel i Knivsta. Cykelvägen till tåget är uppriven och belagd med gatsten 
för ett ödsligt kommuntorg. Cyklister måste därför ut i trafiken. Alla cykelfållor som är till för att hålla bilister borta från 
cykelvägarna är inte ändamålsenliga för cyklister. 

46 Bra cykelvägar så det blir lättare att cykla.

47 Bättre cykelinfrastruktur 

48
Utöka cykelvägar, framförallt en bättre cykelväg längs järnvägen in till Uppsala. Samarbeta med Uppsala kommun. En 
cykelväg längs med 255an kommer inte nyttjas lika mycket som en cykelväg från Alsike till Uppsala. Cykelväg till Uppsala är 
en hygienfaktor för fossilfritt. 

49 Cykelväg till Uppsala 

50 Cykelväg från Alsike till Knivsta längs med järnvägen

51 Bra cykelleder för "närområdet" Arlanda-Märsta-Uppsala. 

52 Ännu bättre och fler cykelvägar. Kvarngården, Runt Valloxen, Skottsila, Uppsala. 

53  Vill tacka för den fina cykelbanan till Vassunda. Nu väntar vi bara på sträckan Vassunda Uppsala.

54 Underlätta för cyklister med cykelbanor skilda från gåbanor samt avfasade kanter från cykelbana och gata. 

55 Säkra gång och cykelvägar så att barn/ungdomar inte behöver skjutsas till aktiviteter/skola. 

56 Bygg ihop cykelnätet bättre - mer trygg cykling 

57
Bygg infrastrukturen så att det känns enklast och smidigast att cykla/gå. Säkra gång och cykelvägar så att barn/ungdomar inte 
behöver skjutsas till aktiviteter/skola. 

58

Satsa på cykelbanor! Varför finns det ingen cykelbana österut från Brunnbybadet längs med väg 77 ? I ett första skede till 
Spakbacken, sedan kan man förlänga den till Husby-Långhundra och i nästa skede Rimbo. Till slut kanske den kan gå hela 
vägen till Norrtälje. Detta skulle minska trycket på pendingsparkeringarna i centrala Knivsta samt minska biltrafiken. Dessutom 
skulle det skapa möjlighet att cykla runt Valloxen utan att riskera bli påkörd på väg 77.

59
Cykelväg till Lagga på samma sätt som den till Vassunda. Jag skulle absolut kunna tänka mig att cykla och ta tåget till mitt 
arbete  vår/sommar/höst. Vill säga bygga ut cykelvägar till orterna utanför Knivsta men förstår att det är väldigt dyrt. 

60

Tillämpa kommunens trafikstrateg som tydligt anger att gång- och cykeltrafik ska prioriteras. Idag tillämpas detta absolut inte i 
trafikplaneringen pch det det krävs en ordentlig satsning ... Knivsta har stor potential att bli ett framtida möstersamhällle 
gällande gång- och cykeltrafik. Det gäller dock att agera nu innan man byggt in sig i en gammalmodig infrastruktur och byggt 
bort möjliga ytor. 

Cykelparkeringar/cykelförvaring

61
Det bör göras så smidigt som möjligt att resa fossilfritt. Det innebär att alla nybyggnationer ska ge möjlighet till säker förvaring 
av cyklar. Vid stationen måste det finnas övervakning av cyklar, antingen fysisk eller/och med kameror. Stationsområdet är 
och kommer alltid att vara Knivstas otryggaste plats. 

62 Bättre cykelställ så att man kan låsa fast cykeln ordentligt vid stationen/parkeringshus för cyklar

63 Cykelstölderna runt stationen oroar folk, finns det någon lösning på det?

64 Kameror vid cykelparkering vid stationen så fler vågar ta cykeln 



65 Bygg ett ordentligt cykelgarage, nära stationen, som är övervakad för minskad stöldrisk.

66 Cykelparkering med övervakning 

67 Bra parkeringsplatser för lådcyklar vid mataffärerna 

Cykelverkstad

68 Cykelverkstad i Knivsta 

69 Cykelverkstad borde finnas

Bra kollektivtrafik (26)

70 Bra kollektivtrafik 

71 Förbättra kollektivtrafiken för alla

72 Utöka kollektivtrafiken - fler kan åka kollektivt. 

73 Bättre turtäthet med bussarna till Uppsala 

74
Förbättra möjlighet att åka kommunalt från tillexempel Vassunda. Som det är nu stämmer tiderna för UL- bussar och SL-
pendel dåligt överens om man pendlar till Uppsala 

75 Fler bussar till avlägsna delar av Knivsta kommun 

76 Gratis kollektivtrafik 

77 Gratis kollektivtrafik 

78 Gratis kollektivtrafik för barn och ungdomar

79 Gratis eller kraftig rabattering på kollektivtrafik. Gratis kollektivtrafik för ungdomar så att de inte behöver skjutsas. 

80
Jätteviktigt är att arbeta för att tågresorna blir betydligt billigare än de är idag. Idag är det mer fördelaktigt, prismässigt, att ta 
bilen om man är några stycken som ska till Uppsala eller Sthlm. Det ska vara billigt att åka tåg det gynnar verkligen miljön!

81

- Påverka UL och SL att sänka sina priser på kollektivtrafik. Det är inte rimligt att betala 80 kr för en enkelbiljett från Östuna till 
Uppsala med UL. Dessutom måste det bli enklare att köpa biljett. Det är idiotiskt att Knivsta trafikeras av två olika bolag som 
har olika biljettsystem. Se även till att det går att betala med kort, inte bara på UL utan även på SL.Det är idag dyrare att åka 
kollektivt än att ta bilen.Ta bort tilläggsavgiften som SL tar för resa med pendeltåg från Märsta till Knivsta, eller förenkla 
biljettköp.

82
Definitivt underlätta för kollektivt resande. Idag är det dyrt att åka med UL jfr med SL. För oss är det lönsamt att ta bilen till 
Märsta och åka SL till Sthlm istället för att åka till Uppsala.Ska Knivsta vara en pendlarkort borde man underlätta resandet 
med kollektivtrafik som gratis pendlarparkering, halverade priser med UL, rabatter för pensionärer och studerande. 

83
Knivsta kommun bör också söka verka för att underlätta övergång från bil till allmäna kommunikationer genom att sänka priset 
på bussresor och underlätta att ta med cyklar.

84
Verka för att underlätta övergången från bil till allmänna kommunikationer genom att sänka pris på bussresor och underlätta 
att ta med cyklar.

85 Gör det enklare och billigare att åka över länsgräns till Stockholm 

86 Krångligt att åka över länsgränsen mot Stockholm 

87 Enkelt att köpa tågbiljetter

88 Bättre kollektivtrafik. Ex pendelstation Alsike för att fler har lättare att nå pendeln utan att ta bil eller buss till Knivstastation. 

89 Bygg inte ut Knivsta mer innan kollektivtrafik på plats. Tex tågstation i Alsike ska vara klar innan mer utbyggnad sker! 

90 Bättre kommunikation inom och till och från Knivsta och att utbyggningen sker i förtätning av bostadsområden

Moderna drivmedel/mindre bussar

91 Länsbussar som går på fossilfritt drivmedel

92
UL:s onödigt stora bussar som trafikerar kommunen. - vad har de för bränsle? Borde kunna ha mindre bussar som drivs på el 
eller gas/hybriddrift

93 För att undvika biltrafik i samhället borde små lokala biogasbussar finnas. 

94 Små eldrivna bussar istället för stora - länet 

95
Var kreativa när det gäller alternativa pendlingsmöjligheter. Allmänna inställningen är att det är tidsödande och opålitligt som 
det är idag. Tex anlägga en asfalterad väg längs järnvägen (Knivsta- Alsike) som kan fungera som "snabbcykelväg" och 
snabb väg för en elbuss fram tills en eventuell station är klar. 



96 Omställning på kollektivtrafik till eldrivna bussar och färdtjänst och skolskjuts. 

Trygghet

97
Flera områden dåligt belysta under vintertid och då vill man ta bussen ända fram dit man ska, (obehagligt att gå i mörkret) så 
fler upplysta busshållplatser. Ex "Sporthallen" så man vågar att sina tonåringar tar bussen dit 

El & värme (25)

Solpaneler/solceller/vindkraft

98 Installera solpaneler på alla lägenheter och hus som går - stärka elnätet 

99 Mer solceller 

100 Solceller på alla tak

101 Satsa på solceller, solceller på alla nya hus så det blir standard 

102 Solceller kan placeras på fler byggnader

103 Förenkla bygglov för solpaneler för alla typer av fastigheter 

104 Ta bort bygglov för solpaneler på privathus.

105 Rabatt på ansökningsavgiften (om sådan finns)  om bygglov för solpaneler 

106 Subventionerade solpaneler till fastighetsägare - om ekonom finns 

107 Subventionera installationer av solpaneler  

108
Se över möjlighet till ekonomiskt stöd vid installation av solceller på privathus. Dagens bidrag ger ingen garanti för pengar 
efter installation

109 Stimulera övergång till fossilfritt för husägare

110 Subventionera solceller till hustak

111 Solceller bör stimuleras 

112
Kommunen borde vara mer positiv till villaägarens intresse  för solel genom att avverka träd på kommunens mark som 
skuggar anläggningar av solceller 

113
Solkraft verkar vara billigare i vissa länder, alltså om en privat person vill installera. Nu installerar man väl inte sådat för att det 
är så dyrt? Siffror för dessa kostnader borde diskuteras och jämföras med andra länder, så vi liksom kommer någonvart.

114 Det finns åkrar att placera vindsnurror på för att ta vara på vindkraft 

115 Några vindkraftverk skulle inte skada i kommunen 

Andra energikällor

116 Fjärrvärme som byggs ut 

117 Bygga ut fjärrvärmenätet. 

118
Hur kommer det sig att ni frågar om fossilfritt samhälle? För mig handlar det om förnyelsebar energi. Kärnkraft är inte ett 
alternativ.

119
Vattenkraften ska absolut inte byggas ut utan snarare bör ca 1000 vattenkraftverk rivas, De 1000 minsta kan ersättas med 2 
vindkraftverk och på så sätt återställa lekområden för fisk samt fler djurarter som är beroende av strömmande vatten. Tänk 
1000 mot 2

120
Märkligt att ni likställer fossilfritt med förnyelsebart. Det är ej samma sak. Kärnkraft även en viktig del om vi ska kunna bli 
fossilfria. 

121 Kärnkraft är viktigt för att säkerställa tillgången på el och slippa importera miljövidrig el från kolkraft. 

122
Ni glömmer att tex kärnkraft också är fossilfritt. El kan användas till mycket förutsatt att den är fossilfri - tex vattenkraft eller 
kärnkraft. 

123 Sol, vind och vattenkraft utveckla mera 

Prioriteringar och strategier (24)

124 Självkart måste vi alla sträva åt att komma så nära det går till rimliga kostnader. 

125 Kontrollerad övergång som är hållbar ekonomiskt

126
Göra det vi kan inom ramen för budgeten, inga dyra satsningar med tanke på den begränsade påverkan vi har på världens 
utsläpp

127 Viktigt att arbeta i lagom takt med rätt åtgärder. Inte kortsiktig beslut som antingen är dyrt eller ger motsatt effekt. 

128 Implementera successivt i kommunen



129
Skynda långsamt. En långsam övergång till förnyelsebar energi och att den är välprövad och man vet att det ger resultat 
snabbt. 

130

Fossila bränslen har en extremt hög energitäthet jämfört med etanol/metanol som ligger på strax under hälften. De är dock 
förhållandevis lätta att lagra under lång tid till skillnad från el. Att bli fossilfria är en bra grundidé men i den mån skiftet skall ske 
med hänsyn till politiskt beslut snarare än en realistisk modell ser jag hellre en utvärdering med hänsyn till total klimateffekt 
och inte enbart den lokala. Råvaruframställning samt tillverkning av de batterier som exempelvis används i El-bilar är så pass 
miljöskadlig att det är tveksamt om den kommer betala sin inneboende klimatskuld vid leverans genom minskade utsläpp 
under driftstiden.Här behöver vi primärt se på fasta installationer där lagringsutrymme inte är begränsat på samma sätt som i 
en bil där bränslet skall forslas under förbrukning.

131 Tänk på helheten. Varifrån kommer elenergi? Är hela kraftförsörjningen miljövänlig ur alla aspekter?

132
Tycker vi ska lägga mer energi på alla delar. Se helheten. Tex bra med elbilar men vad gör vi med förbrukade batterier och 
vad kommer elen ifrån? 

133
Knivsta och Sverige påverkar miljön lite globalt i jämförelse med dom stora ländernas påverkan, så små steg med en 
långsiktig plan

134
I alla beslut lägga in underlag vad olika alternativ betyder när det gäller fossila bränslen. Tex Vid planering av hemtjänst, hur 
minimerar man resor och vilka fordon köps in. Vid skolor planera så det finns säkra cykel och gångvägar. Vid bostadsområden 
prioritera cykelvägar och underlätta för att ha elbilar etc.

135

Jag tycker det är viktigt, men samtidigt måste Knivsta inte ʺgå föreʺ utan kan hålla samma takt som resten av landet. Risken 
är att dessa investeringar kostar mycket, och där måste man tänka smart, för att få störst effekt till rimlig peng. Investeringen i 
CIK innebär (gissar jag) en ansträngd ekonomi, och i det läget måste tex skola vård och omsorg få företräde framför dyra 
investeringar i fossilfritt. Man måste tänka strategiskt och i lagom takt, samtidigt som man självklart måste röra sig mot 
regeringens mål om fossilfritt samhälle.

136
Upprätta en långsiktig plan. Omställningen ska anpassas till verkligheten i mindre steg, för stora steg leder till stora kostnader 
och motstånd. Knivsta och Sverige påverkar miljön lite globalt i jämförelse med dom stora ländernas påverkan.

137
Behov att beskriva utsläppen, vad är smått respektive stort för kommun, invånare och företag? Både svenska utsläpp och 
utsläpp från import. Sedan prioritera efter rådighet och kostnad 

138 Gynna klimatsmarta lokala företag 

139 Bönder få pengar om de gör om en del av odlingen 15 procent till biogas

140 Stimulera närproducerat. Anlägg fler odlingslotter. 

141 Måste prioritera skola och äldre först 

142
Knivsta är en liten kommun på lansbygden. Det finns inga föroreningsproblem annat an möjligtvis E4, som Knivsta inte kan 
styra eller påverka. Det finns andra frågor som är betydligt viktigare för kommunens framtid. 

143 Det är inte viktigt, lägg tid och energi på det som gör skillnad.

144 Tyvärr, hela debatten om CO2 bygger på alltför lösa grunder!

145 Miljön är såklart superviktigt, men problement finns inte i Knivsta. Det är Kina, Indien mfl som behöver göra åtgärder. 

146
Tillsätta extra skatt på saker som försäljning av bensin/dieseldrivna bilar och drivmedel samt en skatt på tankning av sådana 
bilar. ... Med denna extraskatt kan man förbättra saker som vård och omsorg i kommunen. 

147
Kanske en god sak att dra ner på CO2 i Sverige men i det stora hela är det helt betydelselöst. Det finns en övertro på 
betydelsen av Sverige/Knivsta kommun som inspiration och föredöme för hela värden ... All kaft borde ligga på att få de stora 
"utsläpparna" ... att andra inställning och inriktning. 

148
Tror inte att det är möjligt, kostar i kronor och ändrat beteende. Tyvärr tror jag inte att det är möjligt att ha stor tillväxt i stort 
sätt alla verksamheter offentligt och privat och samtidigt få ett fossilfritt samhälle på överskådlig tid. 

Kommunen som det goda exemplet (22)

149
Eget agerande från kommunen, för att vara ett föredöme. Brett samarbete med det lokala civilsamhället, som verkar inom 
denna sektor. 

150 Avveckla lövblåsare och sugapparaten, måste finnas bättre metoder

151 Videokonferenser i CIk 

152 Fler videokonferenser och färre resor i kommunen

153 Arbetsresor för kommunalanställda endast med tåg i Sverige och Europa 

154 Mer vegetarisk mat i skolan och kommunala tillställningar

155 Använd mat som är i säsong. 



156
Saknar en CO2 budget för Knivsta kommun - se Parisavtalet! Varje verksamhet borde ha sin Co2 budget samt redovisa 
denna. 

157
Såvitt jag vet finns ingen CO2 budget för Knivsta kommun. En sådan borde göras o finnas lätt synligt på hemsidan. Ett mål i 
enlighet med Parisavtalet sätts upp. Varje ny aktivitet som planeras i kommunen måste då denna budget beaktas o inte 
överskridas. Varje verksamhet bör ha sin CO2 budget som redovisas ... Alla måste medverka.

Fordon

158 Kommunens fordon helelektriska och cyklar. 

159 Elbilar för jobb i kommunen

160 Sträva efter att alla kommunens fordon ska vara eldrivna, även eventuella traktorer och fyrhjulingar 

161 Eldrivna bussar, färdtjänst och skolskjuts 

162 Säkerställ att kommunens och kommunala bolags alla fordon, fastigheter etc är så fossilfria som möjligt.

Solpaneler/solceller

163 Solceller på kommunala fastigheter 

164 Solceller på kommunala fastigheter där det går 

165 Solpaneler på kommunens fastigheter

166
Installera solpaneler och tydligt visa hur många procent förnybar energi ni använder och där med kanske inspirera invånare 
att göra samma sak. 

167 Gräsklippare som går på solceller till parkarbetarna 

Upphandling 

168 Krav på fossilfritt vid upphandlingar

169 Stark kravställare mot entreprenörer i upphandlingar, reducera utsläpp av skadliga gaser

170 Vid all upphandling ska ett skallkrav vara att leveranser är fossilfira. 

171 Ställ krav på fossilfri produktion för transporter vid kommunens upphandling av tjänster/produkter. 

172 Ställ krav vid upphandling av bilar, inget barnarbete eller kol.

173
Fortsatt satsning kring hållbart byggande. Fundera på hur ni i upphandlingar kan styra mot ett mer hållbart tänk, där 
återvunnet material finns med som viktig komponent. 

Planering och byggande (18)

174 Fortsatt satsning på hållbart byggande. 

175 Sluta bygga i betong

176

Att bli fossilfri är inte enbart vid val av transportmedel eller vid uppvärmning. Det gäller även vid val av byggmaterial tex. Att 
bygga parkeringshus eller hyreshöghus i betong är inte acceptabelt. Kommunen ska se till att minska koldioxidavtrycket inte 
öka avtrycket. Bytt klimatsmarta radhus med hållbara material som trä med bergvärme och passiva hus ... Bygg glest och 
planteraäven nya träd i nybyggda områden som kan absorbera CO2. Det växer väldigt lite träd i det nya Centrala Knivsta, 
vilket även är mindre trivsamt. 

177 Satsa på mer villor och radhus i trä som kan värmas upp med bergvärme/luftvärme istället för höghus i betong 

178
Hjälp alla i kommunen att energieffektivisera sina hus så de drar så lite energi som möjligt och kanske även kan tillföra 
fossilenergi. 

179 Tänk till inför all nybyggnation. Förbättra infrastrukturen och inse att många bor på landsbygden. 

180 Fixa genomtänkt vägnät

181
Bygg mindre! Ju fler människor desto svårare att nå målet. Lägre expansionsnivå, då behöver vi inte bygga så mycket och 
mindre bilar

Krav och kontroll

182 All nyproduktion ska vara co2 neutrala. 

183 Alla nybyggda hus måste vara co2 neutrala. 

184 Krav på noll- eller plusenergihus vid markanvisning

185 Kräv vid nybyggnad av industrifastigheter att verksamheten ska så gott som det går drivas med fossilfri energi 

186 Krav på solceller på nybyggnationer 

187 Krav vid nyproduktion att det ska vara solpaneler 

188 Nya hus, inte bara kommunala måste ha solenergi på taken, om vinkeln är rätt, för att få bygglov.



189 Krav på solceller på nybyggnationer 

190 Kommunen borde ha krav på solpaneler på alla nybyggda fastigheter. 

191 Krav på solceller på nybyggnationer 

192 Vi nybyggnation på kommunal mark, auktioner på fastigheterna och det mest klimatvänliga bygget får byggrätten 

Information/kommunikation (6)

193 Stort informationsregister, trycksaker, sociala medier och föreläsningar av inom branschen etablerade föreläsare

194
Löpande informera oss om förutsättningar baserat på kunskap/vetenskap. Aktivt delta i debatter och göra egna analyser. 
Medverka i och vara öppen för praktiska prov när förutsättningar finns. 

195 Utökad marknadsföring för fossilsnåla/fria alternativ.

196 Titta på goda exempel och profilera Knivsta som en kommun med framtidsplaner så den blir attraktiv att bo i.

197
Belysa alla för och nackdelar med de alternativ som finns, se helheten. Tex vindkraft, hur länge håller investeringen? Att få 
dem på plats kräver energi av både människor, fordon och mark. 

198 Informera mer om sopsortering för att få det att fungera. Inspektera så att det följs 

Parkeringar (4)

199 Dyrare parkeringar för de som bor i stan så att de inte kan ta bil överallt. 

200
På landsbygden är vi beroende av bil, men om P-platser blir billigare och fler vid stationen tar man tåget, annars kör man hela 
vägen. 

201
Vi kan inte ha "fossilfritt " som argument för att inte bygga parkeringar i centrala delar. Det finns behov att komma fram med bil 
och parkera, så som hemtjänst och så vidare lång tid framöver.

202 Försvåra inte parkering för äldre (kanske inte en klimatfråga men en viktig social fråga)

Fler synpunkter/idéer (14)

203
Att få det fossilfritt betyder inte nödvändigtvis användande av den energi som ni nämner. Det innebär definitivt inte att man 
ska sluta använda bilen. 

204
Tillhandahålla mark för Knivstabor att lokalt producera egna grönsaker. Kanske också genom bygget av ett större växthus 
med kolonilotter i. Möjliggör för människor som inte vill belasta miljön eller ekonomin att välja bo alternativt tex i tält, husbil, 
husvagn, eller enklare stugor mm på kommunens tillhandahållen mark med små tomter

205 Kartlägg om några eldar med olja 

206 Inte höja bensin och diesel priset 

207 Det är nog priset som styr vad man använder i hushåll och drivmedel

208 Den stora besparingen ligger i att inte använda kol, det kommer nog alltid finnas/behövas en del fossila bränslen. 

209 Lämna vissa gräsytor oklippta, så gärna ängsblommor där. 

210 Mer elkraft i egen regi

211
Fossilfritt Knivsta berör ju bara det kommunen har bestämmande över. Kommunens ansvar ligger inom ramen för nationellt 
fattade beslut. 

212
På riksnivå kan vi inte längre fortsätta subventionera energikrävande företag genom att ge skatte- och tariffsänkningar för 
fossil energi.

213 Jag anser att KNIVSTA KOMMUN ska sträva mot fossilfri verksamhet.

214 Nej

215 Inte just nu

216 Sluta upp med att lyssna på moderaterna eller liberalerna på kd behöver ni lyssna 



Fråga: Har du några tankar och idéer hur vi kan arbeta för en plastfri 
kommun, berätta:

Ändra beteende, minska konsumtionen (39)

217
Icas initiativ med att ställa ut kompostpåsar vi frukt och gröntdisken med uppmaning om att återanvända dem är något som 
borde spridas. Glad överraskning som var lätt att anpassa sig till. 

218 Bra att butikerna har kommunens kompostpåsar till frukt och grönsaker. 

219 Plastpåsar i grönsaksdisken ska tas bort och obligatoriskt att använda avfallspåsarna i papper. 

220 Kompostpåsar i affären till frukt är bra. 

221 Arbeta med butikerna att byta ut plastpåsar med papperspåsar. 

222 Be butikerna att ta bort plastpåsar/påsar vid frukt och grönt och ersätt med papperspåsar. Utan extra avgift. 

223 Ica får använda kompostpåsar istället för plast. Varför inte de andra matbutikerna med?

224 Införa plastfria frukt och grönsakspåsar på alla matbutiker.

225 Handlarna visar på bra initiativ, då vi nu kan plocka frukten i matavfallspåsar!

226 Kvantum har börjat med att man kan plocka frukt i kompostpåsar. Sånt ska uppmuntras. 

227 Man kan använda papperspåsar till frukt och grönt och tygpåsar. 

228 Bra initiativ med papperspåsar på Ica. 

229 Inleda samma typ av samarbete med Willys som med Ica att handla frukt och grönt i papperspåsar. 

230
Information, utbildning "kunskap/attityd" Sätt upp mål som är mätbara för att minska anv. av plast. Någon form av morot så att 
gemene man upplever att det är " mödan värt" att minska på plasten. 

231 Stimulera till nyttja förpackningar som kan återanvändas som de är eller återbrukas. 

232
Vi kommer nog inte komma till ett helt plastfritt samhälle. Dock kan man minska på användandet genom att se över 
företagens användning, butiker etc. 

233 Uppmuntra livsmedelshandeln att ej ta in vissa produkter som är inplastade om alternativ finns. 

234 Påverka affärerna så att de inte packar allt i plast. 

235 Uppmana affärer i kommunen att inte använda plastpåsar. 

236 Ta bort all onödig plast, tex frukt i plastnät. 

237 Påverka butiker att minimera plastförpackningar. 

238 Jobba för att få bort onödig plast i förpackningar 

239 I många fall kan plastförpackningar ersättas med papper. 

240 Använd naturliga material där det går 

241 Arbetade för många år sedan inom transport, Bryggeri, och då hade vi alltid returglas, det funkade då och kan åter fungera!

242 Ta bort gungor, leksaker, engångsartiklar i plast. Plast ska endast finnas där det är mest nödvändigt som i sjukvården. 

243 Ta bort plast för de plastprodukter vi har substitut för. 

244 Använd virkesbaserade förpackningar och värna om skogsbruk i närhet till städerna så inte råvarutransporterna blir för långa. 

245 Ta tag i släntriananvändning av plast, ersätta där det finns kloka alternativ. 

246 Onödig plastkonsumtion ska vi givetvis motverka. Ett exempel är mer effektiva förpackningar. 

247 Jag kan inte tänka mig en plastfri kommun. Däremot så ska engångsartiklar/förpackningar begränsas

Skapa motivation med belöning/subventioner

248 Utveckla pantsystem för plastflaskor, påsar m m. 

249 Pant på fler förpackningar. Pant på cigaretter. 

250
Att ta ganska hög pant skulle säkert kunna ge resultat, Tror inte att det behövs fler återvinningsstationer, utan snarare ökad 
motivation från invånarna att uppsöka de.

251 Erbjud subventioner eller andra incitament så matbutikerna kan sluta sälja plastkassar. 

252 Källsorterar själv alla mina sopor. Inför lägre soptaxa för oss! Min gröna tunna är sällan full...

253 Sortering även för enskilda hushåll bör premieras. 



Alternativa plastmaterial 

254

Plast är ett fantastisk material som till stor del ligger till grunden för det post-industriella samhälle vi lever i idag. Att verka för 
en reducerad mängd ʹonödigʹ plast är ett gott ändamål i sig men fokus bör snarare vara på att skifta till ett större bruk av 
återvunnen plast samt att på sikt gå över på kortsiktigt förnyelsebara plastvarianter snarare än de fossila derivat som idag 
tillämpas.

255
Vad är alternativet för plast? Kan vi inte jobba för att enbart använda biologisk nedbrytbar plast, plast gjort på sockerrör eller 
majs. 

256 Försök använda mer naturmaterial. 

257 Se till att det finns prisvärda miljövänliga alternativ till allt när det gäller plast. 

Gör det enkelt att återvinna (23)

258 Bättre återvinningsstationer. 

259 Förtäta och förenkla miljöstationer kan vara ett steg. 

260 Bättre öppettider på återvinningen. 

261 Bättre öppettider på återvinningen. 

262

Återvinningsstationen måste ta emot hårdplast. Jag har upprepade gånger frågat varför de inte gör det, när så sker i Uppsala. 
Utrymmesbrist var svaret. Det är inte ok.Sedan behövs tydlig information vilka typer av plast som inte
får läggas i plaståtervinningen. Det ryktas om att sophantering för hushåll ska ändras. Kommer detta att innebära att
sopsortering blir möjlig för hälsohuset (det saknas idag). Bra om information kommer.

263 Inför nya avfallsbehållare med sortering i behållaren. Gör det enkelt att göra rätt! 

264 Gör det lättare att sortera och lika enkelt att slänga plast som att slänga glasflaskor. 

265 Underlätta för återvinning av plaster. 

266 Inför nya avfallsbehållare med sortering i behållaren. Gör det enkelt att göra rätt! 

267 Komposttunnan är jättestor, gör en kombitunna istället där man delar den för plast och kompost istället. 

268 Upphämtning av plast precis som kompost. 

269 Ta hand om förbrukad plast. 

270 Se till att det blir riktig plaståtervinning på kretsloppsstationen och ej en blandning. 

271 Framförallt måste vi ha en välfungerande sophämtning, och skräpkorgar i den offentliga miljön. 

272 Effektiv återvinning

273 Vissa kläder är gjorda av plast, kanske kan ha en egen returkontainer eftersom alla inte vet att kläder vara blandat med plast. 

274 Skapa ett bättre miljötänk vid sophantering. 

275
 Tror inte att vi kan få en plastfri tillvaro. Däremot förbättra återvinning/sopsortering av plast. Även ta itu med

slentriananvändning av plast. Ersätta där det finns kloka alternativ.

276
Vi sorterar plast hemma och de är jättestora mängder. Att behöva ta bilen för att lämna återvinning avskräcker oss dock, och 
gör mig slarvig tyvärr. 

Önskad information

277
Upplever att man sen i alla fall blandar alla sopor i dom stora avfallsbehållarna, där behövs det mer information om vad som 
händer. 

278
Avfallshanteringen har många brister i Knivsta kommun. Information och ännu mer information i alla möjliga kanaler. Tex stöd 
till flerfamiljshusen (hyres och bostadsrätter) genom stora anslag om sorteringskraven i respektive soprum. Inför fysiska 
kontroller av sorteringen på flerfamiljshusen och stickprov på enfamiljshus. 

279
Det behövs tydlig information vilka typer av plast som inte får läggas i plaståtervinningen. Det ryktas om att sophantering för 
hushåll ska ändras. Bra om information kommer. 

280
Förtydliga vad som gäller vid sop-sorteringen. Vad är det för skillnad på plastförpackningar. Bör man tex slänga en 
plastleksak i ett "plastförpackningar"-kärl?

281
Informera tydligt, enkelt och kontinuerligt vad vi/kommunen gör med den plast vi sorterar ut och lämnar separat till 
återvinningscentralen. 

Kommunen bör vara det goda exemplet (23)

282 Kommunen bör vara ett föredöme. 



283 I kommunens verksamheter om det är försvarbart vad gäller ekonomi och arbetsinsats

284 Se till att kommunens verksamheter föregår med gott exempel och använder så lite plast som möjligt. 

285 Se över all kommunal verksamhet och uteslut plast. 

286 Använd plastfria alternativ där det är möjligt inom kommunala verksamheter. 

287 Sträva mot en plastfri verksamhet. 

288 Man kunde se till att alla kommunens verksamheter har en fungerande plaståtervinning. 

289 Minska plast i egna verksamheter t ex förskolor. 

290 Se till att all kommunal verksamhet slutar köpa in plast (muggar, bestick osv) 

291 Förutsätter att man inte använder plastmuggar, bestick i skolor och äldreomsorgen, samt inte levererar mat i plastlådor. 

292
Inga engångsartiklar av plast i skolan eller annan offentlig miljö. (ok inom sjukvården) Inga mikroplaster i kommunens 
hygienprodukter. 

293 Lekplatser borde vara gjorda av tåligt trä och metall. 

294
Bygg inte konstgräsmattor vid förskolor (Diamanten) som består av gamla bildäck med alla medföljande gifter som nu barnen 
får i sig. Hörde att nya Norrgården fått giftiga plastgolv - anställ någon i kommunen som kan det här med att skapa en giftfri 
miljö i alla kommunens verksamheter!

295 Avveckla konstgräsplanerna

296
Sluta installera konstgräs (=nedmalen plast) på idrottsplatser, förskolor och lekplatser. Kan inte beskriva hur galet det är både 
för miljön och hälsan. Sluta köpa plastleksaker till skolor. Installera Inte plastgolv (vinyl eller pvc i kommunens lokaler. Även 
de "miljömärkta, plastfria " är  hormonstörande. Linoleum är ett säkert och plastfritt alternativ. 

297 Inga konstgräsplaner eller gummiasfalt 

298 Inga konstgräsplaner.  Inga plastleksaker på kommunens förskolor och skolor. 

299 Gör inga fotbollsplaner i konstgräs. 

300 Kommunen bor i sin helhet summera användning av plast och varje aktör bör redovisa hur de minskar sin användning. 

301

Liksom avs CO2 utsläppet bör kommunen i sin helhet summera användning av plast (om det är möjligt). Varje aktör bör 
 också redovisa hur de minskar sin användning. T ex ger vårdcentralen och Folktandvården engångs plasttofflor till

 besökare. Varför inte göra som förskolor i Stockholm. Be besökare att spara på plast och ta av skorna och gå i
strumplästen.

302
Plast är något vi måste ersätta om vi ska kunna rädda vår planet och börja med vår kommun. Gör Knivsta kommun till en 
föregångs kommun! 

303

Ett exempel där kommunen kunde ha agerat bättre är byggandet intill Sankta Maria i Alsike där Genova bygger med nästan 
uteslutande dåliga material som bidrar till ökat koldioxidavtryck. Betong, plastisolering, järn och aluminium är huvudmaterialen 
dvs inte miljömässigt hållbart. Många byggherrar använder underleverantörer som i sin tur använder sina underleverantörer 
för att bygga grunder till flerfamiljshus. Att såga och borra i cellplast bidrar stort till mikroplaster i naturen. Försök att kräva/låta 
byggindustrin utveckla sina processer så att man inte tillför så mycket
mikroplaster vid nybyggnation.

Upphandling

304 Ställ krav vid all upphandling. 

305 Kommunen ska beakta detta med krav på leverantörerna vid upphandling. 

Information/kommunikation (21)

306 Skolan fångar upp miljötänk hos våra elever, följ upp så att det fortsätter. 

307 Lyfta frågan i skolan. Låta eleverna komma till tals. Genom barnen når man föräldrarna. 

308 Information i skolor om plast som ett miljöproblem. 

309 Informera i skolor och hushåll. Var sakliga i informationen och håll er till fakta. 

310 Information till enskilda och handel. 

311 Kraftig konsumentupplysning kan ge goda resultat. 

312 Göra ett infoblad och skicka ut till alla hushåll hur vi tillsammans ska minska plastkonsumtionen. 

313 Informationsinsatser för att visa hur man kan minska ned plastanvändningen.

314
Mycket sitter i vårt medvetande. Kampanja för en plastfri kommun i media och sociala medier med smarta tips på hur man 
ersätter plast. 



315
Satsa mycket mer på offentliga servicemeddelanden som uppmanar medborgare i kommunen med faror kring att skräpa ned 
och skada miljön. 

316 Fler informationskampanjer till hushållen för hur vi sopsorterar och ej använder plastpåsar i de dagliga inköpen t ex. 

317 Informationskampanj om att ta med flergångspåsar vid mathandling. 

318
Informera allmänheten om vad som händer med skräp i naturen. Ge information på skolor och förskolor till eleverna. 
Kommunen kan anordna "håll Sverige rent" dagar eller kampanjer. 

319 Kampanja för att plast inte skall slängas i naturen.

320 Informera invånare om det förkastliga med att köpa en massa onödigt plastskräp från tex Kina. 

321
Information, utbildning "kunskap/attityd" Sätt upp mål som är mätbara för att minska anv. av plast. Någon form av morot så att 
gemene man upplever att det är " mödan värt" att minska på plasten. 

322
Genom information/kampanjer/upplysning. Positiv attityd för att nå fram till den enskilde så att inte försvarsmekanismerna slår 
till. "Håll Knivsta plastfritt-andan". Tips på alternativ till plasten. Där kan nog den äldre generationen ge tips, det har ju inte 
alltid funnits plast. 

323
Hjälpa till att marknadsföra alternativ till plast som man kan använda i hemmet. Ha en idé-tävling, där man ska komma på vad 
man kan använda istället för plast. Kan vara riktad till barn. 

324
Kunskap om vilka plaster som ger mikroplaster eller inte är inte tillräcklig idag ... Håll koll på att bioplaster av olämplig typ inte 
används. Information om vad man bör använda istället. 

Aktiviteter

325
Arrangera tävlingar för barn och ungdomar med fina priser återkommande på Knivsta återvinningscentral, t ex väga hur 
mycket plast var och en samlat in under trevliga tävlingsformer. Även seniorer kan tävla. 

326 Utlys en tävling för Knivstas plastfriaste butik 

327 Skräpinsamlingar där skolor Lions m fl engageras. 

Fler soptunnor  (11)

328 Framförallt måste vi ha en välfungerande sophämtning, och skräpkorgar i den offentliga miljön. 

329
Fler papperskorgar längs våra cykelvägar, det finns väl till exempel inte en enda mellan busshållplatsen vid Åsgatan längs 
Brunnbyvägen bort till stora rondellen. 

330
Största nedskräpningen är vid badplatserna, soptunnorna räcker inte till. Se även till att sätta ut tunnor med 
sorteringsmöjlighet. 

331 Placera ut fler soptunnor längs vägar nära kiosker och affärer samt skolor. 

332 Se till att det är lätt att sortera och kasta skräp o soptunnor, dvs tillgänglighet och att de inte är fulla.

333 Allmänna papperskorgar där man har en särskild för plast bredvid den normala brännbara. 

334 Fler soptunnor behövs. 

335 Sätt upp fler soptunnor. 

336 Flera soptunnor. 

337 Tätare med papperskorgar. 

338 Sätt också upp fler papperskorgar så att inte plast hamnar i naturen. 

Plast är kanske inte så dåligt ändå? (7)

339
Vad är alternativet för plast? Kan vi inte jobba för att enbart använda biologisk nedbrytbar plast, plast gjort på sockerrör eller 
majs. 

340 Plastpåsar har ofta mindre klimat och miljöpåverkan än alternativen, förutsatt att plasten återvinns. 

341
Att använda plast är inget stort problem sälunge som man återvinner den så som vi redan gör i Sverige. Plast i naturen är ett 
problem i länder där man inte återvinner. 

342 Bara man återvinner plast borde det ju inte vara dåligt. 

343 Alternativen måste också vara miljömässigt hållbara, plastprodukter är i vissa fall bättre lämpade. 

344 Plastpåsar har ofta mindre klimat och miljöpåverkan än alternativen, förutsatt att plasten återvinns. 

345
Kanske inte viktigast att bli plastfri, viktigare är vilken plast man använder och när och hur man tar hand om de rester som blir 
på bästa sätt. 

Krav och kontroll (5)



346 Inför fysiska kontroller av sortering på flerfamiljshus och gör stickprov på enfamiljshus. 

347 Övervaka och bötfäll de som skräpar ner. 

348 Ställ krav på leverantörer av varor och att butikerna i Knivsta inte erbjuder plastpåsar. 

349 Om möjligt förbjud fimpar. 

350
Byggarbetsplatser i kommunen måste ta mer ansvar för vart deras material hamnar, ex frigolit och 
emballageplast.Kommunen kan anordna ”håll Sverige rent” dagar eller kampanjer

Fler synpunkter och idéer (25)

351
Går det att anordna en rensstation söder om Knivsta och ta vara på all plast som tyvärr kommer i ån. Allt som kommer i ån 
kommer ju till Mälaren och vidare till Östersjön.

352
Att ta bort plasten helt är en vacker tanke men blir svårt att genomföra och kanske inte är helt nödvändigt heller. Jag anser att 
det blivit mindre plast i naturen när jag går omkring. Däremot inom bygg och industri är det nog ett enormt missbruk av plast 
och informationen om hur man kan återvinna plast är usel.

353 Ansvaret ligger till största delen på alla producenterna av alla varor, som konsument har man ofta inget val. 

354
Viktigt att inte bli för "plasträdd" I vissa fall kan ju plasten vara miljösmart. Öka hållbarheten på grönsaker till exempel. Kolla 
alltid med välutbildade experter innan något tas bort. 

355

Bara man återanvänder plast borde det ju inte vara dåligt. Det är ju ett av problemen att man bara dumpar plast i miljön..Man 
måste ta hand om det och ev minska användningen. Man kan ju göra påsar av bananskal men kanske äppelskal som vi har 
här i Sverige, potatisskal, skulle vara bättre alternativ dvs om det går..tyg påsar är bra. Lekplatser bör vara gjorda av tåligt trä, 
metall. Helst ska vi ju inte heller impotera saker utan det ska göras här blir också fler jobbtillfällen.. Det som finns i sverige ska 
man helst använda. På sikt tror jag det stärker landet. Det är ju inte etiskt rätt att ta in saker från länder där arbetarna får 
väldigt liten lön samtidigt som varorna exporteras långa vägar hit och bidrar till miljöpåvärkan. Får fördela matrester till Biogas 
och påsar.

356

Helt plastfri kommun är inte ett rimligt mål, då plast i många fall är det mest lämpliga materialet. Men det är rimligt att arbeta 
mot att byta ut till andra material där det kan göras utan att sänka kvaliteten eller öka kostnaden betydligt. Att använda plast 
är inget stort problem så länge man återvinner den så som vi redan gör I Sverige. Problemet med plast i naturen är ett 
problem i länder där återvinning inte är implementerat som i Sverige.

357 Alternativen måste också vara miljömässigt hållbara, plastprodukter är i vissa fall bättre lämpade. 

358
Dock ska vi vara försiktiga med att agera populistiskt. Vad är problemet med plast i naturen? Är det plasten eller 
människornas beteende som vi ska adressera eller möjligen båda? 

359
Plast är ett bra material som vi i dagens samhälle bara med svårigheter att klara oss utan. Vi ska inte rusa iväg och göra 
säker som påverkar folks sätt att leva bara för att klappa oss själva på axeln. Vi kan ta bort plast men med långsiktigt förnuft. 

360
Hur gör Japan? Inget skräp som man ser , Men plastpåsar i affären finns. Det är i en annan ände vi bör börja. Kan japanerna 
så måste vi väl kunna? 

361 Sugrör och plasthandskar inom äldreomsorgen går inte att ta bort. 

362
Återigen, kommunen kan styra den egna verksamheten mot detta mål, men vad invånarna väljer är utanför kommunens 
domvärjo. Handlarna visar på bra initiativ, då vi nu kan plocka frukten i matavfallspåsar!

363 Miljövinsten "per satsad krona" är liten när det gäller hantering av plast 

364
Här behövs säkert lagstiftning som ger tillverkarna besked om vilken plast som kan användas och i vilka 
sammanhang/produkter. Tror inte att det behövs fler återvinningsstationer, snarare ökad motivation för invånarna att uppsöka 
dem.

365
Vi i Sverige är ett föredöme i världen - mycket få slänger tex Icakassen i naturen utan använder den till tex soporna. Låt oss 
köpa frukt o grönt i pappåsar. Det ska vara lättillgängligt.

366
Att ta bort plasten helt är en vacker tanke men blir svårt att genomföra kanske inte helt nödvändigt heller. Eftersom jag 
promenerat en hel del i kommunen under många år så har jag en rätt bra koll på läget när det gäller plast i naturen och visst 
kan det bli bättre men är mycket bättre nu än för 20-30 år sedan. Däremot inom bygg och industri är det nog ett enormt 

367 Jag tycker det har blivit lite hysteri det här med plast i naturen. Själv ser jag väldigt lite som slängs i naturen.

368

En väldigt stor del av sådant plastskräp som man möter längs vägar osv kommer från snabbmatsrestauranger, så som 
plastmuggar t.ex. Rimligt bör vara att man därför belastar restuaranger med take-away med en avgiftsskatt. Då det är deras 
kunder som skräpar ner är den även rimligt att dom betalar. Självklart är det svårt att åstakomma detta på kommunal nivå 
men det kanske finns liknande lösningar.

369 Vill ni ha äkta svar så kan ni inte vinkla frågorna och lägga in värderingar i frågeställningen. 



370
Vad jag vet har vi inga stora problem med plast i kommunens närområde. Om vi har det, vore det bra om kommunen 
informerade invånarna vilka problem som måste lösas. Det finns andra politisk framtidsfrågor som är betydligt viktigare att 
hantera för kommunen och dess ledning. 

371
Visst är dessa frågor av vikt men HÖGSTA PRIORITET och ÄN VIKTIGARE är att få de fundamentala bitarna på plats i 
Knivsta kommun som t ex en idrottshall till Adolfsbergsskolan. Jag tycker ni ska fokusera på att bygga enkelt och billigt när ni 
bygger skolor, dagis etc (inte state of the art).

372
Det är vård, skola och omsorg som är de viktigaste frågorna för en kommun. Fossil- och plastfritt tillhör inte kommunens prio 
1.

373 Plast som förbränns är inte problemet, och vi slänger inte plastpåsar i Medelhavet. 

374 Det är större länder som bör utveckla detta. Inte lilla Sverige, vi gör tillräckligt. 

375
Största effekt vi kan få på plasten i havet är att skicka upp en kanonbåt på vissa floder i Afrika och Asien för att tvinga ett 
stopp av nedskräpning. Vi, så att säga, skjuter mygg med kanon. Seglar mycket i Skärgården Vi har inget problem med plast i 
havet här. Sikta kraften mot källan istället!

376
 Helst ska vi ju inte heller impotera saker utan det ska göras här blir också fler jobbtillfällen. Det som

 finns i sverige ska man helst använda. På sikt tror jag det stärker landet. Det är ju inte etiskt rätt att ta in saker från
länder där arbetarna får väldigt liten lön samtidigt som varorna exporteras långa vägar hit och bidrar till miljöpåverkan.



Fråga: Vad är dina tankar och idéer kring utvecklingen av Kölängenområdet? Vad vill du kunna 
göra och uppleva där?

Möjligheter till en attraktiv fritid för alla åldrar (50)

377
Tankarna med fotbollsplaner tycker jag är bra. Troligtvis behövs flera stycken. Jag skulle också gärna se sandplaner för 
vollyboll men även handboll. För att göra området riktigt attraktivt och för att avlasta Särsta så vill jag även ha en ny badplats 
nere vid stranden.  En sommarrestaurang skulle dessutom öka helhetsupplevelsen.

378 Ströva

379 Området ska vara inkluderande. Möjlighet till många olika aktiviteter och rekreation för alla. Hög trivselfaktor eftersträvas! 

380 Strövstigar i skogen, anpassade för rullstol. 

381
Fritidsverksamhet, sport ja allt som stimulerar till samvaro och gemenskap. Spara miljöer som ger upplevelse för alla som 
besöker. Placera planer så de flyter in naturligt. 

382 Viktigt att det finns möjlighet till aktiviteter, både för vuxna, ungdomar och barn. 

383
Skapa platser som  lockar människor i olika åldrar. Grillplats, löpspår, MTB-bana. Eventuellt skulle en del kunna vara en 
anlagd park med skateboard/kickbike möjlighet, hinderbana. 

384 Hinderbana

385 Hinderbana för barn

386
Lekpark som även lite längre ifrån familjer skulle åka till för att leka på. Finns några exempel i Stockholm som Mulle meck, 
Aspudden med djur m m. 

387 Större lekpark

388 Aktiviteter för barn som t ex möjlighet till parkour. Skatboardpark och klätterställningar m m. 

389 Underlätta för ungdomar att göra fritidsaktiviteter både inomhus och ute. 

390 Där det också finns plats i parkområdet med lekplats, gungor etc för yngre barn att leka i.

391 Skulle vara trevligt med en större lekplats för barn. 

392 Pulkaåkning, orientering och skogspromenader  låter lockande. 

393 Vill att barnen ska kunna idrotta. 

394 Lekpark för barn så att barn och vuxna kan vara aktiva samtidigt. 

395
Vill se en skateboard park där många barn, ungdomar och vuxna kan samlas. En större och mer inbjudande hundpark då 
familjer med hundar har ökat. Ett café vid vattnet.

396 Springa/gå i skogen. Spela fotboll. Att barnen ska kunna leka i skogen och på fälten. 

397 Något slags utegym med naturinspirerad lekplats med hinderbana m m vore kul. Något att klättra på för gammal och ung. 

398
En rolig lekplats/temalekplats (ex piratparken i Storvreta) (Pelle svanslös i Uppsala) för barnen vore roligt.  Motionsstigar i 
olika längder (gärna också i Västra Ängby)

399 Utegym för föräldrar och naturlekplats. 

400
Jag tycker det är bra om allt samlas på samma ställe. Ungefär som man har gjort på Midgårdsvallen i Märsta. Där finns både 
fotboll, amerikansk fotboll, BMX bana m m samlat. 

401
Aktiviteter som passar alla åldrar. Beachvolleyboll plan, fullstor med riktiga linjer. Toaletter. Större lekpark. Folkets park i 
Malmö kan vara en "förebild". 

402
Ett sportfält med fotbollsplaner och andra aktiviteter för alla åldrar/kön vore fantastiskt. Exempel på aktiviteter är bouleplaner, 
promenadstigar, vattenaktiviteter, spontansport etc. Ett väl fungerande sportfält motverkar segregation samt bejakar viljan att 
röra på sig och njuta av natur m m. 

403
Märk upp stigarna med olika färger och ange hur långa de är. Förbättra stigarna genom att fylla igen " surkålen" Klipp gräset 
på hela öppna området för att öppna upp för alla möjliga verksamheter. Stora cuper inom fotboll, handboll eller liknande 
evenemang skulle kunna genomföras.

404
Skapa platser som  lockar människor i olika åldrar. Grillplats, löpspår, MTB-bana. Eventuellt skulle en del kunna vara en 
anlagd park med skateboard/kickbike möjlighet, hinderbana. 

405 Det är mycket positivt att Kölängenområdet blir sport och rekreationsområde. 



406 Motionsspår. Lekparker. Skateboardramp. Grillplats. 

407 Jag gillar att kommunen satsar på infrastruktur för idrott och friluftsliv. 

408 Natur, idrott och motion, jättebra att detta område ses över!

409
Viktigt att kunna nå och gå längs vattnet. Hundrastgården är viktig. Kombinera gärna fotbollsplanerna med utegym för att nå 
fler åldrar. Eldstäder och bord i kombination med en liten utescen.

410
Riktigt bra med fotbollsplaner, säkerställ även omklädning, läktare och om möjligt lokaler som kan användas till andra 
ändamål då vi växer. Om ni bygger fundera på att ordna något för friidrott samtidigt. Viktigt att det också upplevs grönt  ner 
mot sjön och skog. Promenadstigar viktiga. 

411

Jag tycker det vore bra om det blev ett centrum för uteaktiviteter, med koppling till sjön och en gångväg/löpbana som via en 
bred gångbro leder över till terrängspåren på andra sidan Gredelbyleden. På så sätt får Knivsta ett större område för 
friluftsliv. På Kölängen tycker jag att det ska finnas fotbollsplaner, skateramper med mera, samt gärna på sikt även en 
friidrottsdel. Men självklart även gångvägar, löpbanor, omklädningsrum etc. 

412
Friluftsgård. Möjlighet till bad och skridskor. Förbinda med tunnel under Gredelbyleden och på så sätt knyta ihop med 
elljusspåret. För tex skidåkning. 

413
Bra att det finns hundrastgård och promenadvägar. Bra att det blir fotbollsplaner. Hoppas att det blir en bra balans mellan 
fotbollsplaner och rekreationsområden. 

414
Bygg inte bara planer utan kombinera med andra aktivitetsytor som i Rosendal i Uppsala. Anlägg då också parkliknande 
inslag. 

415
Spar så mycket natur som möjligt! Gör gärna ett ordentligt utegym som många andra länder har, där både unga och gamla 
kan mötas. Viktigt med variation inte bara fotbollsplaner. 

416
Låt det vara som det är. Göra det till en liten oas, ex Knivstas "stadsskog"  - orört men man förbättrar promenadstigar, 
pulkabackar, en stor rejäl lekplats (som Uppsala stadspark har), boulebana, café. 

417
Jag vill ha ett stort parkområde med allt från fina blommor till vackra träd och en fin och trevlig väg för folk som går och 
cyklister. Där det också finns plats i parkområdet med lekplats, gungor etc för yngre barn att leka i. Ett Friskis och Svettis 
gym hade inte varit helt fel. 

418

En boulebana som sköts och drivs av kommunen. Boule är en sport som utövas av många pensionärer. Det är verkligen 
förebyggande hälsoarbete. Många kronor sparas i kommunens äldrevård om äldre personer behåller fräschör och har ett 
socialt sammanhang samtidigt som kroppen får fysisk aktivitet. Idag ökar denna sport snabbt och allt yngre personer håller 
på med boule. Därför borde kommunen ha ett intresse av att stödja denna verksamhet för både unga och äldre. 

Friluftsliv

419

Positivt med mer ytor för samvaro utomhus. Viktigt att lösa trafiksituationen med egen infart från cirkulationsplatsen vid AR. 
Också är det mycket viktigt att bevara så mycket som möjligt av den fina naturen runtomkring, så att det fortfarande går att 
ströva där i skog och mark. Hoppas på att det kan bli ett bra friluftsområde utan så särskilt mycket bebyggelse (dvs inga 
stora höga hus, tack).

420 Pulkaåkning, orientering och skogspromenader låter lockande. 

421
Klipp ner ängen nedanför hundgården så den kan användas till spontan friluftsaktivitet på sommaren. Gallra träden ner mot 
vattnet (nedanför hundgården) så man kan skymta sjön. Se till att anslutningen mellan Kölängsvägen och kolonilotterna blir 
grusfyllt, nu är det bara kladd där. Nog vore det bra med ytterligare promenadväg runt sjön om möjligt. 

422 Vandra

423
Vill kunna promenera i skogen och nere vid sjön. Det får gärna vara tydligare var man kan promenera bortanför 
brukshundsklubben.

424
Vindskydd och eldstäder. Naturstigar med möjlighet till tipspromenader tex. Tänk alla årstider om det blir is, bra möjlighet att 
ta sig ner till sjön. 

425
Viktigt att detta område får fortsatt vara ett friluftsområde. För att vi skall fortsätta med ett friskare Sverige behövs dessa 
strövområden för medborgarna i Knivsta. 

426
Jag skulle gärna se att det finns fågelskådningsplats, fågeltorn, promenadväg i trä med information om lokala djur och växter. 
En kulturpromenad med vackra lokala konstverk.

Sport, idrott & träning (46)

427 Utegym 

428 Utegym 

429 Utegym 



430 En gympadel med vettiga permanenta redskap. 

431 En plats med hjälpmedel för uteträning. 

432
Jättebra! Det är viktigt att det finns goda förutsättningar för att idrotta i kommunen, särskilt utomhus. Fotbollsplaner blir 
utmärkt, men även en anläggning för friidrott (400m löparbana etc.) vore önskvärt. Det måste vara ganska ovanligt att man 
inte kan utöva friidrott i en kommun av Knivstas storlek. 

433 Anlägg en frisbeegolfbana

434 En arena för cykelcross vore också lämplig att anlägga. 

Elljusspår/motionsspår/cykelspår

435
Skulle det vara möjligt att knyta ihop elljusspåret på något vis med detta område? Det skulle skapa en fin rörelse i området 
sommar och vinter. 

436 Kölängen kan knytas ihop med ett promenad/löpspår med det befintliga elljusspåret med en tunnel under Gredelbyleden. 

437  Förbinda med tunnel under Gredelbyleden och på så sätt knyta ihop med elljusspåret. För tex skidåkning.

438 Bygg ihop Kölängen med nuvarande elljusspår och mountainbikebana så extra långa slingor erhålls.

439
Bra om Kölängenområdet kan kopplas med nuvarande elljusområdet - t ex med en tunnel under Gredelbyleden för att kunna 
samordna t ex ombyten/duschar vid tävlingar vid elljusspåret. 

440
En gångväg/löpbana som via en bred gångbro leder över till terrängspåren på andra sidan Gredelbyleden. På så sätt får 
Knivsta ett större område för friluftsliv

441

Jag och många av mina vänner och bekanta skulle bli oerhört tacksamma över ett motionsspår/elljusspår i det området. 
Speciellt för oss som inte har bil/inte vill köra så är det sällan vi kommer i närheten av spåret som finns i Alsike. Det skulle 
bidra till bättre folkhälsa på flera plan samtidigt som det ger möjlighet att bevara lite grönområden. Eventuellt så kan man ju 
till om med göra delar av insidan till parkområdet lämpligt för picknick och sätta dit en lekplats. Då kan föräldrar turas om att 
jogga rund medan baren leker, och de barn som vill kan också springa. Dessutom finns det fler skolor i närheten som skulle 
behöva vettiga spår för barnen att motionera i under idrotten. 

442
En löparbana runt hela området skulle vara underbart. Skogen har sin charm men öppna, solbelysta ytor är bättre. Den kan 
utvecklas vidare med en slinga genom skogen, under bron och bort förbi Brunnbybadet. 

443
Ett elljusspår som är asfalterad så det är tillgängligt för alla (rullatorer, rullstolar m m). Asfalterad elljusspår kan man också 
åka inlines på, cykla med barnen, skateboard, longboard. Men framför allt behöver personer med funktionsnedsättning få en 
möjlighet att komma ut och röra sig i naturen. 

444 Konstsnöspår runt ängarna. Se medborgarförslag Elljusspår i skogen.

445 Bra med förslaget om konstsnöspår för längdåkning.

446
Framför allt konstsnöspår. Vassunda IF har en fantastisk ungdomsverksamhet som kan utvecklas ytterligare med konstsnö. 
Kan slingan också var asfalterad för att underlätta för rullskidåkning på sommaren. Elljusspår som kan gå runt skogen på 
både åker och skog. Kan också knytas ihop med befintligt elljusspår via återvinningscentralen. 

447
I skogsområdet bör man anlägga ytterligare motionsspår och inte minst mer MTB-spår. På de öppna fälten bör man anlägga 
konstsnöspår för längdskidor. 

448 MTB-BMX-spår.

449
 Uppdaterade löp- och MTB-spår. Det finns jättefina stigar i den lilla skogen som är lätta att bredda och anpassa. 
Orienteringskarta med permanenta kontroller som byts varje år.

Bollsporter

453 Hela Knivsta saknar tennisplaner så en plan skulle vara trevligt 

454 Tennisbanor. 

455 Jag saknar en tennisplan i Knivsta. 

456 En konstfryst bandyplan vore toppen!

457 Bra att samla och bygga nya fotbollsplaner i Kölängen. 

458 Trevligt med fotbollsplaner- skulle även vara bra med idrottsplaner. 

459
Tankarna med fotbollsplaner tycker jag är bra. Troligtvis behövs flera stycken. Jag skulle också gärna se sandplaner för 
vollyboll men även handboll. 

460 Jag tycker det låter bra med förslagen om fotbollsplaner. 

461 Beachvolleyboll plan, fullstor med riktiga linjer. 



462 Konstgräsfotbollsplaner - flera stycken 

463 Spontanidrott

464 Jag vill kunna titta på fotboll samt nå strand för fiske. 

465
Bra att samla många bollplaner på ett och samma ställe. Önskvärt är att det blir en fin badplats där också så att ungdomarna 
kan svalka sig mellan matcherna i de kommande cuperna. 

466
Jag vill spela paddeltennis där. Kommunen borde satsa på att bygga en utomhusbana där. Den kan vara gratis att använda, 
eller finansieras på lång sikt med banhyra.

467 Promenadstråk, fotbollsplaner perfekt! Kanske plan för friidrott!

468
Här har jag ingen uttalad uppfattning. Dock bara att de bortbyggda fotbollsplanerna ersätts. Var försiktig med konstgräset och 
svarta plastkulor!

Oro för försvinnande idrottsytor nära ungdomarna /Centrala sportytor istället

469

Dock är det även viktigt att ha kvar en hel del fotbollsplaner utspritt i centralorten/Alsike då närhet till planer gör att 
spontanidrott för barn och ungdomar blir av. Barn och ungdomar rör sig i större utsträckning för lite och centralisering av 
fotbollsplaner på få platser i kommunen kommer leda till mindre daglig rörelse, fotboll etc och mer biltransport till och från 
träningar. Kommunen ska sträva efter att minska co2-avtrycket och inte tvärtom. Det är även lämpligt att planera in en ny 
fotbollsplan i norra Alsike tillsammans med Adolfbergsskolans gymnastikhall. Den stora ängen i norra Alsike kan vara en 
lämplig placering då det är långt till planerna vid Alsike konstgräs och Brunnbyvallen.

470
Bra att utveckla området men inte att plocka bort fotbollsplaner och annat från andra delar av kommunen, för om vi vill att 
våra ungdomar ska må bra så måste det vara enkelt att röra på sig med kompisarna nära där man bor!

471
Fotbollsplanerna bör ligga mer centralt så att det är lätt att ta sig dit med fot eller cykel. Behåll Engvallen! Det blir en mycket 
viktig kvalitet i tätorten att ha sportplaner där folk bor! Det blir socialt och ekologiskt hållbart. Tänk även på att P-platser 
behövs för de som kommer med bil. Det går inte att helt planera bort bilen.

472
Blir säkert bra, men ta inte bort behov av skog/natur/rekreation på västra sidan om järnvägen. Spontanidrott och lek kräver 
ytor där man bor, utan att man behöver transportera sig någonstans.

473
Med fotbollsplaner osv följer behov av parkeringsplatser både för motståndar- och eget lag. Detta behövs främst på helger 
och så är de centralt belägna pendlarparkeringarna i stort sätt lediga. Spara därför de centralt belägna planerna och lämna 
så mycket natur som möjligt i Kölängsområdet. Där är också närheten till Valloxen en viktig tillgång.

474

När det gäller fotbollsplaner är jag mer tveksam. Om planerna på Nydal förverkligas behövs det väl ytor för aktivitet också i 
centrum? Fotbollsplan finns redan vid Brunnbyvägen. Varför så nära varandra? Kan inte nuvarande Engvallen utvecklas? 
Nära till pendeln ... dessutom ser jag behov av aktivitet i centrum. Jag ser gärna ungdomar spela fotboll än att de drar 
omkring.

475
Ta inte bort idrottsytor centralt, behövs fler planer på olika platser. Kölängen är en! Man ska inte behöva skjutsa barn med bil. 
Olika platser är bra. 

Bevara naturen, värna miljön m m (34)

476
Det är mycket synd om allt för stora delar av ängen försvinner. Som ni säger är naturvärden mycket höga och då inbegrips 
ängen och den karaktär som det ger. Vintertid har det brukat bli spontangjorda längdspår som är värda mycket. Det hade 
man gärna fått utveckla med en liten spårmaskin. 

477 Känner inte till området men anser att så mycket mark som möjligt bör bevaras för rekreation. 

478
Viktigt att det fortsatt finns bra promenadstråk, hundrastgård och öppna fält så att det inte försvinner i förmån till 
fotbollsplaner. 

479 Tråkigt att ta bort den fina naturen. Fotbollsplaner kan ligga centralare, lättare med transporter av barn etc. 

480
Jag vill kunna uppleva och njuta av naturen ! Allt som skapas där ska vara anpassat efter naturen och inte påverka dess 
struktur nämnvärt.

481
Mest tråkigt att massa fina grönområden försvinner. Det är bland annat så jag trivs i Knivsta. Lite på landet känsla och just då 
med fina grön- och promenadområden. 

482 Strövområde med "ostörd" natur 

483
Fördjävligt! Vi behöver MER skog och vandringsstigar. I och med byggandet av Centrum för Idrott och kultur så finns det 
plats där. Ska det springas kan det väl springas i skogen! Tänk på flora, fauna och de MÅNGA hundägare som är ute i timtal 
varje dag. 

484 Bygg inga höga hus, bevara ängs- och skogskaraktären. 

485 Jag tycker det är viktigt att kunna röra mig i naturen. Viktigt att bevara alla gamla ekar. Äldre träd har mycket stort värde. 



486

Jag tycker inte man ska ändra för mycket utan behålla den naturliga upplevelsen. Om all ängsmark tas i anspråk kommer det 
försvåra möjligheten att promenera och njuta av naturen. Låt så mycket som möjligt vara orört - less is more. Däremot vore 
det trevligt med t ex en naturstig som förstärkts - kanske en liten grusad promenadväg runt Kölängenområdet. Men snälla, 
förändra inte för mycket. 

487 Håll området fritt från exploatering, det är mysigt att gå på promenad där som det är nu. 

488
Vill komma ut i naturen, så ni får utveckla promenadstigar och göra mer äng med träd, få fina naturupplevelser. Tycker inte 
om att ni ska ta bort ängen. Brukar se hundar där som följer med sina ägare till skogen. En fotbollsplan är väl ok men inte 
fler.. Tycker mycket om det området. 

489 Att det "utvecklas" så lite som möjligt. Med andra ord, behålla det som det är till stor del.

490

RÖR INTE VÅRT KÖLÄNGENOMRÅDE! DET ÄR HELT PERFEKT SOM DET ÄR! Ni har redan förstört vår ek-och 
blåsippsbacke med en förskola. Vitsen men Knivsta är det naturnära! Ta inte det ifrån oss! Och hur tänker ni med all biltrafik 
på Kölängsvägen? Alla Knivstas hundägare pratar inte om något annat än den här galenskapen. Lägg fotbollsplanerna 
utanför samhället, så slipper vi dom och bilarna! Ungar ska ju ändå skjutsas.

491
Det är viktigt att de naturliga strövområdena bevaras. I Kölängsskogen finns många stigar, gamla ekar och den är välbesökt 
och ett viktigt reaktionsområde för många. Så liten påverkan på skogen i området är önskvärt. 

492 Gör det grönt! Många ängar med fina ängsblommor, gärna så att man kan plocka en bukett. 

493 Bra om aktuella delar av Kölängenområdet snarast skyddas som naturreservat. 

494 Behåll naturen så orörd som möjligt.

495

Jag tycker att man ska bevara Kölängenområdet som det är. Hur ska barnen/fotbollsspelarna ta sig till de planerade 
fotbollsplanerna i Kölängenområdet? Ska de skjutsas i/köras dit med bilar? Vad har man då vunnit? Det finns inte så många 
"naturliga" naturområden kvar i Knivsta om allt börjar bli uppstyrt och bebyggt. Jag vill kunna gå, jogga, lyssna på fåglar och 
njuta av växter, se på vattnet, kanske bada, åka skridskor eller skidor på sjön. 

496

Är kanske inte helt objektiv i denna fråga eftersom vår familj gärna nyttjar området och tycker att det är utmärkt som det är. 
På sommarhalvåret ger det möjlighet att komma till elljusspåret via Pepparkaksudden … när det är gott om snö går det att 
åka skidor från Särstabadet till spåret och det är endast vid brandstationen som man måste lossa skidorna och gå över 
vägen. Det är livskvalitet som jag hoppas få fortsätta att ha. Man bör också beakta att de mindre barnen behöver ha lek- och 
aktivitetsplatser i anslutning till bostadsområdet. Annars måste vuxna vara med, kanske tar de bilen... 

497
Jag gillar området karaktär idag och skulle gärna behålla den. Ett fint område att vandra i. Skulle gärna se ett konstsnöspår i 
det området. 

498 Behåll naturen i så stor utsträckning som möjligt. 

499 Viktigt att bevara skogsområden. 

500 Skona strandlinjen och djurliv i möjligast mån. 

501 Generellt måna om ekosystemtjänsterna i området. 

502 Plantera många olika sorters träd så att människor kan lära sig om träd. 

503 Ingen plast i konstgjorda fotbollsplaner bara. 

504 Absolut inget konstgräs

505 Var försiktig med konstgräset och svarta plastkulor!

506
Försök behålla så mycket som möjligt av nuvarandekaraktär. För miljöns och energiförbrukningens skull: inget konstgräs och 
ingen uppvärmning av fotbollsplanen.

507
Det första delprojektet - konstgräsplan - står redan i strid med målsättningen i Del 2 ovan. Behåll Ängvallen tills beslut fattas i 
fråga om plan på Kölängen som inte strider mot punkterna ovan.

508 Tänka på nya fotbollsplanen så att den blir naturgräs och inte plast. 

509 Slippa plastmattor. 

Aktiviteter vid, runt och på vattnet (25)

510 Ett till bad för att minska belastningen på Särsta. 

511 Utökat friluftsbad i Valloxen vore välkommet.

512 Om det är möjligt så kanske en mindre badplats vore trevligt. 

513 Bredda stranden. På sommaren är det överfullt vid Särsta och Brunnbybadet. 



514 En extra badplats vore välkommen men behöver inte vara så stor. 

515 Undersök möjligheten till nytt bad alternativt "flytta" Särstabadet hit. 

516 Anlägga ytterligare en fin badplats vore bra, nuvarande Särsta badet är överfull soliga sommardagar. 

517
Anlägg gärna en till badplats då de befintliga är fulla varma sommardagar. Dessutom är det oklart vad som händer med 
Brunnbybadet i framtiden då Kilenkrysset köpt marken. 

518
För att göra området riktigt attraktivt och för att avlasta Särsta så vill jag även ha en ny badplats nere vid stranden.  En 
sommarrestaurang skulle dessutom öka helhetsupplevelsen. 

519 Skogen och ytterligare en badplats. 

520 Kölängen är vackert och kan bli ett fint område för en friluftsgård med närheten till Valloxen med bad och skridsko.

521  Möjlighet till bad och skridskor. 

522 Grillplatser

523 Grillplats

524 Grillplats

525 Nå strand för fiske. 

526

Det är konstigt att inte sportfiske nämns som en aktivitet. Sportfiske är den största sporten i Sverige. Det borde ordnas med 
båtbryggor vid vattnet. Sen när det gäller sportfiske så har jag försökt att bilda fiskevårdsområde för 35 år sedan samt 
återigen för några år sedan, men det verka inte att fungera. Kommunen har inte fattat att det finns en lag som kan tvinga fram 
ett fiskevårdsområde om samhälliga intressen finns. Så stod det förr nu är den ändrad men innebörden är densamma. Vi var 
300 medlemmar när jag hyrde vattnet från vonPaykul. Tänk, det finns inget yrkesfiske i sjön, det enda som intresserar 
fiskevattenägarna är kräftfisket. Ska då vattnet ligga obrukbart när så många skulle ha glädje av det. 

527 Möjlighet till fiske, båtklubb och gångvägar. 

528 Kanske möjlighet till att mer nyttja Valloxen för vattenaktiviteter. Kojk och Pepparkaksudden börjar bli för litet. 

529
Knivsta måste utveckla strandkanten runt Pepparkaksudden med mer bryggor och båtbryggor. Det är skamligt att det skall 
behöva vara 5-8 års väntetid på båtplats. Bygg flera bryggor att sitta på, bada ifrån och tillbringa tid vid vattnet. Det är lyxigt 
att ha en sjö så nära men den utnyttjas inte. Se till att bygg ut massor för att utnyttja sjön på ett bättre sätt. 

530 Båtplatser för Kojks verksamhet. 

531 Det borde ordnas med båtbryggor vid vattnet. 

532
Planera promenadvägar/löparslingor vid stranden och i närliggande områden. Helst också en längre slinga nära stranden. 
Valloxen och området intill är en starkt bidragande faktor till Knivstas attraktivitet. 

533 Parkområde vid vattnet, mysigt vid picknick. Blommor och vackra träd (gärna japanska körsbärsträd) En utescen!

534 Trevligt promenadstråk längs vattnet, som längs "ån" i Knivsta med bänkar lite här och var. 

Transport och trafik till området  (13)

535

Jag anser att området måste göras tillgängligt för äldre och handikappade, även för dom som inte har handikapptillstånd. 
Idag görs alla områden bilfria. Jag skulle väldigt gärna vilja ta med min gamla mamma och hennes hjärtsjuke man för att 
uppleva naturen på nära håll och se vattnet. Med dagens bilförbud överallt går det inte lätt ... 48 timmars parkering såsom det 
finns vid Sunnerstabackarna. Gott om parkeringar. 

536 Ska vara lätt för alla att ta sig dit.

537

Jag håller med om att den planerade förtätningen av tätorten kräver att nuvarande funktioner flyttas. Ett viktigt fokus här blir 
dock att tillgängliggöra utan att för den delen skapa en enda stor parkeringsyta med tillhörande aktivitetsområden. De 
befintliga vägarna som finns till området har en låg hastighet och "småstadskänsla". För att bevara detta bör prioritet vara att 
färd till dessa områden primärt skall gå utan bil och eventuellt skapa buss-rutt till området för att hantera ökat flöde. 

538
Tillgängligheten är viktig. Att man kan parkera bil och cyklar där. Viktigt om man ska cykla dit från tex Alsike att det finns bra 
bevakade övergångsställen.

539
Väldigt bra idé. Men gör P-platser så att det räcker, för vi vill inte parkera utanför folks hus som det nu har blivit i Alsike. 
(Katastrofdålig planering)

540
Jag tycker man ska bygga en ny väg ifrån rondellen på Gredelbyleden-Brunnbyleden så att man inte får all extra trafik till och 
ifrån rätt i på den redan idag hårt belastade Kölängsvägen (bostadsområdet) Med tanke på hur mycket trafik och 
parkeringskaos det brukar var runt tex Pizzavallen, Alsikehallen, så är det läge att tänka till ordentligt runt trafiklösningen.



541

Positivt med mer ytor för samvaro utomhus. Viktigt att lösa trafiksituationen med egen infart från cirkulationsplatsen vid AR. 
Också är mycket viktigt att bevara så mycket som möjligt av den fina naturen runtomkring, så att det fortfarande går att 
ströva där i skog och mark. Hoppas på att det kan bli ett bra friluftsområde utan så särskilt mycket bebyggelse (dvs inga 
stora höga hus, tack). 

542
Om det ska anläggas ett antal fotbollsplaner i området bör dessa placeras i nära anslutning till infartsleden, dvs norra delen. 
Där bör också finnas parkeringsplatser för bilar och cyklar. Då störs övriga delar minimalt av tillresta fotbollsspelare. 

543
Det är positivt. Det är då också viktigt att skapa tillräckligt med parkeringsplatser i nära anslutning. Dessutom måste man, 
innan man börjar utveckla området, skapa en rondell där Kölängsvägen börjar vid Gredelbyleden. Redan idag är 
trafiksituationen mycket besvärlig morgon och kvällar. 

544 Omsorg om de närboendes upplevelse är viktig, då det påverkar stort med ökad trafik m m.

545 Tänk på att fotbollsspelarna har ev tendens att åka bil. Tråkigt om det blir stora parkeringsplatser. 

546 Cykelvägar dit. 

547
Planerna om fotbollsplaner blir säkert bra. Då kommer vi återkommer vi till biltrafiken till dessa planer. Detta kan bli ett stort 
problem då de flesta föräldrar skjutsar barnen till och från träningar. Var ska de parkera eller ska barnen/ungdomarna cykla 
dit. VI behöver ordna fler riktiga cykelbanor till detta område. 

Service (10)

548 En sommaröppen restaurang vid vattnet. Saker som attraherar vuxna så att området blir lugnare. 

549 Ett café vid vattnet

550 Café

551 En cafeteria och restaurang med hjärtstartare med goda öppettider också för säkerheten i området. 

552 Toaletter 

553 Låter bra. Fräscha allmänna toaletter behövs och värmestuga. 

554 Hyr ut roddbåtar

555 Allmänna omklädningsrum för de som vill träna där. 

556 Gott om bänkar för vila. 

557 Omklädningsrum 

Hundliv (7)

558 Ett hundbad vore toppen.

559
Vill som hundägare gärna se ett bad för hundar. Om det blir i detta område eller någon annanstans spelar mindre roll. Passar 
dock bra här med närhet till Brukshundklubben.

560
Viktigt att det fortsatt finns bra promenadstråk, hundrastgård och öppna fält så att det inte försvinner i förmån till 
fotbollsplaner. 

561
 Ska nu fotbollen dit så är det önskvärt med bra promenadstråk/mark för hundägare och andra som gillar att röra på sig. 
Fortfarande ska möjligheten att jobba med hund finnas lättillgänglig i bra naturmiljö utanför hundklubbens domäner. Även 
vintertid behöver promenadvänlig natur finnas tillgänglig, dvs utan skidspår!

562 Att Brukshundsklubben får stanna kvar och att strövområden utvecklas. 

563 Hundrastgården är viktig. 

564 Se till att det finns plats för hundar. Hundar är en viktig hälsofaktor för många människor. Gärna en ridstig också.

Fler synpunkter/idéer (13)

565 Jag tycker att planerna är rätt 

566
Jättebra att kommunen satsar på aktivitet och fritid. Men varför läggs så mycket pengar på att Knivsta IK ska få det så bra, 
när Alsike IK måste betala så mycket själva? Alsike IF aktiverar väl fler barn och unga nu?

567 Oklart, för mycket fokus verkar ligga på fotbollsplanerna i alla fall. 

568 Se Sigtunas prästängar som är ett bra exempel. 

569
Varför planerades inte fotbollsplaner in vid CIK. CIK hade inte heller behövt ligga där det ligger. Smartare att haft det samlat .. 
Synd att man inte tänkt över viss struktur tidigare.

570 Trevligt med gröna ytor, hur stor del kommer användas? 



571 Verkar OK 

572 Bra om området kan utvecklas som tex idrottsområdet i Märsta. 

573 Planerna är bra, jag bor i dess närhet. 

574
Området har ju blivit lite "off" från centrum och jag tror att man behöver nog jobba på detta med tanke på det nya huset 
bakom Hälsohuset. Att ställa en fråga till idrottsrörelsen låt de vara med och tänka till. Utlys en tävling för alla knivstabor att 
komma med förslag! 

575
Bygg bostäder i Kölängen bl a för att få bättre balans i Knivsta. Enligt löftet till Region Uppsala skall 300 hus om 50 
lägenheter byggas i Knivsta och allt kan ju inte byggas på västra sidan om järnvägen och i Alsike. Låt idrottsplatsen och 
småindustrierna vara kvar och bidra till omväxling och "normalitet" i Knivsta.

576 Har ingen åsikt om det då jag är för lite information och kunskap av området. 

577
Har tyvärr inga kloka idéer där.. Jag saknar ett naturreservat typ Hågadalen/Fjällnora.. Men vet inte om Kölängen är rätt 
plats. 



Fråga: Inom vilka områden vill du att vi ställer frågor i kommande enkäter?

Samhällsbyggnad & planering (109)

578 Översiktsplanen. Hur ska Knivsta utvecklas på sikt. Vilken arkitektur ska tillåtas, hur ska Knivsta se ut?

579 Pågående planarbete, samt följa upp nybyggda områden. Vad fungerar/inte? Vad behövs kompletteras. 

580 Utbyggnadstakten, behov av service /butiker utanför centrum. 

581 Framtidsplaner och utveckling, bostäder, befolkningsutveckling, trafiklösningar och infrastruktur, kommunal service

582 Exploatering och utbyggnad av kommunen. Detaljplaner. 

583 Kommunens exploatering

584 Utbyggnaden och planering av Knivsta - Alsike. Att framtid kan vara annat än bara fler och fler invånare. 

585 4:e spåret men inte minst planerna på att "tränga" ihop 15000 nya bostäder, verkar väldigt ogenomtänkt

586 Byggnation och utveckling av områden utanför de utpekade 4-spårsområderna. 

587
Utbyggnaden av Knivsta- Alsike, jag vill absolut inte ha så stor utbyggnad i Alsike, där våra gröna områden byggs bort. Vill inte 
ha en pendelstation i Alsike. Knivsta kommun arbetar åt en hel annan riktning än vad invånarna vill.

588 Knivstas utveckling

589 Den kommande utbyggnaden av Knivsta. 

590 Nybyggnation och samhällsplanering 

591 Bebyggelse, ny och gammal. Utbyggnaden av Knivsta. 

592 Varför måste vi exploatera så enormt för att Sverige behöver 4 spår just här? 

593
Utbyggnaden av Knivsta. Hur vill medborgarna att Knivsta ska utvecklas. Det finns mycket kompetens hos medborgarna inom 
många områden och att bjuda in till samtal och faktiskt lyssna skapar bättre förankring hon invånarna inför beslut. 

594 Stadsutveckling och stadsbyggnad (typ av exploatering i nya områden) 

595 Nybyggnationer. 

596 Fyrspår och byggplaner 

597 Utvecklingen av Knivsta

598 Knivstas framtid och utveckling

599 Stadsbyggnadsfrågor är såklart alltid intressanta. 

600 Utbyggnaden av Knivsta 

601
Planerad bebyggelse: vilka områden ska exploateras, med vilken befolkningstäthet och karaktär på byggnader samt i vilken 
takt. Vilken övrig service behövs i de områden som exploateras: skolor, förskolor, äldreboenden, parker osv.

602 I vilken takt Knivsta ska växa och syftet, för vem är det bra och finns det något bortre gräns när det är nog. 

603 Kommunens utbyggnad; hur och var. 

604 Stadsplanering

605 Bebyggelse och planer

606
Det är viktigt med dialog med medborgarna i många frågor. Man bör inhämta synpunkter på alla centrala detaljplaner och 
markanvisningar för att få medborgarnas bild av utvecklingen. Kommunens expansionstakt är ett ämne högt på listan där 
befolkningen till stora delar känner sig överkörda. 

607 Knivsta kommuns utveckling när det gäller bostadsbyggande och befolkningsutveckling.

608 Utbyggnad

609 Detaljplaner och utbyggnadsplaner för Knivsta

610 Stadsutveckling

611
Att vi som kommuninvånare får vara med, med synpunkter på exploaterings-områden innan det läggs ut på "samråd", då är 
det mycket som ska till för att förslagsplanen ska revideras. Typ kv. Virkesladan är ett typiskt exempel på vad medborgarna 
tycker mot förslagen plan men som vi inte på något sätt kan påverka. 

612
Det fortsatta utbyggnaden av Knivsta. Det är viktigt att det inte blir för tätt bebyggt med stora hus med hyreslägenheter. Vi vill 
ha gott om radhus och bostadsrätter samt glesare bebyggelse. 



613 Byggandet att 15 000 lägenheter Var? När? Hur? Kommer infrastrukturen att hänga med? 

614 Knivstas utveckling. Många tycker illa om de beslut som nu är tagna och känner sig överkörda!

615 Samhällsutbyggnaden; takten, utformningen, grönområden, trafikleder, järnvägstunnlar etc. 

616 Den vanliga gamla frågan, måste vi bygga så tätt och högt som vi gör nu?!

617 Samhällsplanering

618 Expansionen i Knivsta kommun är en viktig fråga liksom utbyggnad av järnväg. 

619 Fysisk planering. 

620 Byggandet i kommunen, framför allt täthet och höjd. 

621 Kommunikationer, fortsatt utbyggnad av allt i Knivsta för att vi ska utvecklas. 

622 Samhällsbyggande 

623
Ja, hur Knivsta ska växa. Risken blir att Knivsta förväxer sig och blir ett nytt Märsta om det blir snabbt och för stort. Håll fast 
vid trädgårdsstad, som det var meningen. Det sades från början att det var viktigt att besluten skulle fattas nära medborgarna, 
gör det! Tänk på vikten av natur och träd mellan bostäderna för människorna och klimatet.

624 Hur Knivsta ska utvecklas, det gäller byggande och miljö. 

625 Om hur Knivsta ska utvecklas, befolkning och byggnader. 

626 Stadsplanering, exploatering/byggande, idrotts- och fritidsanläggningar. 

627 Utbyggnad och utvecklingen av Knivsta. 

628
Utvecklingen av Knivsta. Det verkar som det inte finns någon stadsplan, ingen helhetssyn. De plastiga husen mittemot Ica 
Kvantum förstör intrycket av Knivsta när man kommer på genomfartsleden. Behövs en helhetssyn av professionella 
stadsplanerare. 

629
Hur ska vi bygga Knivsta! Räkna med att vägar och byggnader kommer att finnas i 50 år, kanske mer än 100/200 år om man 
bygger hållbart. Det är därför viktigt att samla in information innan man drar igång processen. Hur vi ska få fram en lycklig och 
frisk befolkning här i Knivsta. 

630 Hur Knivsta ska utvecklas, det gäller byggande och miljö. 

631 Vad ska kommunen göra för att upplevas mindre ful? Hur skall parker och grönytor gestaltas. 

632 Utformningen av byggandet i Knivsta och hur det stämmer överens om att skapa en modern trädgårdsstad. 

633 Miljö, inte bara naturmiljö utan även boendemiljö så som buller, renhållning mm. 

634 Gärna hur Knivsta ska utvecklas på olika sätt! Miljön och omgivningen är viktig för att vi ska bo kvar i kommunen.

635 Behov att utveckla å-rummet nedströms Knivsta station och ända ner till Garnsviken.  Reningsverket.

636 Aktuella saker som tex Kölängen samt stora nybyggen

637 Anläggningar! Här krävs samråd för att de ska uppfylla alla behov.

638 Grönstrukturen i tätorten. 

639 Parker och natur

640 Parker och natur

641 Vad ska kommunen göra för att upplevas mindre ful? Hur skall parker och grönytor gestaltas. 

642 Grönområden

643 Bevarandet av grönytor och naturliga lekplatser. 

644 Planering av rekreationsytor. Det får inte bli åsidosatt p g a byggnation av bostäder. 

645
Hus och byggnader som byggs. För mig är det viktigt att komma ut i naturen. Flyttade till Knivsta p g a att de har natur. Det 
viktiga är att ni behåller viss natur genom att fråga er fram.         

646
Hur vi hanterar att vi är en av de snabbast växande kommunerna i landet, bygger fritidsaktiviteter och andra 
samhällsinstitutioner i takt med att vi växer. 

647 Det finns många så kallade torg, men hur används de? 

648
Offentliga möten när det gäller fysisk planering bl a. Detta kan öka acceptans och minska överklaganden och allmänt 
missnöje. 



649

Jag vet att kommunen inte har mark vid Mälaren men med lite fantasi så kanske det går att förhandla med markägare eller 
Pilsbo/Krusenberg och få till en liten båtramp med parkering. Det skulle förhöja intresset för Knivsta avsevärt. Ev hyrkostnader 
kan säkert betalas av båtklubben så blir det en billig åtgärd för kommunen. Frågan kan vara. Finns det intresse för båtramp vid 
Mälaren. 

Knivsta centrum 

650
Jag tycker också att ni ska samla in medborgarnas åsikter vad gäller Sågverkstorget, det ser mycket tråkigt ut idag. Det skulle 
kunna vara en mycket trevlig plats som också skulle kunna fungera som en mötesplats. 

651

Ja det är Knivstas centrum och dess utveckling. Som det har varit nu har det varit en katastrof med plasthuset och Willys 
huset som har förfulat Knivsta centrum. Det är viktigt att centrumet utvecklas trivsamt och vackert. Vi Knivstabor vill vara stolta 
över vårt centrum, det får inte se ut som en betongförort med fula fyrkantiga lådor. Se till att bygg mycket trädalléer, tex varför 
har inte hela Apoteksvägen en stor och pampig trädallé? Tänk vackert och förskönande, det skapar trivsel och attraherar fler 
att vilja flytta till ett vackert samhälle.

652
Centrumutbyggnaden. Vi behöver ha ett soligt och ljust torg, inte ett torg som ligger i skuggan av ett höghus! Dessutom 
kommer det bli dyrt med en special brandstation om man bygger för högt. Tänk långsiktigt för kommuninvånarna. Tänk inte 
vad en enskild försäljning kan ge inkomstmässigt för ett budgetår. 

653 Hur tätorten ska utvecklas!

654 Utveckling/utseende på Knivsta centrum - trädgårdsstad eller höghusområde?

655 Utvecklingen av centrala Knivsta. 

656
Om nybyggnationer i centrala Knivsta. Hur tar man hänsyn till de kommuninvånare som bott här en längre tid och betalat skatt 
till kommunen. Har de möjlighet att påverka takten i kommunens växande. Går det att sakta ner förtätningen och byggandet? 

657 Utformandet av Knivsta centrum

658 Förväntningar på centrum

Trafik och infrastruktur

659 Trafik och infrastruktur

660 Trafikfrågor

661 Trafiklösningar och infrastruktur

662 Infrastruktur (vägar och byggnader)

663 Infrastruktur

664 Planeringen av byggande och vägar (genomfartsleder)  Anslutningen söderifrån från Märsta/Odensala måste tänkas igenom. 

665 Viktigt att infrastrukturen utvecklas i minst samma takt som byggandet eller något snabbare.

666 Infrastrukturen, hur löser man trafikproblemet i framtiden då den redan idag är väldigt kaosartad på mornar och kvällar. 

667 Infrastruktur och kollektivtrafik 

668 Infrastruktur och kommunikationer. 

669 Viktigt att se över infrastrukturen när vi växer. Hur ser vi som kommuninvånare på det? 

670 Kontroll på tillväxt så den sker i samklang med infrastruktur. Finns för många dåliga exempel när det inte hänger ihop.

671 Vägnät som inte finns idag.

672 Trafikmiljön 

673 Ställa frågor om trafik och vägar då vi är en pendlarkommun och dessa påverkar folks vardag. 

674 Trafikfrågor

675 Trafik och utemiljöer 

676 Gator och vägar och skötsel av dessa. 

677 Järnvägen

678 Busshållplatser, finns inga i Alsike för dåligt väder. 

679 Kommunikationer, fortsatt utbyggnad av allt i Knivsta för att vi ska utvecklas. 

680 Hur kommunikationer kan förbättras 



681
Kollektivtrafik, som är inbjudande och fördelaktig att använda. Även om bussarna inte går så ofta blir man mer beredd att ta 
bussen om det kan vara fördelaktigt ekonomiskt. Men om det blir dyrare och mer obekvämt väljer man den egna bilen, vilket 
inte är bra för miljön. 

682 Parkering

683
Kommunpolitiker kan inte låsas som att människor inte har/behöver bil. Parkeringsmöjligheter för alla som bor utanför tätorten 
och för alla lägenheter som byggs. Det är helt galet att göra som på Trunstavägen med de nya lägenheterna!

684
Hur vi i kommunen ska kunna parkera utan avgift i närheten av centrum, det finns många verksamheter i centrum och en 
betydande kostnad för rörelsehindrade utan P-tillstånd samt pensionärerna. 

685 Parkering för besökare i Ängby. Att gå från Ängbypark till inre delarna av Ängby är ett skämt. Varför inte P-skiva?

686 Planering av cykelvägar i hela kommunen 

Allmänna synpunkter/idéer om frågor och enkätens utformning (40)

Önskade frågor/frågeområden

687 Det mesta som rör Knivstas utveckling

688 Svarar gärna på de flesta större frågor som rör kommunen.

689 Förändringar och planerade förändringar i kommunen.

690 Fråga generellt om vad kommunen bör prioritera inom vissa områden. 

691 Vad är viktigast för invånarna, vilka problem ser man som invånare just nu? 

692
Jag anser det vara mycket viktigt att se om förslag på satsningar är förankrade hos kommunbefolkningen. Jag är nyinflyttad i 
Knivsta så jag vet inte hur diskussionen förts tidigare, men ett exempel är den nya sporthallen CIK som ska invigas i 
december. Slutnotan är hög, högre än beräknat. Men behövdes den verkligen? Och om den behövdes, är priset rättfärdigat? 

693

Jag tror att man inte bara ska ställa frågor om vilka satsningar man önskar i olika verksamhetsområden, utan ibland också 
fråga vad som ska prioriteras. Det finns en begränsad plånbok och får man en fråga om tex vilka aktivitetsanläggningar 
kommunen ska ha är det lätt att stirra sig blind på en lång lång önskelista utan att reflektera över att alla sådana investeringar 
innebär att mindre pengar måste läggas på något annat område. Därför tror jag man måste fråga medborgarna inte bara om 
önskningar utan oxå om vad som är viktigast och vad som kanske ska vänta till dess ekonomi finns.

694

Allt som berör invånare. Att det är transparens. Så mycket tråkig ton i FB-grupper som har Knivsta som gemensam bostadsort. 
Tex info om indragna busskort, genom att förklara att det kostar pengar och inte är kommunens skyldighet att ge busskort till 
eget skolval så kanske tonen kan bli vänligare. Fokusera på positiva. Låt invånare vara med och berätta mer om sin vardag, 
från stalltjejen till de ungdomar som kör EPA traktor och är störande för många. 

695
Tycker det känns viktigt att det blir ett brett forum för många frågor, utbyggnad och utveckling av Knivsta, men även frågor 
som rör drift, utformning av service osv. 

696
Hur vill Knivstaborna ha det? Vill alla delar av Knivsta ha det lika eller är det olika tex mellan Knivsta centralt, Alsike, Lagga m 
m. Personligen tror jag att det är stor skillnad mellan olika delar i Knivsta, och det är något som behöver jobbas med. Är 
förvånad att 2,5 km kan göra sådan stor skillnad. Är det så? eller min känsla.

697
Hellre en fråga för mycket än för lite. Fysiska frågor engagerar alltid … där är en estetisk utformning en viktig fråga. Den 
estetiska utformningen av tidigare Mojjentomten är viktig att förankra. Ställ frågor i tidiga skeden så påverkan är möjlig. Fråga 
inte om det är nästan eller helt beslutat. 

698 Om vi medborgare har tips från omvärlden. Från grannbyn eller grannkontinenten

699 Nya inflyttade varför flytta de hit? 

700 Kommunal service. 

701 Skolor, stöd och omsorg för barn, ungdom och äldre. 

702 Mat och dess innehåll på skolor och inom vården. 

703
Jag skulle tycka det vore intressant om ni ställde frågor om det som är den viktigaste kärnverksamheten i kommunen: skolor, 
stöd och omsorg för barn, ungdom och äldre. Trafik- och utemiljöer. 

704 Näringslivets utveckling och förutsättningar 

705 Landsbygdsutveckling

706 Hur kommunen ska kunna ta tillvara på den resurs nyanlända är. 

707 Samhällsengagemang och ideella verksamheter.



708 Hur civilsamhälle och kommun kan samverka mer. 

709
Det kan vara viktigt att fråga om hur processer upplevs. Ex. Hur upplever man som boende i närliggande områden som ska 
utvecklas att dialoger och information har gått till. 

710 Den upplevda känslan av vad vi invånare kan påverka.

711 Lyssna till hela demografin i kommunen. Alla vill inte ha lekplatser och fotbollsplaner överallt. 

712 Invånares köpvanor. Hur ska vi få centrum levande och ett förstahandsval för inköp. 

Metod

713
Det vore bra om frågor ställdes i god tid före planering av stora kostsamma projekt, så att den information/åsikter vi har att 
dela med oss av har en chans att nå fram till de som behöver det innan bollen redan är i rullning.

714 I övrigt utnyttja möjligheten att få input från Medborgarrådet så mycket som möjligt inom rimliga gränser. 

715 Tankesmedja, rådgivningsfunktion 

716 Viktigt att ni når fler invånare som inte delar de åsikter som insändartrollen ständigt bombarderar oss med 

717 Det är viktigt att vi som bor på landet finns med i frågorna. Kan vara lätt att glömma bort oss i olika frågor. 

718 Få material på mejl om hela kommunen inte bara centrala. 

719 Kan vara en bra form. Väldigt viktigt hur frågorna ställs. Lätt att bara hålla med. Även vad finns för alternativ tas inte med. 

720

I det offentliga debattutrymmet av idag ges oftast extrempositioner störst fokus, och då de som skriker högst får
uppmärksamhet säger de sig ofta även stå upp för majoriteten. Då medborgarrådet är någonting folk frivilligt deltar i och svar 
lämnas anonymt är det därför en bra kontrollmetod för att stämma av en potentiell folkopinion. Då deltagandet inte kan mätas 
mot snittbefolkningen i mån av fördelning samt uppgifter lämnas godtyckligen är det självfallet inte ett exakt resultat men kan 
anses vägledande i bekräftelse.

721
Mer information, nå ut med fakta och sakliga bedömningar kring hur den långsiktiga utvecklingen i kommunen kan komma att 
se ut vore bra.  Ni kan ju passa på att informera och ställa frågor på samma gång. Det verkar finnas ett rätt så utbrett 
missförstånd kring 4-spårsöverrenskommelsen och det sprids osaklig information. 

722 Jag tycker det är viktigt med både strategiska och superlokala taktiska frågor, som den här enkäten.

723 Bra med denna modell. Så även de som inte skriker rakt ut också kan göra sin röst hörd. 

724 Frågor i den här enkäten var bra, så fortsätt med den här typen av frågor

725 Gillar det breda anslag som denna första enkät inneburit. Brett och bra. Btv hur många planeras ingå i rådet? 

726

Jag saknar information om hur analys av enkäten ska göras. Som ni säger så är ju inte medborgarrådet representativt för 
Knivsta kommuns medborgare utan det "bias" som finns måste beaktas i analysen. Viktigt är också att redovisa osäkerheten 
(som ju är en faktor av antal personer i medborgarrådet och bias i urvalet) Analysen är inte jätteenkel så jag antar att statistisk 
expertis kommer att göra detta. 

Barn & unga,  skola & förskola (18)

727 Barn och unga

728 Hur ungdomar ska trivas i Knivsta. 

729 Skola och socialt ansvar 

730 Förskola och skolor och barnens aktiviteter. 

731 Skola

732 Även skola är viktigt. 

733 Skolan och barnomsorgen 

734 Skolor och digital utveckling däri. 

735
Rörelse för barn och unga. Våga gå i bräschen för att öka timmarna för skolidrott. Gynnar skolresultat och är jämställt eftersom 
det når alla barn oavsett bakgrund och förutsättningar hemifrån. 

736
Skolan, Många i kommunen har barn och därför är skolan en viktig fråga för många. Avsaknaden av en idrottshall för eleverna 
på Adolfsbergs skolan är en riktigt viktig fråga!

737 Skolomsorg

738 Barnomsorg, tex ökade timmar för barn med föräldralediga föräldrar. 

739 Utveckling och utbyggnad av barnomsorg och skolor. 

740 Förskola och skola, när vi inte får in mer pengar som kompenserar för höjningarna varje år. 



741
Barnens möjlighet till att leka, Både när det gäller bra/stor lekplats och tillgång till naturmark i tätorten. Detta är uruselt idag, fin 
stor central lekplats, kan kombineras med stadsskog. 

742 Utveckling för barn/ungas fritid. Skola. 

743 Barn- och ungdomsfrågor

744 Utbildning tex gymnasieskola. 

Trygghet & säkerhet (16)

745 Tryggheten i kommunen. Hur behåller vi "Knivstaandan" när kommunen växer? Sociala kontrollen på gott och ont!?

746 Kanske trygghet 

747 Tryggheten 

748 Trygghetsfrågor

749 Säkerhet för boende. 

750 Ökade aktivitet för att höja tryggheten centralt, kvällstid 

751 Frågor gällande tryggheten i samhället ex ljuspunkter, klottersanering, rensning av trasiga dumpade cyklar m m.

752 Fokusera på ordning, trygghet och trivsel 

753 Trygghet och säkerhet. Kameraövervakning, klotter, polisstation? 

754 Kameraövervakning på offentliga platser och skolgårdar för att minska risken för brott och skadegörelse. 

755 Kameraövervakning vara eller icke vara

756 Polis i Knivsta. 

757 Kriminalitet, speciellt gällande droger och gängkriminalitet 

758 Kriminalitet 

759

Säkerheten i Knivsta. Många föräldrar vågar inte längre låta sina ungdomar vistas i Knivsta kvällstid eller resa kommunalt p g 
a allt våld och risken för rån. Barn och ungdomar polisanmäler inte längre … på grund av rädsla för repressalier. Hur 
medborgarna ser på tryggheten och Knivsta kommuns roll i trygghetsfrågorna t ex genom anlitade säkerhetsvakter, kamera 
övervakning m m. Ta upp frågor om Krisförberedelser i Knivsta. Hur kan den byggas i form av organisation och vad 
kommuninvånarna anses viktigt. Det saknas ju tex skyddsrum, finns bara 1 enligt MSB. 

760
Samverkan i och mellan byarna. Ex gatlysen i byarna. Skulle stimulera till fler promenader på kvällarna och minska risken för 
olyckor. 

Möten & mötesplatser, Kultur & fritid (14)

761 Hur vi skapar mötesplatser i kommunen för alla åldrar 

762 Skapandet av mötesplatser i kommunen. 

763 Aktivitetsplatser 

764 Mötesplatser/torg i centrum. Flerstämmiga platser där människor i olika åldrar med olika intressen möts. 

765 Idrottens plats och betydelse för våra ungdomar

766 Fritidsaktiviteter. 

767 Kultur

768 Kulturfrågor

769 Kultur

770 Kulturellt utbud

771
Barnens möjlighet till att leka, Både när det gäller bra/stor lekplats och tillgång till naturmark i tätorten. Detta är uruselt idag, fin 
stor central lekplats, kan kombineras med stadsskog. 

772 Anläggningar för kultur och fritid

773 Grönområden och friluftsliv. Kulturfrågor

774 Idrotts- och fritidsanläggningar. 

Miljö/natur (12)

775 Hållbar utveckling

776 Vattenkvalitetsfrågor inklusive dagvattenhantering



777 Klimat och miljö är nog de viktigaste frågorna.

778 Vad är Knivstas medborgare villiga att offra för ett bättre klimat?

779 Den viktigaste uppgiften vi har framför oss är hur vi ska minska utsläppen av co2 utsläppen. Det har ni också frågat om. Bra. 

780 Hållbar utveckling, ekologiskt och socialt i första hand. 

781 Kommunens påverkan på närmiljön 

782 Hur avloppsfrågan ska hanteras så mer växtnäring återförs till åkermark

783 Mångfalden i floran och faunan

784 Naturen och skogarna 

785 Återvinning och miljö. 

786
Hur ska vi ha det vid Thunmansskolan med nedskräpning (cigarettfimpar, tuggummin och papper)? Vill vi ha det såsom det 
ser ut idag? Får man röka vid skolan? Behövs det kanske cigarett-soptunnor som det finns i tex Uppsala. Vi vill väl ha ett rent 
och fint samhälle.

Vård, omsorg, folkhälsa (9)

787 Hur mår invånarna. 

788 Vård

789 Vård och omsorg

790 Äldreomsorg 

791 Även vård och omsorg är viktigt.

792 Äldre

793 Äldrevård

794 Sjukvård 

795
Vill att alla ska inkluderas i samhället och känns inte som det är så. Alla kan inte ta lån från banken för att köpa bostäder. Tror 
ni ska satsa på hur befolkningen ser ut och vilka problem som finns idag.. Dvs att unga bor hemma tills de är 30.. pensionärer 
ska ha råd att bo i bostad med lite pengar över. 

Förtroende, politik, ekonomi & budget (10)

796 Våra politikers "utanförskap" dvs inte tillräcklig transparent.

797 Förtroende för politiker

798
Medborgarrådet är ju en förlängning av demokratin och en viktig del av förankringen av kommunens verksamhet. 
Medborgarrådet får inte bli en plattform för partipolitik utan skall vara opolitisk i sin utformning. Man kan se det som en 
"temperaturmätare" av förd politik

799
Jag tycker att det är viktigt att Knivsta kommun har en vänlig attityd till sina invånare. Viktigt att vi som medborgare känner oss 
trygga med att de som styr har medborgarnas bästa i fokus. 

800 Ekonomi 

801
Behövs även lyfta frågor om vart våra pengar går. Vad är viktigast? Även bemanning av kommunen, stadsarkitekt är kanske 
viktigare än admin, kommunikatörer. 

802
Vad vi tycker om skatter, vi är nog rätt många ändå som gärna betalar mer skatt så vi slipper säga upp lärare och personal på 
äldreboenden.

803 Att alla upphandlingar sker på rätt sätt det får inte finnas någon form av korruption. 

804 Lön/ersättningar för tjänstemän och politiker 

805 Om politikerna kan tänkas ta de förslag som kommer under övervägande.

Fler synpunkter/idéer (4)

806
Random grej, så snälla sluta installera blinkande övergångsställen. Jag och alla andra epileptiker får stora problem att passera 
dem och riskerar att bli medvetslösa och få kramper.

807 Hur är det med trafikregler i centrala Knivsta? Vad gäller på Forsbyvägen och gatorna där omkring?

808
Trafiksäkerheten, är mycket bristfällig på vissa gator med avseende på belysning vid vissa övergångsställen och gator. Gör 
Forsbyvägen till huvudled. Idag tvekar trafikanter om högerregeln gäller eller ej eftersom det även är stopplikt på något ställe 
från en tvärgata. 



809
Trafiken är svår att greppa. Tänker på högerregeln och huvudled. Här behövs en helhetsgenomgång. Tänker särskilt på 
Gredelbyvägen och Gredelbyleden, Forsbyvägen och trafiken vid järnvägsövergången. 



Fråga: Finns det något annat du vill framföra om Medborgarrådet?

Generellt uppmuntrande kommentarer (44)

810 Bra initiativ!

811 Bra initiativ!

812 Mycket bra! 

813 Jag tycker det verkar vara ett bra initiativ. 

814 Jättebra initiativ. 

815 Bra initiativ.

816 Bra initiativ! 

817 Bra initiativ. 

818 Superbra initiativ som jag är glad att vara delaktig i!

819 Bra initiativ att bilda rådet. 

820 Ett mycket bra initiativ.

821 Tycker det är ett bra initiativ

822 Det känns som ett bra sätt att få in åsikter från en större del av kommunens befolkning. 

823 Jag tycker att det är ett väldigt bra initiativ

824 Jag tycker det är ett bra initiativ och hoppas att det leder till något bra. Så, tack till den som gjort det möjligt!

825 Bra idé!

826 Bra initiativ!

827 Bra initiativ! 

828 Bra initiativ. Våga ställa alla typer av frågor. 

829 Inte just nu mer än att det är ett bra initiativ.

830 Bra idé med rådet. 

831 Tycker att det är en mycket bra idé!

832 Bra att ni skapat det!

833 Eftersom detta är första enkäten tycker jag det hittills verkar positivt. 

834 Jättebra forum att komma med förbättringsförslag.

835 Bra att det kommit. Viktigt att synpunkterna tas till vara.

836 Mycket bra initiativ. Se till att utnyttja informationen ni får från medborgarna. 

837 Jag tycker det är bra med ett Medborgarråd, som säkert kommer att utvecklas med tiden. 

838 Ett bra initiativ om det leder till inflytande och transparens. 

839 Bra att det kommit. Viktigt att synpunkterna tas till vara.

840 Ska bli intressant att följa vad Medborgarrådet leder till. 

841 Medborgarrådet är en samarbetsform som bör fördjupas. 

842 En förhoppning om att någon läser vad som skrivs och att det känns bra att på ett enkelt sätt kunna skriva av sig. 

843 Får se vart det leder. 

844 Inte för tillfället. Får se hur det utvecklas. 

845
Grymt bra initiativ. Vi som liten kommun men med en stor framtida anda kan bara bli bättre av att lyssna på alla och visa 
att man kan påverka besluten och där med bli ambassadör för kommunen. 

846
Detta med Medborgarrådet är mycket bra. Gör att många fler kan komma till tals och många fler goda idéer kan komma 
fram. 

847
Känns oerhört viktigt att vara med då man kan utveckla samhället så att många blir nöjdare. Bra att alla kan säga sina 
åsikter tillsammans. Samhället är mer demokratiskt på detta sätt. Skulle vara trevligt med fler träffpunkter i Knivsta 
också. 



848
Glädjande att ni satsar på dialog med medborgarna! Hoppas ni lyckas nå ut till många olika grupper av människor i 
Knivsta. 

849 Detta för mig är ett gott initiativ för delaktighet i kommunal demokrati för oss som ej är partipolitiskt engagerade.

850
Bra initiativ om många deltar och har åsikter. Men måste förstås hanteras på ett bra sätt så det inte bara blir "högljudda" 
besserwissrar. De lessnar man på som vanligt dödlig. 

851
Detta är ett riktigt bra initiativ om kommunen verkligen tar till sig vad invånarna tycker. Att öppna upp för dialog leder till 
ökad förankring hos invånarna för olika beslut och det är viktigt. 

852
Mycket bra initiativ! Dock kräver ju detta dator och e-legitimation. På så sätt når man ändå inte alla invånare, som ju var 
tanken. Men ett bra första försök ändå! 

853
Bra initiativ. Hoppas att ni lyssnar även om åsikter inte stämmer med er egen övertygelse. Vi kommunmedborgare är ju 
trots allt er arbetsgivare och betalar er lön med surt förvärvade slantar! 

Metod & återkoppling (24)

854 Kalla till fokusgruppssamtal till olika teman

855 Mina barn (under 16 ) önskar ett Medborgarråd för barn.

856 Jag efterfrågar resultatet av den enkät som vissa medborgare fick besvara. 

857 Se till att ställa neutrala frågor, värderingen ska ligga i svaren. 

858 Öppet redovisa antalet svar i respektive enkät på hemsida och Facebook, samt vilka svar som inkommit.

859 Bra initiativ. Viktigt att redovisa hur synpunkterna tas hand och utvecklas för trovärdigheten för dylika projekt. 

860 Skulle vara bra att få veta på ett lättfattligt sätt vad som beslutas av politikerna. 

861 Bra om det återkopplas hur tankar/synpunkter m m tas hänsyn till vid beslut. 

862 Det behöver tydliggöras exakt hur detta råd påverkar utvecklingen och de beslut som fattas

863 Hur säkerställer ni att det blir bra representation? SD har en tendens att invadera sådana här initiativ.

864 Fortlöpande information om underlag på stora frågor på mejl. 

865
Se till att kommunens hemsida blir bättre för info till invånarna. Det kan ju inte vara meningen att all info skall hämtas via 
Facebook grupper

866
Jag ser gärna att det läggs ut mer information om vem som beställer frågorna. Är det kommunstyrelsen, 
kommunfullmäktige eller enskilda partier. Också viktigt kan jag tycka att redovisning av Medborgarrådens enkäter blir 
offentliga. 

867
Bra idé och initiativ. Hur får vi som svarar på frågorna feedback/resultatet av frågorna? Kan vi få samma dragning som 
politikerna får? 

868
När ett beslut tas på kommunal nivå så skulle det vara intressant om man fick veta om förslaget som pratas om kommer 
från en medlem i Medborgarrådet. 

869
Medborgarrådet kommer fungera bra om man överväger resultatet av enkäterna/synpunkterna väl och öppet redovisar 
resultat och varför man gör avsteg.

870
Toppen att ni gör detta! Det ställer dock en del krav på er nu när ni bjuder in till dialog och en tro om att vi medborgare 
PÅ RIKTIGT kan påverka kommunens framtid. Ni behöver leva upp till förväntansbilden annars kan ni lägga ner detta 
Medborgarråd. 

871
Det är jätteviktigt att återrapporteringen fungerar klanderfritt. Rådet måste få klarhet i varför vissa och inte andra 
synpunkter vunnit gehör. Allt måste motiveras klart och tydligt. 

872
Vi behöver få reda på utfallen av ställda frågor, så jag hoppas vi får vara delaktiga även framöver hur processerna 
framskrider. 

873
Skall bli intressant att se uppföljningen/redovisningen av denna första enkät. Detta med Medborgarråd får inte vara 
istället för öppna dialoger med politikerna i Knivsta. Viktiga ni även kallar till öppna medborgardialoger, minst ett par höst 
och vår. 

874
Det här med att bli kallad till panel för att diskutera olika områden känns lite oklart. Kommer alla att delta i någon sådan, 
hur ofta, hur snart inpå blir man kallad, vad händer om man absolut inte har möjlighet att delta vid angivet datum. 

875
Hoppas på fler sätt att kunna hjälpa kommunen bli bättre, hade ju även velat se någon sorts tjänst för att allmänt tycka till 
eller felanmäla saker i kommunen så som Stockholms tyck-till app.



876
Bra, men jag hoppas det blir plats för mer frågor som berör helheten. Stadsplanering och ekonomi är viktigare än tex 
plast. Största delen av världshavens plast kommer från några få länder i Asien så fokusera på kommunens viktigaste 
frågor. Pseudoaktiviteter fyller gärna lika mycket tid som verkliga angelägenheter i kommunen.

877
Jag presenterar endast mig själv och mina egna åsikter som deltagare i rådet och representerar inte någon som helst 
intressegrupp i samhället. 

Fler tankar kring Medborgarrådet (17)

878 Tänk långsiktigt! 

879 Gott initiativ! Kommer det att fylla någon funktion på riktigt? 

880 Ta till vara på de synpunkter som kommer in ur detta råd.

881 Att ni lyssnar mer på invånarna och att ni ser behoven. 

882 Jag hoppas verkligen att ni kommer ta till er den information ni får in och inte bara agera efter eget tycke. 

883 Viktigt att vi verkligen kommer att kunna påverka

884 Hoppas att ni politiker lyssnar och försöker förstå medlemmarnas synpunkter. Det minskar politikerföraktet.

885 Bra idé om ni (politiker) lyssnar på vad som sägs och inte bra säger Jaha och agerar därefter. 

886 Lyssna och begrunda vad medborgarna tycker, fatta inga oövertänkta beslut över folks huvud. 

887 Ta stor hänsyn till de åsikter Knivsta invånare har angående nybyggnationer och utveckling. 

888 Utbyggnaden av Alsike och Knivsta, Att ni börjar lyssna på medborgarna. 

889 …ett spel för gallerierna? 

890

Bra grundidé, även om det fortfarande mest låter som "förankring" för att politikerna ska kunna fortsätta köra sitt race 
"med gott demokratisamvete". I linje med nuvarande samråd inför byggnationer. Det behöver tydliggöras exakt hur detta 
råd påverkar utvecklingen och de beslut som fattas. Går det att koppla de åsikter som framförs till konkreta beslut eller 
om politiker väljer att delegera till folkomröstningar där styret vill annat än det som kommer fram i rådet. För att rådet ska 
ha någon form av demokratisk backning så behövs också inkludering av ett relativt stort antal medborgare för att få en 
bra bild över vad som tycks. Annars blir det mest tipslåda från de mest tyckande. Eller politiker.

891

Jättebra tanke, och bra om det fungerar. Men det finns en oro att det bara blir ett fint koncept på pappret och att det inte 
kommer att lyssnas på åsikter och tankar från medborgarna, eftersom det inte gjorts tidigare. För att människor ska ta 
sig till och svara på enkäter så behöver kommunen visa att det ger resultat också, så att det blir en dialog och inte den 
vanliga överkörningen från kommunens sida.

892
Jag tycker initiativet är gott men ser en risk i hur aggregeringen av insamlad data kommer inverka på ledtider i frågor för 
utredning/beslut. Grundfokus måste fortfarande vara att de folkvalda styr. En direktdemokrati är en  majoritets diktatur. 

893
Att vara lyhörda över allt som finns och händer i kommunen. Tex hur ska man jobba att få ut ALLA föräldrar att gå ute 
någon kväll per år när man har tonårsbarn.

894
Det har ju, sedan kommunledningen, varit oerhört dåligt med närdemokratin i Knivsta! Det som skulle bli bättre, blev ju 
precis tvärtom. Trist att det inte anlitades en stadsarkitekt när centrum skulle byggas. Nu står det där till allmän beskådan 
i all sin groteska fulhet.. 

Fler synpunkter/idéer (11)

895 Jag skulle vilja att Knivsta fick vara ett mindre samhälle att bo i. Att den bykänslan får vara kvar.

896 Öka på gröna ytor. Nu ser det inte bra ut.

897 Tänk på oss som bor långt bort från bussar. Vi behöver någon sorts transport till centrum.

898 Få ordning på våldet i centrum och annan kriminalitet. 

899 Gör Knivsta klimat- och vattenneutralt. 

900

Utbyggnaden av Alsike och Knivsta, Att ni börjar lyssna på medborgarna. Vi medborgare i Alsike vill absolut inte så stor 
utbyggnation i Alsike, där våra grönområden byggs bort. Vi kommer flytta och lämna kommunen om det blir så. … 
Pendelstation till Alsike är det SISTA jag vill ha .. det drar till sig bråk, kriminalitet och droghandel. Vi har bott i 
kommunen bara några år , men det vi flyttade till har börjat ändras fundamentalt. Knivsta kommun arbetar åt en helt 
annan riktning än vad vi medborgare vill och verkar helt tonlösa inför det. 

901

Jag vet att det inte är kommunen som bestämmer angående överfarter över järnvägen men att stänga den södra som är 
med bommar utan att ha fler alternativ än att åka på bron är vansinne! Innan stängningen måste ni bygga en rondell till 
(Gredelbyvägen/Gredelbyleden) så att man kan åka genom centrala Knivsta utan att stå i en korsning i timmar utan att 
komma vidare (för att det är så det kommer att bli) DET är kommunens ansvar!



902

Knivsta är/har varit en liten gemytlig kommun vad jag förstår av inlägg på sociala medier av gamla Knivstabor. Med den 
inflyttning som sker och väntas ske är risken stor att byn blir någonting annat. Som nyinflyttad och nybliven pensionär 
känns det som att det inte är så lätt idag att komma in i samhället. Att knyta kontakter med närboende och känna sig 
delaktig. Än större blir svårigheten om inflyttning blir stor. Kommunen får/har en viktig uppgift att skapa arenor där 
infödda och nyinflyttade, oavsett härkomst, kan komma samman och ha gemensamma aktiviteter. 

903

Låt samhällsutvecklingen ta lite tid så kan det bli bättre genomtänk och samhället kan få högre kvalitet. 
Miljonprogrammen gick snabbt och blev de områden som flest människor vill komma bort från. Risken är att 
Knivsta/Alsike hamnar i samma extrema kriminella samhälle som de flesta av Storstockholms förortsprogram där 
invånarna hämnar i kläm av att man föser ihop stor population på en liten yta. Bygg inte hyresrätter och minska tätheten. 
Bygg på höjder och berg så där vätten rinner av. Bygg inte i dalgångar där vatten idag absorberas till grundvatten. Värna 
om vårt grundvatten! Bygg inte ett flerfamiljshusområde inom det befintligt villa/radhusområdet i norra Alsike. 

904 Knivsta/Alsike med omnejd måste utvecklas VÄLDIGT genomtänkt och försiktigt. Väldigt viktigt att inte växa FÖR fort?

905
Random grej, så snälla sluta installera blinkande övergångsställen. Jag och alla andra epileptiker får stora problem att 
passera dem och riskerar att bli medvetslösa och få kramper.



Sida 1 av 3 

   
 

  
Handläggare 
Magnus Kalm 
Föreningsutvecklare 

Tjänsteskrivelse 
2020-02-03 

Diarienummer 
KS-2020/98 

   
 

Kommunstyrelsen 

Extra driftsbidrag till Olunda ryttarförening 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen förlänger det extra driftsstödet om 200 000 kr årligen till Olunda 
ryttarförening för perioden 2020-2024. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sedan 2013 har Olunda ryttarförening erhållit ett extra driftsbidrag för att täcka kostnaderna 
för driften av föreningens anläggning. Det ursprungliga beslutet var på två år och därefter 
förlängdes det till 2018 och sedan för 2019.  
2020 har en grundlig genomgång gjorts av föreningens ekonomi och verksamhet för att 
klargöra behovet av ett förlängt extra driftsbidrag. Föreningen tvingades 
höja medlemsavgifterna för att klara omkostnaderna i samband med den extrema torkan 
sommaren 2018. De höjda medlemsavgifterna gjorde att ett 20-tal aktiva valde att sluta. 
Trots färre medlemmar ökade föreningens verksamhet under 2019 med drygt 14%.  

 
Föreningens aktiva utgörs av 99,07% tjejer och är den största föreningen baserad på 
landsbygden i Knivsta kommun. Ett fortsatt extra driftsbidrag är ett viktigt led i att upprätthålla 
visionen om ett aktivt och jämställt föreningsliv i hela kommunen. 
 
Bakgrund 

• 2011 – Nytt ridhus byggs. Föreningen hyr och har stora kostnader för drift och 
underhåll. 

• 2013 – Utredning görs av förvaltningen som pekar på att föreningar med egen 
anläggning är i särskilt behov av extra ekonomist bidrag för driftskostnader jämfört 
med de föreningar som bedriver sin verksamhet i subventionerade kommunala 
lokaler. Detta främst för att kunna hålla nere avgifterna för de aktiva barn och unga. 

• 2013 – kommunen beviljar extra driftsbidrag på mellan 180-200 tkr/år. Det första 
beslutet förnyades 2015 och gällde till 2018. Förlängt 2019. 

• 2020 – behovet av extra kommunalt driftsbidrag kvarstår och kommer kvarstå under 
överskådlig tid. 

 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Medlen för bidraget finns i befintlig budget.  
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  

Underlag i ärendet  
Tjänsteutlåtande 2020-02-03 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
 

Lena Larsson 
Kultur- och fritidschef 
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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? 

Bidraget riktar sig till en barn- och ungdomsförening vars verksamhet är i behov av extra 
ekonomiskt stöd för driftskostnder. Utan ett bidrag från kommunen riskerar föreningen att 
tvingas lägga ner eller drastiskt minska sin verksamhet vilket skulle påverka de aktiva 
barn och unga i form av utebliven fritidsaktivitet.  

 
 
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 

Inriktningsbeslut mål och ekonomiska ramar 2021-2024 för den 
fortsatta budgetdialogen 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen antar inriktningsbeslut innehållande förslag till mål, uppdrag och 
ägardirektiv, planeringsramar för drift 2021-2024 samt investeringsplan för 2021-2024 
enligt tjänsteskrivelsen daterad 10 februari 2020. 
 

2. Nämnderna ska inkomma med synpunkter och konsekvensbeskrivningar för mål, 
uppdrag och planeringsramar samt investeringsplan till kommunstyrelsen senast 
2020-05-04.  
 

3. Nämnderna ska inkomma med förslag på åtgärder som frigör medel om totalt 11 
miljoner kronor årligen för 2021-2024. 
 

4. Bolagens synpunkter och konsekvensbeskrivningar på ägardirektiv ska vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast 2020-05-04. 
 

5. Kommunstyrelsen fastställer tidplanen för det fortsatta arbetet med Mål och budget 
2021.  

 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige tilldelats uppdraget att bereda mål och budget 
med investeringsplan samt ägardirektiv. Förslaget till mål och budget fastställs av  
Kommunfullmäktige.  
 
I föregående års mål och budget har Kommunfullmäktige beslutat om planeringsramar för 
2021-2023 vilket är utgångspunkten för inriktningsramarna i budgetarbetet. Dessa 
planeringsramar uppdateras med senaste skatteprognosen och befolkningsförändringar som 
påverkar resursfördelning till nämnder. 
 
Det lämnade förslaget till inriktningsbeslut uppfyller kommunfullmäktiges riktlinjer för god 
ekonomisk hushållning som stipulerar ett långsiktigt överskottsmål om 1 procent av skatter, 
bidrag och kommunalekonomisk utjämning.   
 
Nämnderna får i uppdrag att lämna förslag på åtgärder eller förändringar som kan frigöra 
totalt 11 miljoner kronor på helheten. Motivet är att statsbidrag till skolan upphör under 2020 
och det motsvarar cirka 5 miljoner kronor, det är därför angeläget att tillföra nya resurser 
grundskolan. För gymnasieskolan har programkostnaden ökat stadigt senaste åren och 
budgetposten behöver tillföras 3-5 miljoner kronor för att erhålla ekonomi i balans.  
Vidare har Socialnämnden en stor utmaning i att nå en ekonomi i balans, lösning är sannolikt 
en kombination att tillföra ytterligare ekonomiska medel och anpassa ambitionsnivåer samt 
effektivare arbetssätt. Sammantaget behövs det därför komma fram förslag som bidrar till att 
lösa ekvationen för kommunhelheten på bästa sätt. 
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Sveriges kommuner och regioner beräknar kostnadstrycket i kommunsektorn till 2,8 % under 
år 2021, inriktningsbeslutet ger nämnderna ett begränsat tillskott för inflation och 
löneöversynen, total uppräkning är i genomsnitt 1,3%. Indirekt kommer det krävas en 
produktivitetsökning med cirka 1,5 %, allt annat lika för att uppnå en ekonomi i balans. Vidare 
får det anses ligga i linje med uppdraget från kommunfullmäktige att skapa en 
kostnadseffektiv kommunal organisation som tar tillvaratar nya arbetssätt och förnyelse 
genom bland annat digitaliseringens möjligheter, ökad samverkan och samarbete och genom 
det möta framtidens utmaningar. Alla nämnder ska inkomma med synpunkter och 
konsekvensbeskrivningar av nämndens ekonomi.  
 
I inriktningsbeslut finns även mål och indikatorer som anger ambitionsnivåer, nämnden ska 
analysera om ambitionsnivå och tilldelade resurser överensstämmer. Kommunstyrelsen 
begär därför att nämnderna inkommer med förslag på rimlig målsättning för att ge 
effekt/måluppfyllelse/uppnå. Nämnderna ska även inkomma med en kompletterad och 
prioriterad investeringsplan, investeringar som inte bedöms vara finansierade i drift behöver 
prioriteras ned eller flyttas fram i tid.   
 
Kommunens bolag ska lämna synpunkter på ägardirektiven och konsekvenser som dessa 
innebär. Synpunkter och konsekvenser ska vara kommunstyrelsen till handa senast den 4 
maj. Förslag till mål och budget kommer att lämnas till kommunstyrelsen den 24 augusti, 
Kommunfullmäktige tar beslut om mål och budget 2021 den 23 september.  
 
 
Bakgrund 
För mål och budget 2021 är tidplanen liknande det som var förgående år, vilket innebär 
beslut om mål och budget i september månad. Syftet med senareläggningen är att skapa 
mer tid för dialog och ökad förankring, men också möjliggöra att ta in resultat från det 
förändringsarbete som pågår inom den kommunala organisationen.  
 
Syftet med innovations- och förändringsarbetet är att skapa en kostnadseffektiv organisation 
som kan möta framtidens utmaningar. För att nå dit behöver genomgripande åtgärder vidtas 
som tillvaratar nya arbetssätt och ny teknik. Vidare behöver processer förenklas, 
administration minimeras, mer samverkan och samarbete etc.  
 
Den framtida utmaningen är delvis redan här, antalet äldre växer för varje år och innebär att  
kommunerna förväntas leverera mer service utan att skatteintäkterna växter i samma 
omfattning. I ett längre perspektiv beräknas färre försörja fler (vilket bör leda till lägre 
skatteintäkter). Det betyder också att kompetensförsörjningen kommer bli en svår utmaning 
för den offentliga sektorn.  
 
Budgetdialogen startade redan i oktober med Regionens omvärldsdag, i december bröts den 
ned på lokal nivå med omvärldsspaning genom förvaltningscheferna samt framtagande av 
dokumentet Framtid Knivsta. I januari redogjordes för de ekonomiska 
planeringsförutsättningarna. Detta är grunden till inriktningsbeslutet och dess prioriteringar.  
 
Varje nämnd ska bearbeta och analysera inriktningsbeslutet med utgångspunkt i de 
föreslagna målen, uppdragen, driftramar, investeringsplan och därefter besluta om 
synpunkter med konsekvensbeskrivningar som lämnas till kommunstyrelsen senast 4 maj. 
Bolagen ansvarar för att analysera ägardirektiven och utdelningsnivå. 
  
Alla nämnder ska också prova och se möjliga lösningar inom respektive ansvarsområde, 
som kan leda till ökade intäkter såväl som minskade kostnader för helheten (gäller även 
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kommunala avgifter). Nämndernas lämnade skrivelser med synpunkter, konsekvenser och 
förslag ligger till grund till mål och budget 2021 samt den dialog som kommunstyrelsen 
kommer föra mot nämndernas ordföringar den 15 maj.  
 
 
Tidplan 
Tidplan för budgetprocessen (mål och budget 2021) 

• Beslut av inriktningsbeslut i kommunstyrelse 24 februari 2020 
• Nämnderna tar beslut om synpunkterna och konsekvensbeskrivningar på målen, 

driftramar, investeringsplan senast den 4 maj 2020 
• Budgetdialog kommunstyrelse och nämnder (ordföringar), 15 maj 2020 
• Förslag till Mål och Budget 2021 klart till kommunstyrelsen utskick den 14 augusti 

2020 
• Beslut om förslag till Mål och Budget 2021 i kommunstyrelse 24 augusti 2020 
• Beslut av Mål och Budget 2021 i kommunfullmäktige 23 september 2020 

 
 
Mål och uppdrag - Knivsta kommun 
Agenda 2030 är vägledande för mandatmålen, inriktningsmål och indikatorer. Målen följer 
målstrukturen Värde, Bo och trivas, Växa och Värna. Mandatmål har underliggande 
inriktningsmål med indikatorer. Kommunstyrelsen begär därför att nämnderna inkommer med 
förslag på rimlig målsättning för att ge effekt/måluppfyllelse/uppnå mandatmålet. 
 
Kommunfullmäktiges uppdrag syftar till att mer specifikt markera och uppnå en förändring. 
Uppdragen behöver följas upp och analyseras i respektive nämnd, är de möjliga att uppnå? 
Vad kan vår nämnd bidra med?  
 
Budgetdirektiv för de kommunägda bolagen 
De kommunägda aktiebolagen är kommunens verktyg för en kvalitativ och effektiv 
verksamhet inom en rad olika verksamhetsområden. Bolagen är en del av 
kommunkoncernen och ska i sin dagliga verksamhet agera utifrån kommunens vision, 
strategier och mål samt Agenda 2030.  
 
Bolagens ändamål och uppdrag regleras av bolagsordningen. Bolagen ska sträva efter att 
genom sin verksamhet uppnå både affärsnytta och samhällsnytta. Bolagen har, förutom sina 
bolagsändamål, som gemensam uppgift att bidra till att stärka Knivsta kommuns attraktivitet 
genom egen verksamhet och bidra till en hållbar utveckling av Knivsta kommun. I 
budgetdirektiven förtydligar ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet 
samt fastställande av avkastnings- och soliditetskrav.  
 
Borgensavgiften förslås lämnas oförändrad (0,3 procent) för kommunens helägda bolag. 
 
Den beräknade utdelningsnivån beräknas årligen till 8 miljoner kronor, varav 1 miljon kronor 
avser Kommuninvest. Från helägda bolagen bedöms det möjligt att erhålla totalt 7 miljoner 
kronor årligen (avser bolagen Kommunfastigheter i Knivsta AB och Alsike Fastighets AB). 
 
I ägardirektivet för Kommunfastigheter i Knivsta AB har en justering av soliditetskravet gjorts. 
 
Bolagens styrelser ska inkomma med synpunkter på föreslagna budgetdirektiv för 2021 samt 
lämna bedömning och konsekvenser av föreslagen utdelningsnivå till kommunstyrelsen 
senast 4 maj.  
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Ekonomiska planeringsramen 
De ekonomiska planeringsramarna beräknas ge ökade skatteintäkter med ca 4 procent eller 
ca 45 miljoner kronor jämfört med 2020 års budget. För hela planperioden är ökningen 16,5 
procent. Detta är i huvudsak en följd av att befolkningen ökar men även att skatteunderlaget 
förväntas öka kommande år om än i mycket långsam takt jämfört med de senaste åren.  
 
Skattesatsen för beräkning av skatteintäkter är för år 2021 21:41 kr, år 2022 20:91, år 2023 
20:91, år 2024 20:91.    
 
Exploateringsintäkterna uppgår till 44 miljoner kronor för respektive år (budgeterat 2020, 44 
miljoner kronor). Intäktsnivån i relation till skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning 
understiger 4 procent och sista planeringsåret (2024) är den 3,3 procent. 
 
I budgetkalkylen finns endast ett riktat statsbidrag budgeterat avseende maxtaxa i förskola, 6 
miljoner kronor. 
 
Resursfördelning av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning sker efter både 
befolkningsprognos, politisk prioritering samt historiskt utfall. Förändringar i 
befolkningsprognosen innebär att volym eller antal kan justeras vilket medför att medel tillförs 
eller dras av, ett annat ord för förändringen av ekonomiska ramen är volymuppräkning. För 
2021 är den totala volymuppräkningen 10,6 miljoner kronor, varav utbildningsnämnden 
erhåller 4,9 miljoner kronor och socialnämnden 5,5 miljoner kronor. 
 
Politiska förändringar för år 2021 summeras till -38,2 miljoner kronor, förändringen avser 
dock en större teknisk förändring. Avgiftsintäkterna har tidigare budgeterats under 
finansförvaltningen, från 2021 är förslaget att nämnderna får del av dem direkt. Det innebär 
att Socialnämnden tillförs 13,80 miljoner kronor i ökade intäkter men får också 13,8 miljoner 
kronor i minskade kommunbidrag. För utbildningsnämnden motsvarar förändringen 26 
miljoner kronor i minskat kommunbidrag men en ökad avgiftsintäkt om 26 miljoner kronor, 
det vill säga ett nollsummespel. Ansvaret och administrationen för avgifterna är detsamma 
som tidigare. I övrigt är det värt att kommentera att 3,5 mnkr tillförs centrum för idrott och 
kultur, ishallen som tillkommer år 2020 får under år 2021 en helårseffekt avseende hyra. 
Förändring exklusive teknisk förändring är endast 1,6 miljoner kronor. 
 
Den totala resursökningen till styrelse och nämnd motsvarar 28,5 miljoner kronor eller 2,3 
procent exklusive teknisk förändring. 
 
Aktiv personalpolitik förändras genom att HR-kontoret får disponera 570 tkr fritt under 
kommunstyrelsen. De återstående medlen fryses, strategiska lönesatsningar flyttas in i 
budgetprocessen och ska i det slutliga budgetförslaget inkorporeras i nämndernas 
ekonomiska ramar.  
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Under finansnetto finns budgetposten internränta, dvs ränteintäkter från nämnderna 
investeringar. Under flera år har investeringar varit låga och får nu till följd att ränteintäkterna 
nu behöver justeras ned, totalt 2,3 miljoner kronor i minskning mot plan. Det som är positivt 
är att räntekostnaden på kommunens lån nu blir lägre, dock inte i samma omfattning, en 
positiv justering görs med 650 tusen kronor för finansiella poster. För budgetposten 
finansiella intäkter justeras borgensavgiftsintäkten något upp, framöver väntas dock 
borgensavgifterna inte öka eftersom det inte finns något upplåningsbehov kommande 4 år. 
Utdelning höjs med 7 miljoner kronor (från 0 kr) vilket hänger samman med att från år 2021 
bör det vara möjligt att erhålla utdelning ur Kommunfastigheter i Knivsta AB eller Alsike 
Fastighets AB. Vilket bolag som förväntas lämna utdelning avgörs på bolagsstämman. I 
övrigt väntas Kommuninvest lämna en utdelning om 1 miljon kronor årligen. Det ger en total 
förändring på finansnettot om 5,7 miljoner kronor mot plan år 2021.  
 
Det finansiella målet för perioden 2021-2024 är 1 procent av skatter, bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning, mer specifikt för år 2021 är det 11.9 miljoner kronor. I 
inriktningsbeslutet är överskottet större (21,1 miljoner kronor), avsikten är att 
mellanskillnaden ska nyttjas i kommande budgetförslag. 
 
Men eftersom det finns stora behov av tillskott till flera verksamheter på grund av 
omvärldsförändringar och demografiskt tryck (exempel är reducerade statsbidrag, 
prishöjningar, obalanser etc). Dock är behovet större än utrymmet, därför behöver det 
komma förslag från nämnderna med möjliga åtgärder som leder till ytterligare 
förändringsutrymme om 11 miljoner kronor. Det är därför idag inte möjligt att göra 
prioriteringar som låser upp tillgängliga resurser.  
 
För perioden 2021-2023 ska finansiella målet i genomsnitt uppgå till lägst 1 procent av 
skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning som är målet i Kommunfullmäktiges 
riktlinjer för god ekonomisk hushållning.  
 
 
Driftramar 
I detta framlagda inriktningsbeslut finns en volymuppräkning för verksamheterna gata, park, 
allmän fritid, pedagogisk verksamhet och vård och omsorg. Detta är en kompensation för 
ökade volymer som en ökad befolkning medför.  
 
De ekonomiska ramarna räknas upp med en differentierad uppräkning, i genomsnitt 1,3 
procent. Sveriges kommuner och landsting beräknar det generella kostnadstrycket till 2,8 
procent för 2021, vilket innebär ett indirekt effektiviseringsbeting motsvarande 1,5 procent i 
samtliga verksamheter.  
 
Utöver detta har förvaltningen i uppdrag från politiken att förändra arbetssätt och öka 
användandet av ny teknik samt förenkla processer. För detta arbete finns medel under 
kommunstyrelsens finansförvaltning för att bedriva utvecklingsarbete, KS prioriterat, totalt 8,3 
miljoner kronor.  
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Kommunstyrelsen 
Inriktningsbeslutet innehåller en fortsatt ökning av medel för idrotts och fritidsanläggningen 
CIK, +3,5 mnkr. Del av aktiv personal politik inordnas under HR-kontoret, 570 tkr. 
 
Totalt erhåller styrelsen en ramökning med 3,4 procent mot 2020 års budget, exklusive 
tillförda medel CIK är ökningen 1,3 procent. För år 2023 budgeteras driftmedel för ny 
idrottshall vid Adolfsbergsskolan, totalt 3 mnkr. Effektiviseringsbetinget ökar succesivt under 
planeringsåren, för 2021 uppgår det till 1,1 mnkr. 
 
Samhällsutvecklingsnämnden  
Parkverksamheten höjs enligt plan med 150 tkr år 2021, i övrigt ingen förändring.  
Totalt erhåller samhällsutvecklingsnämnden en ramökning med 2,2 procent mot 2020 års 
budget. Effektiviseringsbetinget ökar succesivt under planeringsåren. 
 
Socialnämnden 
Nämnden erhåller en ökning med 8,7 miljoner kronor totalt varav volymuppräkning ger 5,5 
miljoner kronor. Avgifter och hyresintäkter tillfaller enligt förslaget direkt från 2021, 
förändringen är ett nollsummespel.  
 
Kommunbidrag till flyktingverksamheten från år 2021 ut helt enligt plan. Totalt erhåller 
nämnden en ramökning med 2,9 procent mot 2020 års budget. Effektiviseringsbetinget ökar 
succesivt under planeringsåren, för 2021 uppgår beloppet till 2,4 miljon kronor. 
 
Utbildningsnämndens  
Ekonomiska ramen höjs totalt med 13 miljoner kronor eller 1,9 procent, volymuppräkningen 
för fler barn och elever utgör 4,9 miljoner kronor. Avgiftsintäkter tillfaller nämnden från 2021, 
beräknad belopp är 26 miljoner kronor som kommunbidraget reduceras med 
(nollsummespel). Effektiviseringsbetinget ökar succesivt under planeringsåren, för 2021 
uppgår beloppet till 5,4 miljoner kronor. För år 2023 budgeteras driftmedel under 
kommunstyrelsen för ny idrottshall vid Adolfsbergsskolan.  
 
Bygg och miljönämnden  
Ingen förändring av planerad ekonomisk ram år 2021-2024. Effektiviseringsbetinget ökar 
succesivt och uppgår år 2021 till 98 tusen kronor. 
 
Investeringsplan 
Kommunens investeringsplan uppdateras årligen och nämnderna ombeds att lämna 
synpunkter på investeringsplanens objekt för perioden 2021-2024. Totalt uppgår 
investeringsplanen till 638 miljoner kronor inklusive exploatering, vilket i genomsnitt är 159 
miljoner kronor om året. Exklusive exploatering och kommunstyrelsen ofördelade 
investeringsmedel är den årliga investeringen 59 miljoner kronor och ligger då något över det 
historiska genomsnittet för genomförda investeringar.  
 
Reinvsteringar uppgår till cirka 18,2 miljoner kronor årligen, med reinvestering menas 
investering som ersätter en tidigare eller motsvarande investering, med det förutsätts också 
finansiering finnas för genomförande av investeringen. 
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Nyinvesteringar uppgår till 41 miljoner kronor årligen, om investeringar genomförs beräknas 
driftkostnaderna öka med i genomsnitt 7,8 mnkr per år. Det är sannolikt inte genomförbart 
därför behöver nämnderna pröva alla önskade investeringar och återkomma med en 
reviderad investeringsplan.  
 
 Utgift Utgift Utgift Utgift Summa 

 2021 2022 2023 2024  
Kommunstyrelsen 23 950 23 350 46 150 42 500 135 950 
Samhällsutvecklingsnämnd 36 100 46 200 22 700 17 000 122 000 
EXPLOATERING - 
Samhällsutvecklingsnämnd 70 500 108 500 99 000 82 500 360 500 
Bygg- och miljönämnden 4 000 500 1 000 1 500 7 000 
Socialnämnden 1 100 100 0 0 1 200 
Utbildningsnämnden 2 875 2 675 2 935 2 675 11 160 
Summa 138 525 181 325 171 785 146 175 637 810 

       
 Utgift Utgift Utgift Utgift Summa 

 2021 2022 2023 2024  
Investeringar exkl exploatering 58 025 62 825 62 785 53 675 277 310 
Reinvesteringar 17 875 17 375 19 535 17 975 72 760 
Nyinvesteringar 40 150 45 450 43 250 35 700 204 550 
Beräknad kapitaltjänstkostnad etc 
nyinvesteringar* 8 050 8 369 8 051 6 806 31 276 

       
*) Beräkning är mycket grov, infrastruktur 20 år avskrivning övriga 5 år, internränta 1,5%, 
underhåll/licenskostnad 10%) Befriad=ingen avskrivning 

 
Nivån på investeringsobjekten är ett utgiftstak för respektive projekt. Verksamheten ska med 
andra ord, om det är möjligt utföra investeringen till en lägre utgift. Omvänt ska 
verksamheten begära utökad investeringsram om villkoren förändrar sig, alternativt minska 
ambitionsnivån. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Hela ärendet är av ekonomisk karaktär, inriktningsramarna är ett första utkast till budget för 
perioden 2021-2024. Förslaget är fullt finansierat med överskottsmål mellan 0,9-1,8 procent 
av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Bilaga 1 Mål 
Bilaga 2 KF uppdrag 
Bilaga 3 Ägardirektiv – Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Bilaga 4 Ägardirektiv – Alsike Fastighets AB 
Bilaga 5 Ägardirektiv – Knivstabostäder AB 
Bilaga 6 Inriktningsramar Drift 2021-2024 
Bilaga 7 Investeringsplan 2021-2024 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektörens ledningsgrupp 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Knivstabostäder AB 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Alsike Fastighets AB 
 

 
 
 

Daniel Lindqvist   Dan-Erik Pettersson 
kommundirektör   Ekonomichef 



Sida 9 av 36 

 
 

Tjänsteskrivelse 2020-02-10 
Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

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

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

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

 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

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

 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

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

  

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

Värde                                               

  
Knivsta kommun ska tillhandahålla effektiv och kvalitativ 
verksamhet 

Mål 1: Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend1 
Nettokostnad egentlig verksamhet, kr/inv 2 56 861 56 094 (Riket) 56 861  

Låneskuld per invånare 3 58 500 30 442 (Riket) 75 000  

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

- 1,8 % 1,3 %(Riket) 1,5 %  

 

  

                                                
1 Trend är en jämförelse av tidigare års resultat och nuvärdet 
2 www.kolada.se- År 2018 
3 www.kommuninvest.se- År 2017 
4 www.kolada.se- År 2018 
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Mål 2: Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet 
till rimlig kostnad 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS),  
andel (%) 5 

7,8 % 3,6 %      
(Uppsala län) 

4 %  

Nöjd medborgarindex helheten 6 53  55 (Riket) 60   

Kvinnor  
53  

Män   
54  

Kostnad per betygspoäng 7 369 421 (Uppsala 
län) 

370  

 

Mål 3: Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarens kompetens tas tillvara. 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 

Medarbetarengagemang (HME) – 
motivationsindex  

80 80 (Uppsala 
län) 

80  

Medarbetarengagemang (HME) – 
ledarskapsindex  

80 80 (Uppsala 
län) 

80   

Sjukfrånvaro  6,7 %
  

Kvinnor 7,2 % 
Män 4,8 % 

7,2 %    
(Uppsala län) 

6  

 
  

                                                
5 www.kolada.se- År 2017 
6 www.kolada.se- År 2017 
7 www.kolada.se- År 2017 
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Bo och trivas 

   
Knivsta kommun ska verka för en attraktiv närmiljö och välmående 
invånare 

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

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI8 68 73 (Riket) 73  

Idéburet-offentliga partnerskap antal 2   4  

Andelen unga som anser att de har mycket stora 
eller stora möjligheter att föra fram åsikter till de 
som bestämmer i kommunen9 

19,6 % 19,3 % 

(Uppsala län) 

 

20 %  

Pojkar 
åk 9        
24,7 % 

Flickor 
åk 9           
13,7 % 

 

 

Mål 5: Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv 
och meningsfull fritid 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Mål-
sättning 

Tren
d 

Andelen unga som känner 
sig trygga på ungdomens 
hus, fritidsgård eller 
liknande 10 

88,2 % 

Åk 9 flickor 78,3 % Åk 9 pojkar 95,8 % 

89,9 % (Uppsala län) 89 %  

Nöjd Medborgar-Index11 Idrott- och motions-
anläggningar 

61  

Kultur 

52 

Kultur 

57 
(Uppsala 

län) 

Idrott 

59 
(Uppsala 

län) 

65  

Män       Kvinnor Män    Kvinnor 

                                                
8 www.kolada.se- År 2018 
9 Liv och hälsa UNG- År 2017 
10 Liv och hälsa UNG- År 2017 Rapportering sker som ett genomsnitt för kommunen (ej på Årskursnivå) 
11 www.kolada.se- År 2017 
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60    61 55             50 

 

Mål 6: Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en 
god hälsa 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Ohälsotal, dagar 12  17,4 % 26,4 %          

(Uppsala län) 
17 %  

Kvinnor 
23,3 % 

Män 
11,7 % 

Kvinnor 
33,3 % 

Män   
20 % 

Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra 13  76 % 

 

76 %             
(Uppsala län) 

76 %  

Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa som 
bra 14 

66 % 

Flickor 59,8 % 

Pojkar 73,6 % 

 67,4 %       
(Uppsala län) 

 

70 %  

Andelen elever i åk 9 som aldrig brukat 
narkotika 15 

93, 8 % 

Pojkar 91,9 

Flickor 97,1 

93,5 % 93 %  

 
  

                                                
12 www.kolada.se- År 2018 
13 Liv och hälsa- År 2019 
14 Liv och hälsa UNG- År 2019 
15 Liv och hälsa UNG- År 2019 
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Växa 

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

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

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Andel föräldrar som är nöjda med sitt 
barns förskola i sin helhet16 

94 %  94  

Elever i åk 9: Jag känner mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel (%)17 

 

86,8 82,2  

(Uppsala län) 

87  

Andel behöriga till yrkesprogram 
gymnasieskolan, hemkommun 18 

89,1 % 84,8  

(Uppsala län) 

90  

Flickor 
88,6 % 

Pojkar 
89,5 % 

Flickor 
85,8 % 

Pojkar      
84 % 

Andel elever med gy.examen efter 4 år, 
hemkommun 19 

69,1 % 71,2 %   (Uppsala län) 70 %  

Flickor 
78,2 % 

Pojkar 
60,6 % 

Flickor 
75,9 % 

Pojkar     
66,9 % 

 

  

                                                
16 Kommunens egna enkät- kommunala och fristående förskolor 
17 www.kolada.se- År 2018 
18 www.kolada.se- År 2018 
19 www.kolada.se- År 2017 
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Mål 8: Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella 
livssituation.  

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, 
andel (%) 20 

3,1 7,8              
(Uppsala län) 

3,1  

Ej återaktualiserade personer med 
försörjningsstöd ett år efter avslutat 
försörjningsstöd, andel (%) 21 

89 78              
(Uppsala län) 

89  

Invånare 17-24 år som varken studerar eller 
arbetar, andel (%) 22 

6,6 % 8,5 %             
(Uppsala län) 

6,6 %  

Kvinnor 
6,3% 

Män    
6,8 % 

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

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%) 23 

91 % 91 %               
(Uppsala län) 

 

90 %  
Kvinnor 
95 % 

Män      
86 % 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%) 24 

84 % 83 %              
(Uppsala län) 

 

90 %  
Män   
79 % 

Kvinnor 
88 % 

 
  

                                                
20 www.kolada.se- År 2017 
21 www.kolada.se- År 2018 
22 www.kolada.se- År 2017 
23 www.kolada.se- År 2018 
24 www.kolada.se- År 2018 
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Värna 

     
Knivsta kommun ska växa hållbart och vara ett föredöme inom 
miljöområdet. 

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

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, 
antal/1000 inv.25 

17,1 6       (Uppsala 
län) 

9  

Färdigställda bostäder i småhus under året, 
antal/1000 inv. 26 

3,3 1,8 2,5  

Hushållsavfall som samlats in för 
materialåtervinning, inkl. biologisk behandling 27 

42 % 43 % (Uppsala 
län) 

45 %  

 

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

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete28 60 57      (Uppsala 

län) 
61  

Kvinnor 
61 

Män 
59 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under 
hela året 29 

22 % 27 %  (Uppsala 
län) 

24 %  

Utsläpp av växthusgaser inom kommunens gränser, 
ton CO2-ekv/inv 30 

4,62 5,14   (Uppsala 
län) 

4  

 

  

                                                
25 www.kolada.se- År 2018 
26 www.kolada.se- År 2018 
27 www.kolada.se- År 2017 
28 www.kolada.se- År 2017 
29 www.kolada.se- År 2017 
30 www.kolada.se- År 2016 
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Bilaga 2 KF-uppdrag  
Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och nämnder. 
 

Uppdrag Målbild Styrelse / nämnd 
Effektiviseringsprogram – 
framtagande av åtgärder för 
en långsiktig ekonomi i 
balans 

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

Kommunstyrelsen 

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

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

Kommunstyrelsen och 
nämnder 

Lokaleffektivitet – 
framtagande av plan för 
ökad lokaleffektivitet inom 
alla verksamhetsområden 

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

Kommunstyrelsen och 
nämnder 

Fossilfri/koldioxidneutral 
kommun – minimerad 
plastanvändning och giftfri 
förskola 

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral 
kommunkoncern 

Kommunstyrelse och 
nämnder 

Upphandlingar – 
kravställning i upphandlingar 
på ekologiska och 
rättvisemärkta produkter 

Upphandling och inköp av 
varor och tjänster ska vara 
ekologiska och 
rättvisemärkta 

Kommunstyrelsen och 
nämnder 
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Uppdrag Målbild Styrelse / nämnd 

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

Hållbar stadsplanering Kommunstyrelse och 
nämnder 

Cykelvägar är prioriterade, 
cykelväg mellan Alsike och 
Uppsala ska bevakas i 4-
spåravtalet 

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden 

Plan för parkeringslösningar 
och stimulera ett minskat 
bilberoende  

Hållbar stadsplanering Samhällsutvecklingsnämnden 
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Bilaga 3 Ägardirektiv – Kommunfastigheter i Knivsta AB  
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. 
 
Bakgrund 
Kommunfastigheter i Knivsta AB bildades 2004, bolaget har uppdraget att förvalta 
verksamhetslokaler, såsom skolor, förskolor, sim- och sporthallar samt andra lokaler. 
 
Det kommunala ändamålet31 
Bolagets syfte är med iakttagande av kommunal självkostnadsprincip tillgodose Knivsta 
kommuns behov av verksamhetslokaler och för Knivsta kommuns räkning på bästa sätt äga 
och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun 
kommunal angelägenhet. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta 
kommun. 
 
Föremålet för bolagets verksamhet1 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun, 

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

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

 
Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 
Budgetdirektiv 2021 
Knivsta kommun ska ses som en helhet. Den totala kommunnyttan ska ligga till grund för mål 
och ambitioner i kommunens olika verksamheter, vare sig de drivs i förvaltnings- eller 
bolagsform. Kommunfastigheter i Knivsta AB är således en del av kommunkoncernen med 
de krav detta ställer på beslutsfattande, information och samråd.  
 
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och 
bolaget ska även implementera kommunens policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet 
mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i 
enstaka fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll. 
 
I samverkan mellan bolaget och Knivsta kommun ska bolaget tillhandahålla kostnads- och 
driftseffektiva lokaler för den kommunala verksamheten. Bolaget har också att sträva efter, 
av miljömässiga och ekonomiska skäl, att ha energieffektiva fastigheter och att vara aktivt i 
att söka samordningsfördelar.  
 
Vidare ska bolaget aktivt finna fördelaktiga lösningar för kommunhelheten, för friställda 
lokaler och fastigheter som kommunen inte vill utnyttja, genom att hyra ut lokaler externt, 
avyttra eller förädla fastigheter. Bolaget ska även förvalta andra fastigheter som ägs av 
kommunen enligt särskilda överenskommelser som tecknas mellan parterna. 
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Bolaget ska tillse att de av bolaget ägda fastigheterna underhålles på ett sådant sätt att 
nedskrivningsbehov utöver normal planenlig avskrivning inte uppkommer. För detta ska 
bolaget upprätta en underhållsplan som årligen fastställs. 
Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Kommunfastigheter i Knivsta AB 
ska i all nyanskaffning upphandla fordon med minst miljöklassningen euro 6. Målsättningen 
är fordon som drivs med fossilfria bränslen. 
 
Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter, sträva efter att 
lokaler har hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från kommunal verksamhet på 
grund av lokalens utformning. Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och 
ledningsmodell. 
 
Kommunfastigheter I Knivsta AB ska, när så är lämpligt, samverka med kommunen och 
kommunens övriga bolag genom gemensamma upphandlingar. 
 
Kommunfastigheter i Knivsta AB ska i bygginvesteringar avsätta medel för konstnärlig 
gestaltning motsvarande 0,6 procent av investeringsutgiften i enlighet med 
Kommunfullmäktiges fastställda program för Konstnärlig gestaltning i Knivsta kommun.  
 
Kommunfastigheter i Knivsta AB ska, i likhet med Knivstabostäder AB, samverka med 
kommunen för att lösa boendet av Socialnämnden identifierade behov. Parternas behov och 
skyldigheter i samverkan, avseende de identifierade behoven, ska årligen nedtecknas i ett 
avtal mellan bolaget och Socialnämnden, där antalet lägenheter som står till kommunens 
förfogande ska uppgå till var 4:e lägenhet som omsätts under året.  
 
Bolagens styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagens stadgar, 
redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de specificerade målen 
med densamma. Utlåtandet ska vara så utformats att det kan läggas tillgrund för 
kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a §§ kommunallagen. 
 
För verksamheten gällande kommunala principer 
Eftersom bolaget bedriver kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincip, 
likställighetsprincip och lokaliseringsprincip. Nedan förtydligas två av dessa för 
implementering i bolagets verksamhet. 
 
Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det 
geografiska området Knivsta kommun. 
 
Självkostnadsprincipen innebär att bolaget vid sin prissättning ska räkna med samtliga 
kostnader som vid normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. 
Det innebär att relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska 
även ingå kapitalkostnader samt skälig avkastning på det egna kapitalet. 
  
För bolaget gäller dessutom att det är den framtida självkostnaden som ska beräknas på 
lång sikt där bolagets underhålls- och ombyggnadsintervaller ska vara vägledande. 
 
Ägardirektiv för dotterbolag 
Upprättande av ägardirektiv för dotterbolag sker i samarbete med dotterbolagets styrelse och 
kommunstyrelsen. Beslut i KS/KF om ägardirektiv för dotterbolag förutsätter godkännande av 
moderbolagets styrelse. 
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Ekonomiska och finansiella direktiv  
Kommunfastigheter i Knivsta ABs resultatmål efter finansiella poster, ska över tid uppgå till 3 
procent årligen av omsättningen. Därutöver ska bolaget säkerställa en soliditetsnivå som 
över en 5 årsperiod uppgår i genomsnitt till minst 10 procent.  
 
Programmet för ökad kostnadseffektivitet ska löpa vidare under 2021, anpassning av 
organisation ska löpande göras efter förändringar i omvärlden. Programmet ska ha särskilt 
fokus på samarbete och samverkan som leder till ytterligare effektivitetsvinster för 
kommunkoncernen. Åtgärder ska återrapporteras till Kommunstyrelsen löpande under år 
2021. 
 
 
Informations- och samrådsskyldighet 
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas vid: 

• Försäljning och förvärv av fastigheter 
• Förvärv av aktieposter i andra bolag 
• Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 
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Bilaga 4 Ägardirektiv – Alsike Fastighets AB 
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. 
 
Bakgrund 
Alsike Fastighets AB bildades hösten 1989 med syfte att utveckla och exploatera Alsike.   
 
Det kommunala ändamålet32 
Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, utveckla och exploatera 
Alsike. Därutöver bistå Knivsta kommun med exploatering av andra potentiella områden 
inom Knivsta kommun. 
 
Försäljning av tomt- och kvartersmark ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, 
med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja utveckling av Alsike och Knivsta. 
Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. 
 
Föremålet för bolagets verksamhet2 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun planlägga, förvärva, låta 
bebygga, förvalta och försälja fast egendom samt att bedriva annan härmed förenlig 
verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. 
Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 
Budgetdirektiv 2021 
Alsike Fastighets AB ska verka för att Alsike exploateras långsiktigt hållbart och bidrag till 
kommunens totala samhällsutveckling och därigenom skapa värden för sina ägare.  
 
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och 
bolaget ska även implementera kommunens policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet 
mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i 
enstaka fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll. 
 
I exploateringsarbetet för Alsike ska en samlad varierad bostadsstruktur eftersträvas, för att 
på sikt möjliggöra etablering av service i form av affärer och kollektivtrafik. Vidare ska 
bolaget verka för en tågstation och en avfart från E4:an till Alsike. 
 
Bolaget ska även bistå/samarbeta med kommunen vid exploatering av andra områden inom 
Knivsta kommun, ett avtal ska upprättas mellan Samhällsutvecklingsnämnden och bolaget 
för utbyte av tjänster. 
  
Bolaget ska aktivt verka för att få arbetsgivare att etablera sig i Knivsta, med tonvikt på 
kunskapsintensiva företag och verksamheter. Bolaget ska främja lokalproducerade varor och 
tjänster när det är möjligt, i exempelvis upphandlingar. 
 
Alsike Fastighets AB ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens 
övriga bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar.  
 
Agenda 2030 integreras som en del i bolagets styr- och ledningsmodell. 
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För verksamheten gällande kommunala principer 
Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det 
geografiska området Alsike, med undantag när Knivsta kommun har behov av stöd i 
utveckling av potentiella exploateringar inom övriga kommunen. 
  
Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av 
det kommunala ändamålet med verksamheten.  
 
Ekonomiska och finansiella direktiv  
Alsike Fastighets AB har för sin egen verksamhet, ett resultatkrav som över en 5 års period 
uppgår i genomsnitt till 12 miljoner kronor per år efter finansiella poster. Avkastningen ska 
säkra bolagets långsiktiga ekonomiska åtaganden och möjliggöra årlig utdelning till 
kommunen. 
 
Programmet för ökad kostnadseffektivitet ska löpa vidare under 2021, anpassning av 
organisation ska löpande göras efter förändringar i omvärlden. Programmet ska ha särskilt 
fokus på samarbete och samverkan som leder till ytterligare effektivitetsvinster för 
kommunkoncernen. Åtgärder ska återrapporteras till Kommunstyrelsen löpande under år 
2021. 
 
Informations- och samrådsskyldighet 
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser: 

• Förvärv av aktieposter i andra bolag 
• Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 



Sida 24 av 36 

 
 

Tjänsteskrivelse 2020-02-10 
Bilaga 5 Ägardirektiv – Knivstabostäder AB 
I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. 
 
Bakgrund 
Knivstabostäder AB är kommunens allmännyttiga bolag och dess bestånd består 
huvudsakligen av hyreslägenheter. 
 
Det kommunala ändamålet33 
Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 
lokaliseringsprincip, främja bostadsförsörjningen i Knivsta kommun och erbjuda 
hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt 
affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta 
kommun. 
 
Föremålet för bolagets verksamhet3 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun förvärva, äga, bebygga, 
förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill 
hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del 
av dessa fastigheter, används för kommunala verksamhet eller är kommersiella lokaler som 
har ett samband med den övriga verksamheten. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag 
som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 
 
Budgetdirektiv 2021 
Knivstabostäder ska skapa trivsamma, trygga och attraktiva bostadsområden genom aktiva 
åtgärder och samarbete med kommunen, föreningsliv och andra organisationer.  
 
Knivsta kommuns vision och Agenda 2030 är vägledande för bolagets verksamhet och 
bolaget ska även implementera kommunens policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet 
mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i 
enstaka fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll. 
 
Knivstabostäder ska fortsätta att vidta åtgärder för att skapa långsiktigt hållbara fastigheter ur 
energi- och miljösynpunkt.  
 
Knivsta kommun arbetar aktivt för ett fossilfritt samhälle, Knivstabostäder ska i all 
nyanskaffning upphandla fordon med minst miljöklassningen euro 6. Målsättningen är fordon 
som drivs med fossilfria bränslen. 
 
Knivstabostäder har ett ansvar för att bygga nya bostadslägenheter för att möta det behov 
som skapas genom befolkningstillväxten i kommunen. Under mandatperioden (2019-2022) 
ska bolaget påbörjat byggnation av cirka 200 nya lägenheter.  
 
Knivstabostäder får i uppdrag att främja och undersöka byggandet av trygghetsboenden med 
tydligt fokus på lägre boendekostnad, genom statlig subvention eller på annat sätt. 
 
Knivstabostäder ska medverka till att bygga hyresbostäder i enlighet med fyrspårsavtalet. 
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Knivstabostäder ska samverka med kommunen för att lösa boendet av socialnämnden 
identifierade behov. Parternas behov och skyldigheter i samverkan, avseende de 
identifierade behoven, ska årligen nedtecknas i ett avtal mellan bolaget och socialnämnden, 
där antalet lägenheter som står till kommunens förfogande ska uppgå till var 4:e lägenhet 
som omsätts under året. 
 
Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter och ska 
acceptera etableringsersättning som inkomst vid prövning av hyreskontrakt. Agenda 2030 
integreras som en del i bolagets styr- och ledningsmodell. 
 
Knivstabostäder ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga 
bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar. 
 
Knivstabostäder AB ska i bygginvesteringar avsätta medel för konstnärlig gestaltning 
motsvarande 0,6 procent av investeringsutgiften i enlighet med Kommunfullmäktiges 
fastställda program för Konstnärlig gestaltning i Knivsta kommun. 
 
Ekonomiska och finansiella direktiv  
Avkastningen på redovisat eget kapital ska uppgå till lägst 7,5 procent, det redovisade egna 
kapitalet skall inte minska realt. Avkastningskravet enligt ovan gäller före nedskrivningar 
föranledda av eventuell nyproduktion. Bolaget ska även se till att genomföra 
fastighetsunderhåll som säkerställer god standard och långsiktigt goda marknadsvärden på 
fastigheterna.  
 
De avkastnings- eller förräntningskrav som ställs innebär inte med automatik att 
motsvarande krav ställs på kontant årlig utdelning från bolaget. Merparten av de mervärden 
som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta vidare i bolaget för att klara 
bolagets investeringar och fortlevnad, till fromma för såväl bolagets hyresgäster/kunder som 
för ägarna på längre sikt. Endast del av bolagets överskott föreslås utdelas till ägarna för 
omdisponering till andra verksamhetsområden eller för att minska ägarens skuldbelastning. 
 
Verksamheten ska drivas för att bidra till kommunens totala samhällsutveckling. 
 
Programmet för ökad kostnadseffektivitet ska löpa vidare under 2021, anpassning av 
organisation ska löpande göras efter förändringar i omvärlden. Programmet ska ha särskilt 
fokus på samarbete och samverkan som leder till ytterligare effektivitetsvinster för 
kommunkoncernen. Åtgärder ska återrapporteras till Kommunstyrelsen löpande under år 
2021. 
 
Informations- och samrådsskyldighet 
Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser: 

• Försäljning och förvärv av fastigheter 
• Förvärv av aktieposter i andra bolag 
• Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt 
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BILAGA 6 INRIKTNINGSRAMAR DRIFT 2021-2024 
 
 Budget 

2020 
KF-Plan 

2021 
Budget 

2021 
plan 
2022 

plan 
2023 

plan 
2024 

 

INTÄKTER         
Kommunalskatt*  1 035 419 1 088 561 1 078 851 1 092 860 1 144 341 1 203 746 
Inkomstutjämning 50 360 37 347 37 813 53 964 64 529 77 630 
Kostnadsutjämning 37 458 56 141 42 755 45 750 43 181 44 597 
Regleringsavgift/strukturbidrag 20 875 22 281 22 951 19 920 15 101 9 601 
Lss-utjämning -32 837 -33 552 -33 481 -34 202 -35 013 -36 031 
Nytt statsbidrag 0 0 6 393 6 393 6 393 6 393 
SUMMA skatter, bidrag och kommunaleko.utjämning 1 111 275 1 170 778 1 155 283 1 178 293 1 232 139 1 299 543 
Fastighetsavgift 34 726 34 726 36 141 36 141 36 141 36 141 

         
Exploatering - vinst 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 44 000 
Statsbidrag maxtaxa 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000 
Riktade statsbidrag 2 780 0 0 0 0 0 
Övrigt         
PO-pålägg (intern) 159 838 161 436 161 436 161 507 163 122 163 194 
SUMMA exploatering, avgifter och övrigt 250 883 250 151 211 436 211 507 213 122 213 194 
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KOSTNADER         
Kommunbidrag/nettokostnad -1 219 005 -1 254 151 -1 207 709 -1 241 304 -1 289 492 -1 352 224 
KS medel för bokslutsreglering & medel vid investering -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 
Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren efter -1 525 -2 550 -1 525    
KS Prioriterat -8 610 -8 260 -8 260 -8 260 -8 260 -8 260 
KS skola 1:1 (datorer) -4 600 -6 900 -6 900 -6 900 -6 900 -6 900 
Arbetsgivaravgifter  -118 000 -119 180 -119 180 -119 180 -120 372 -120 372 
Årets intjänade individuella del -24 838 -25 086 -25 086 -25 086 -25 337 -25 337 
Pensionsförsäkringsavgifter -7 000 -7 070 -7 070 -7 141 -7 212 -7 284 
Övriga pensionskostnader -500 -505 -505 -505 -510 -510 
Löneskatt  -8 000 -8 080 -8 080 -8 080 -8 161 -8 161 
Rehabkostnader -1 500 -1 515 -1 515 -1 515 -1 530 -1 530 
Pensionsutbetalningar -7 500 -7 750 -7 750 -8 300 -8 500 -8 500 
Övrigt         
SUMMA KOSTNADER -1 405 628 -1 445 597 -1 396 080 -1 428 771 -1 478 774 -1 541 578 

         
FINANSIELLA intäkter & kostnader         
Internränta 5 300 5 300 3 000 3 000 3 000 3 000 
Utdelning (KFAB; AFAB; Kommuninvest) 13 000 0 8 000 8 000 8 000 8 000 
Externa finansiella intäkter 3 650 4 800 4 100 4 100 4 100 4 100 
Externa finansiella kostnader -1 100 -1 400 -750 -950 -1 150 -1 350 
SUMMA FINANSNETTO 20 850 8 700 14 350 14 150 13 950 13 750 

         
ÅRETS RESULTAT 12 106 18 758 21 130 11 320 16 578 21 050 

         
1 % av skatter och bidrag 11 113 11 708 11 914 12 144 12 683 13 357 
2% av skatter och bidrag 22 226 23 416 23 828 24 289 25 366 26 714 
Över/underskott budget 1,1% 1,6% 1,8% 0,9% 1,3% 1,6% 
Skattesats 21:61 21:41 21:41 20:91 20:91 20:91 
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Nämndernas planeringsramar 2021-2024 
 

DRIFTBUDGET  
Budget 

2020 

KF 
plan 
2021 

Budget 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 

plan 
2024 Nettokostnad i tkr  

        
Kommunstyrelse         
 KF, Nämnd- och styrelseverksamhet 5 438 5 547 5 547 5 658 5 771 5 927 
 Partistöd 310 310 310 403 310 310 
 Övrig politisk verksamhet 2 795 2 851 2 851 2 908 2 966 3 046 
 Räddningstjänst 15 276 15 582 15 582 15 894 16 212 16 650 
 Totalförsvar och samhällsskydd 393 401 401 409 417 428 
 Folkhälsa och hållbar utveckling 567 578 578 590 602 618 
 Näringsliv och marknadsföring 2 337 2 384 2 384 2 432 2 481 2 548 
 Konsumentrådgivning och energirådgivning 259 264 264 269 274 281 
 Budget & Skuldrådgivning 169 172 172 175 179 184 
 Allmän fritid  3 759 3 675 3 666 3 746 3 830 3 945 
 Idrotts- & fritidsanläggningar 46 054 50 475 50 481 51 491 55 521 57 020 
 Bibliotek  8 722 8 896 8 901 9 079 9 261 9 511 
 Allmän Kultur 1 481 1 503 1 503 1 533 1 564 1 606 
 Ungdomsverksamhet 3 845 3 922 3 927 4 006 4 086 4 196 
 Kulturskola 5 003 5 103 5 108 5 210 5 314 5 457 
 Måltidsverksamhet 303 309 309 315 321 330 
 Kommunledningskontor 26 776 27 178 27 220 27 764 28 319 29 084 
 Ekonomikontor 9 965 10 114 10 125 10 328 10 535 10 819 
 HR-kontor 5 848 5 606 6 186 5 980 6 100 6 265 
 Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby) 3 764 3 824 3 824 3 885 3 947 4 054 
 Fackliga kostnader 1 670 1 703 1 703 1 737 1 772 1 820 
 Lokalförsörjning 2 199 2 243 2 243 2 288 2 334 2 397 
 Kommunhus 4 103 4 165 4 165 4 227 4 290 4 406 
 IT-nämnd (Knivsta, Östhammar, Älvkarleby, Tierp & Heby) 17 626 17 890 17 890 18 158 18 430 18 928 
 Förändringsvägledning 2 000 1 250 1 250 500 0 0 
 Effektiviseringsbeting - 0,5% -932 -1 149 -1 149 -1 809 -1 809 -1 809 

        
Summa Kommunstyrelsen  169 787 174 796 175 441 177 176 183 027 188 021 
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DRIFTBUDGET  

Budget 
2020 

KF 
plan 
2021 

Budget 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 

plan 
2024 Nettokostnad i tkr  

        
Samhällsutvecklingsnämnd         
 Nämndkostnader 1 558 1 581 1 581 1 613 1 645 1 689 
 Gator, vägar 25 744 26 334 26 315 26 939 27 602 28 483 
 Trafikövervakning/Parkeringsavgifter -2 977 -3 066 -3 066 -3 158 -3 253 -3 341 
 Parker & Naturvård 6 346 6 680 6 666 6 873 7 103 7 396 
 Teknisk planering  2 769 2 824 2 835 2 892 2 950 3 030 
 Översiktsplan (planprogram) 1 044 1 065 1 065 1 086 1 108 1 138 
 Stadsbyggnad (detaljplaner) 1 624 1 656 1 656 1 689 1 723 1 770 
 Miljöutveckling 520 530 530 541 552 567 
 Bostadsanpassning 1 878 1 916 1 916 1 954 1 993 2 047 
 Exploatering - verksamhet* 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 
 Avfallsverksamhet 0 0 0 0 0 0 
 Vindkraftverk 0 0 0 0 0 0 
 Effektiviseringsbeting - 0,5% -261 -297 -297 -482 -482 -482 

        
Summa Samhällsutvecklingsnämnd  43 245 44 223 44 201 44 947 45 941 47 297 

        
        
DRIFTBUDGET  

Budget 
2020 

KF 
plan 
2021 

Budget 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 

plan 
2024 Nettokostnad i tkr  

        
Valnämnd 0 0 0 600 0 400 

        
        
DRIFTBUDGET  

Budget 
2020 

KF 
plan 
2021 

Budget 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 

plan 
2024 Nettokostnad i tkr  

        
Överförmyndarverksamhet 1 334 1 361 1 361 1 388 1 416 1 454 

        
        
DRIFTBUDGET  

Budget 
2020 

KF 
plan 
2021 

Budget 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 

plan 
2024 Nettokostnad i tkr  

        
Kommunrevisionen 865 882 882 900 918 943 
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DRIFTBUDGET  
Budget 

2020 

KF 
plan 
2021 

Budget 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 

plan 
2024 Nettokostnad i tkr  

        
Socialnämnd        
 Nämndkostnader 1 238 1 262 1 262 1 286 1 311 1 346 
 Vård och omsorg enligt SoL och HSL        
 Vård & omsorg i ordinärt boende övrigt SoL/HSL 128 841 132 077 31 365 34 180 37 709 42 229 
 Vård & omsorg i särskilt/ annat boende SoL/HSL   87 567 88 443 89 327 91 739 
 Vård & omsorg LOV - hemtjänst & delegerad HSL 36 396 37 996 38 820 40 444 42 909 45 744 
 Förebyggande verksamhet SoL 6 861 6 994 6 994 7 130 7 268 7 464 
 Vård och omsorg enligt lss och SFB        
 Insatser LSS i ordinärt boende 69 883 72 625 36 184 38 303 40 504 43 097 
 Insatser LSS i boende med särkild service   35 341 36 027 36 726 37 718 
 Färdtjänst/riksfärdtjänst 4 140 4 220 4 220 4 302 4 385 4 503 
 Individ och familjeomsorg        
 Individ- & familjeomsorg, öppenvård & stöd 37 562 39 161 16 663 16 986 17 316 17 784 
 Individ- & familjeomsorg, vård & stöd institution/boende   22 329 23 880 25 768 28 015 
 Individ- & familjeomsorg, ekonomisk bistånd 9 232 9 411 9 411 9 594 9 780 10 044 
 Individ- & familjeomsorg, förebyggande verksamhet   0 0 0 0 
 Flyktingmottagande 722 0 0 0 0 0 
 Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar/nyanlända 3 380 3 446 3 446 3 513 3 581 3 678 
 Effektiviseringsbeting - 0,5% -1 897 -2 382 -2 382 -3 353 -3 353 -3 353 

        
Summa Socialnämnd  296 358 304 810 291 220 300 735 313 231 330 008 
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DRIFTBUDGET  

Budget 
2020 

KF 
plan 
2021 

Budget 
2021 

plan 
2022 

plan 
2023 

plan 
2024 Nettokostnad i tkr  

        
Utbildningsnämnd        
 Nämndkostnader 1 462 1 491 1 491 1 521 1 551 1 593 
 Förskola, barn 1-5 år 198 467 201 933 185 263 189 820 197 278 212 384 
 Skolverksamhet & skolbarnsomsorg 379 499 388 450 371 769 384 584 401 979 421 450 
 Grundsärskola 10 331 10 434 10 434 10 643 10 856 11 149 
 Gymnasieskola, internt 7 104 7 669 8 566 9 147 9 740 10 416 
 Gymnasieskola, externt 94 275 102 362 100 431 105 210 108 469 111 398 
 Gymnasiesärskola 4 226 4 311 4 311 4 397 4 485 4 606 
 Vuxenutbildning & SFI 6 959 7 098 7 998 8 158 8 321 8 546 
 Effektiviseringsbeting - 0,5% -4 453 -5 440 -5 440 -7 877 -7 877 -7 877 

        
Summa Utbildningsnämnd  697 870 718 308 684 823 705 603 734 802 773 665 
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DRIFTBUDGET  Budget 

2020 
KF plan 

2021 
Budget 

2021 
plan 
2022 

plan 
2023 

plan 
2024 Nettokostnad i tkr  

        
Bygg- och miljönämnd        
 Nämndkostnader 1 190 1 214 1 214 1 238 1 263 1 297 
 Stadsbyggnad 5 175 5 279 5 289 5 395 5 503 5 652 
 Trafikplanering 266 271 271 276 282 290 
 Serveringstillstånd 57 58 58 59 60 62 
 Miljö- och hälsoskydd 2 987 3 047 3 047 3 108 3 170 3 256 
 Effektiviseringsbeting - 0,5% -72 -98 -98 -121 -121 -121 

        
Summa Bygg- och miljönämnd  9 546 9 771 9 781 9 955 10 157 10 436 

        
Summa kommunbidrag 1 219 005 1 254 151 1 207 709 1 241 304 1 289 492 1 352 224 

        
 Effektiviseringsbeting - summerat -7 615 -9 366 -9 366 -13 642 -13 642 -13 642 
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BILAGA 7 INVESTERINGSPLAN 2021-2024 
 
 

Kommunstyrelsen Utgift Utgift Utgift Utgift 
Summ

a 
Reinve

st. 

 2021 2022 2023 2024  Befriad 
Fritid och kultur       Ny 
Biblioteket 250 150 1 600 100 2 100 R 

Idrotts- och fritidsanläggningar 1 100 1 100 22 
100 

20 
550 44 850 N 

Konst, underhåll och inventering 500 500 500 500 2 000 B 
Ungdomsverksamhet, Inventarier och läromedel 100 100 400 100 700 R 
Kulturskolan, Inventarier och läromedel 150 150 400 100 800 R 

SUMMA Fritid och kultur 2 100 2 000 
25 

000 
21 

350 50 450  
        

Gemensam stödverksamhet        
Inventarier 500 500 500 500 2 000 R 
Programvara e-handel 500 0 0 0 500 N 
Analysstöd (BI) 500 0 0 0 500 N 
Webbutveckling  1 000 500 500 500 2 500 N 
Intranät/virtuell arbetsplats 250 250 250 250 1 000 N 
Utbyggnad av ärendehanteringssystem (P360) 200 200 200 200 800 N 
Dokumenthantering  500 500 500 500 2 000 N 
Nämndprocessen 0 200 0 0 200 N 
Arkiv och E-arkiv 500 500 500 500 2 000 N 
IT hårdvara, central infrastruktur 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 R 
Device (datorer/surfplattor etc inom hyrmodellen) 4 000 4 000 4 000 4 000 16 000 R 
Programarbete för nya verksamhetslokaler, 
lokalansvarig 1 000 2 000 2 000 2 000 7 000 N 
Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, 
lokalansvarig 1 500 1 500 1 500 1 500 6 000 R 

SUMMA Gemensam stödverksamhet 11 
450 11 150 

10 
950 

10 
950 44 500  

        
Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier 400 200 200 200 1 000 R 

        
KS ofördelade investeringsmedel 10 

000 10 000 10 
000 

10 
000 40 000 

 
        

SUMMA Kommunstyrelsen 
23 

950 23 350 
46 

150 
42 

500 
135 
950  

        
        

Samhällsutvecklingsnämnd Utgift Utgift Utgift Utgift 
Summ

a 
Reinve

st. 

 2021 2022 2023 2024  Befriad 
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       Ny 
Gata         
Boängsvägen från fsk till elljusspåret 7 000 0 0 0 7 000 N 
Gredelbyleden, stadsgata 0 3 000 5 000 5 000 13 000 N 
Underhållsasfaltering bef. gatunät 2 500 2 500 2 500 4 000 11 500 R 
Belysning 3 000 3 000 3 000 2 300 11 300 R 
TSHÅ (Trafiksäkerhetshöjande åtgärder) 3 500 3 500 3 000 2 500 12 500 N 

GC-väg landsbygd, medfinans Vassunda-Uppsala 15 
000 15 000 0 0 30 000 N 

Ledingevägen GC-väg 0 5 000 5 000 0 10 000 N 
Cykelinfrastruktur 2 000 1 000 1 000 500 4 500 N 
Ombyggnad Centralvägen mellan Apoteksvägen 
och Särstv. 0 10 000 0 0 10 000 N 
Park       

 
Friluftsåtgärder Kölängen 1 000 0 0 0 1 000 N 
Renovering bef anläggningar 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 R 
Lokalt åtgärdsprogram Knivstaån 0 1 500 1 500 1 000 4 000 N 
Parken ospecificerad maskin och utrustningsinvest. 500 500 500 500 2 000 R 
Avfall       

 
Återvinningscentral löpande ospecificerat 200 200 200 200 800 N 
Lagerlokal/Lagertält Kretsloppsparken 400 0 0 0 400 N 

    
    

SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd 
36 

100 46 200 
22 

700 
17 

000 
122 
000  

        
EXPLOATERING - 
Samhällsutvecklingsnämnd Utgift Utgift Utgift Utgift 

Summ
a 

Reinve
st. 

 2021 2022 2023 2024  Befriad 

       Ny 

Sågen/Centrum 
14 

000 34 000 
20 

000 0 68 000 N 

Västra Knivsta 30 
000 30 000 

40 
000 

35 
000 

135 
000 N 

Östra Knivsta 1 500 2 000 6 000 0 9 500 N 
Nor 2 500 2 500 0 0 5 000 N 

Alsike 7 500 30 000 
23 

000 
35 

000 95 500 N 
AR/Brunnby 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 N 

Inköp av mark och fastigheter för exploatering 10 
000 5 000 5 000 7 500 27 500 N 

        
SUMMA EXPLOATERING - 
Samhällsutvecklingsn. 

70 
500 

108 
500 

99 
000 

82 
500 

360 
500  

        
        

Bygg- och miljönämnden Utgift Utgift Utgift Utgift 
Summ

a 
Reinve

st. 

 2021 2022 2023 2024  Befriad 
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       Ny 
Stadsbyggnad 3 500 0 500 0 4 000 N 
Miljö 0 0 0 1 000 1 000 N 
Digitalisering - innovation 500 500 500 500 2 000 N 

        
SUMMA Bygg- och miljönämnden 4 000 500 1 000 1 500 7 000  

        
        

Socialnämnden Utgift Utgift Utgift Utgift 
Summ

a 
Reinve

st. 

 2021 2022 2023 2024  Befriad 

       Ny 
Inventarer 100 100 0 0 200 R 
Digitalt arkiv 1 000 0 0 0 1 000 N 

        
SUMMA Socialnämnden 1 100 100 0 0 1 200  

        

Utbildningsnämnden Utgift Utgift Utgift Utgift 
Summ

a 
Reinve

st. 

 2021 2022 2023 2024  Befriad 

       Ny 
Alsike skola, Inventarier och läromedel 200 200 300 200 900 R 
Brännskärrsskolan, Inventarier och läromedel 200 200 300 200 900 R 
Genomförande IT-plan, IT-investeringar 100 100 100 100 400 R 
Lagga/Långhunda förskola & skola, Inventarier & 
läromedel 100 100 100 100 400 R 
Ängbyskolan, Inventarier och läromedel 300 200 200 200 900 R 
Thunmanskolan, Inventarier och läromedel 200 200 200 200 800 R 
Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier och läromedel 75 75 100 75 325 R 
Skutans fsk, Inventarier och läromedel 50 50 50 50 200 R 
Diamantens fsk, Inventarier och läromedel 75 75 80 75 305 R 
Gredelby förskola, Inventarier och läromedel 75 75 80 75 305 R 
Högåsskolan, Inventarier och läromedel 250 150 150 150 700 R 
Adolfsbergsskolan, Inventarier och läromedel 200 200 200 200 800 R 
Segersta skola, Inventarier och läromedel 250 250 250 250 1 000 R 
Lustigkulla förskola, Inventarier och läromedel 75 75 100 100 350 R 
Norrgårdens fsk, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 300 R 
Tallbacken, Inventarier och läromedel 100 100 100 75 375 R 
Trollskogens förskola, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 300 R 
Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 300 R 
Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och läromedel 100 100 100 100 400 R 
Verktygslådans fsk, Inventarier och läromedel 50 50 50 50 200 R 
Stöd och konsultationsteam, Inventarier och 
läromedel 100 100 100 100 400 R 
Skolhälsovården, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 300 R 
Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och läromedel 75 75 75 75 300 R 
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SUMMA Utbildningsnämnden 2 875 2 675 2 935 2 675 11 160  

        

SUMMA INVESTERINGSPLAN 
138 
525 

181 
325 

171 
785 

146 
175 

637 
810  

 

 Utgift Utgift Utgift Utgift 
Summ

a 
 2021 2022 2023 2024  

Kommunstyrelsen 23 950 23 350 46 150 42 500 
135 
950 

Samhällsutvecklingsnämnd 36 100 46 200 22 700 17 000 
122 
000 

EXPLOATERING - 
Samhällsutvecklingsnämnd 70 500 

108 
500 99 000 82 500 

360 
500 

Bygg- och miljönämnden 4 000 500 1 000 1 500 7 000 
Socialnämnden 1 100 100 0 0 1 200 
Utbildningsnämnden 2 875 2 675 2 935 2 675 11 160 

Summa 
138 
525 

181 
325 

171 
785 

146 
175 

637 
810 

       

 Utgift Utgift Utgift Utgift 
Summ

a 
 2021 2022 2023 2024  

Investeringar exkl exploatering 58 025 62 825 62 785 53 675 
277 
310 

Reinvesteringar 17 875 17 375 19 535 17 975 72 760 

Nyinvesteringar 40 150 45 450 43 250 35 700 
204 
550 

Beräknad kapitaltjänstkostnad etc 
nyinvesteringar* 8 050 8 369 8 051 6 806 31 276 

       
*) Beräkning mycket grov, infrastruktur 20 år avskrivning övriga 5 år, internränta 1,5%, 
underhåll/licenskostnad 10% Befriad=ingen avskrivning       
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Tjänsteskrivelse 
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Kommunstyrelsen 

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen antar intern kontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter för år 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
De nämndspecifika kontrollområdena som föreslås för kommunstyrelsen för år 2020 är 
Implementering av gemensam IT-nämnd och Modeller för utveckling och ekonomisk 
planering. 
 
Under 2020 kommer fem kommunövergripande interna kontroller genomföras för alla 
nämnder/styrelser med separata uppföljningar. Kontrollområdena är arbetsmiljö, 
upphandling/inköp, bisysslor, ekonomisk förvaltning och anmälan av delegationsbeslut.  
 
 
Bakgrund 
 
Enligt kommunallagen och kommunens reglemente för internkontroll ska styrelsen se till att 
den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  
 
Den interna kontrollplanens nämndspecifika kontrollområden är baserade på en riskanalys 
utförd av kommunstyrelsens arbetsutskott i samarbete med förvaltningen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 
 
Lena Larsson  Åsa Franzén           Dan-Erik Petterson           Marie Sohlberg 
Fritid- och kulturchef  Kanslichef               Ekonomichef           Personalchef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2020 syftar till att säkerställa ändamålsenlighet, 
kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, att lagar, regler och 
beslut efterlevs och att allvarliga brister upptäcks. Beslutet om att godkänna 
kommunstyrelsens internkontrollplan bedöms inte påverka barn på ett direkt sätt, utan 
handlar om att vidmakthålla ett fungerande kontrollsystem och i förlängningen bidra till en 
hög kvalitet i verksamheterna. 
 
 
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 



 

 

 

Intern kontrollplan 2020 för 
Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Antagen av Kommunstyrelsen  
KS-2020/76 
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Intern kontroll i Knivsta kommun 

En tydlig och tillräcklig intern kontroll i Knivsta kommun syftar till att säkerställa: 

ändamålsenlighet, kostnadseffektivitet, tillförlitlig rapportering och information, säkerhet, 

efterlevnad av lagar och regler samt att allvarliga brister upptäcks och hanteras. 

Varje nämnd och styrelse ska årligen anta en intern kontrollplan som beskriver vad som ska 

kontrolleras under året. Varje intern kontrollplan ska följas upp och analyseras och intern 

kontrollen är en del av nämndens utvecklingsarbete och ingår i ledningssystemet. Detta innebär 

att varje nämnd ansvarar för att vidta åtgärder utifrån identifierade brister och 

utvecklingsområden för att ständigt förbättra och utveckla den interna verksamheten i 

kommunen. 
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Intern kontrollplan 

Riskmatris 

K
o

n
s

e
k
v
e
n

s
 

4 

  

 

 

3 

    

2 

    

1 

    

  1 2 3 4 

  Sannolikhet 

 

Kritisk Totalt: 7 

 

Kritisk 

Medium 

Låg 
 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig - är så stor konsekvens att 
det helt enkelt inte får hända  

Sannolik - Det är mycket troligt att fel 
kan uppstå 

3 Kännbar - Uppfattas som besvärande 
av berörda personer (internt och 
externt) 

Möjlig - Det finns en möjlig risk för att 
fel kan uppstå 

2 Lindrig - Uppfattas som liten av 
berörda 

Mindre sannolik - Risken är mycket 
liten för att fel kan uppstå 

1 Försumbar - Uppfattas som obetydlig 
av berörda 

Osannolik - Risken är praktiskt taget 
obefintlig att fel kan uppstå 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 6 

5 4 3 2 1 

7 



Kommunstyrelsen, Intern kontrollplan 2020 5(9) 

Kontrollområde Risk Riskvärde 

Ekonomisk förvaltning 1  Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs. 12 

Upphandling och inköp 2  Att kommunens inköp och upphandlingar inte 
genomförs enligt ingångna avtal och kommunens 
styrdokument. 

12 

Bisysslor 3  Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i 
Knivsta kommun. 

12 

Anmälan av 
delegationsbeslut 

4  Att beslut inte fattas inom ramen för gällande 
delegationsordning. 

12 

Arbetsmiljö 5  Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och 
kvaliteten i kommunens verksamheter. 

12 

Implementering av 
gemensam IT-nämnd 

6  Att en otillräcklig implementering av den nya IT-
nämnden leder till brister i kommunens egen leverans av IT. 

12 

Modeller för utveckling och 
ekonomisk planering 

7  Att Knivsta kommuns ambition om utveckling och 
tillväxt försvåras till följd av otydlig styrning och bristfällig 
ekonomisk planering. 

12 
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Nämndspecifika uppföljningar 

Implementering av gemensam IT-nämnd 

Risk: 

Att en otillräcklig implementering av den nya IT-nämnden leder till brister i kommunens 

egen leverans av IT. 

 

Kontrollmoment Beskrivning 

Följa upp huruvida inrättandet av en 
gemensam IT-nämnd åstadkommit en 
effektivare IT-verksamhet för Knivsta 
kommun. Att gemensamma processer lett till 
en minskad sårbarhet i systemen samt om en 
gemensam IT-nämnd säkerställt att 
kommunen är bättre rustade för kommande 
förändringar och för utveckling av 
verksamheten. 

Kontrollmetod (hur?) 
Dokumentstudier och intervjuer. 
 
Redovisning till nämnd 
VT 2020 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
Verksamhetscontroller och 
verksamhetsutvecklare 
 

Modeller för utveckling och ekonomisk planering 

Risk: 

Att Knivsta kommuns ambition om utveckling och tillväxt försvåras till följd av otydlig 

styrning och bristfällig ekonomisk planering. 

 

Kontrollmoment Beskrivning 

Kvalitativ uppföljning med stöd av 
frågeställningarna nedan:  

Hur ser styrningen ut i Knivsta kommun?   

Har kommunen någon specifik modell för att 
arbeta med effektiviseringar?  

Hur ser nämndernas arbete ut kring 
ekonomisk planering och tillväxttakt?  

Hur ser styrningen ut för 
effektiviseringsbetinget i budgetprocessen?  

Hur följs effektiviseringsmålen upp i t.ex. 
delårsrapporter och årsredovisning? 

Kontrollmetod (hur?) 
Dokumentstudier och intervjuer 
 
Redovisning till nämnd 
HT 2020 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
Verksamhetscontroller och 
förvaltningsekonom 
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Övergripande uppföljningar  

Ekonomisk förvaltning 

Risk: 

Att en god ekonomisk förvaltning inte efterlevs. 

 

Kontrollmoment Beskrivning 

Att instruktionen för attest efterlevs, att 
momsregler efterlevs korrekt, att riktlinjer för 
resor i tjänsten är kommunicerade och 
efterlevs samt att kundfakturor är rätt 
konterade. 

Kontrollmetod (hur?) 
Via stickprov 
 
Redovisning till nämnd 
Regelbundet under 2020 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
Förvaltningsekonom och 
redovisningsekonom 
 

 

Upphandling och inköp 

Risk: 

Att kommunens inköp och upphandlingar inte genomförs enligt ingångna avtal och 

kommunens styrdokument. 

 

Kontrollmoment Beskrivning 

Kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av 
kommunens riktlinjer. 

Kontrollmetod (hur?) 
Stickprov av inkomna fakturor i 
ekonomisystemet och sedan analys av 
genomförda stickprov. 
 
A)Kontroll av avtalstrohet genom andel inköp 
som görs där det finns ett avtalsförhållande 
vid inköpstillfället. 
 
B) Kontroll av att köp utan avtal genomförs i 
enlighet med gällande lagstiftning och 
kommunens styrdokument. 
 
Redovisning till nämnd 
HT 2020 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
Upphandlingssamordnare 
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Bisysslor 

Risk: 

Att medarbetares bisysslor påverkar deras uppdrag i Knivsta kommun. 

 

Kontrollmoment Beskrivning 

Kontroll över anställdas bisysslor samt 
efterlevnad av regelverk och rutiner kopplade 
till bisysslor. 

Kontrollmetod (hur?) 
Enkät till chefer 
 
Redovisning till nämnd 
HT 2020 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
HR-kontoret 
 

 
 
 

Anmälan av delegationsbeslut 

Risk: 

Att beslut inte fattas inom ramen för gällande delegationsordning. 

 

Kontrollmoment Beskrivning 

Uppföljning av nämndens delegationsordning 
och kontroll av inkomna delegationslistor 
under utvald period. 

Kontrollmetod (hur?) 
Tre gånger per år genomförs stickprov från 
diariet. Stickproven ska gälla ärendetyper där 
det finns beslut som fattas på delegation. De 
valda besluten jämförs mot delegationslistor. 
 
Redovisning till nämnd 
Regelbundet under 2020 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
Administrativ service 
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Arbetsmiljö 

Risk: 

Att brister i arbetsmiljö påverkar medarbetare och kvaliteten i kommunens 

verksamheter. 

 

Kontrollmoment Beskrivning 

Att kommunens arbetsmiljöpolicy, checklistor 
och rutiner inom systematiskt 
arbetsmiljöarbete används/efterlevs. 

Kontrollmetod (hur?) 
Genomgång av statistiken kring arbetsmiljö, 
sjukfrånvaro och personalomsättning samt 
huruvida analyser är genomförda på 
enhetsnivå. 
 
Redovisning till nämnd 
VT 2020 
 
Kontrollansvarig/Funktion 
HR-kontoret 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 
2020-01-29 

Diarienummer 
KS-2020/118 

   
 

Kommunstyrelsen 

Investeringsmedel för uppgradering av ekonomisystem (version 
M7) 
 
Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beviljar 700 000 kronor ur kommunstyrelsens ofördelade 
investeringsmedel 2020 till en uppgradering av kommunens ekonomisystem till version M7.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunens ekonomisystem behöver uppgraderas och utvecklas. För det behövs 
investeringsmedel om cirka 700 000 kronor som föreslås finansieras ur kommunstyrelsen 
ofördelade investeringsmedel. 
 
Bakgrund 
Under våren 2020 kommer uppgradering behöva genomföras av ekonomisystemet eftersom 
supporten av nuvarande version upphör vid årsskiftet 20/21. I Uppgradering kommer nya 
servrar med senare operativsystem behövas. I nya versionen tillkommer funktioner som 
exempelvis GDPR avidentifiering och effektivare arbetssätt för att ta fram uppgifter vid 
utlämnande av allmän handling etc. 
När uppgradering (1:1) är genomförd ska modulen tid och projekt införas och utvecklas för 
att möta behovet av att rapportera och kostnadsföra egen tid på investerings- och 
driftprojekt. För att det ska vara möjligt ur redovisningssynvinkel krävs tydliga rutiner och 
dokumentation samt systemstöd för tidredovisning. Vidare måste detta vara så automatiserat 
som möjligt för att inte skapa administration eller sårbarhet i processerna. Exempel på 
möjligheterna i denna modul är att eget arbete för gatuinvesteringar kan hänföras till 
investering precis som konsultkostnader, men även tidrapportering av andra slag kan 
omvandlas till kostnader i bokföringen eller bara fiktiva beräkningar som ger underlag i 
efterkalkyler. Detta kan vara särskilt intressant vid arbete med detaljplaner där det i 
rapporteringar blir tydligt hur mycket tid som är åtgången för en specifik detaljplan och/eller 
”fiktiv” kostnad för framtagande av detaljplan. Möjligheterna med tid och projektmodulen är 
flera, denna uppsättning och investeringsutgift är planerad för högst 30 användare.  
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Eftersom supporten av nuvarande version upphör tidigare än beräknat behöver uppgradering 
tidigareläggas, i nuvarande investeringsplan har inga medel avsatts under år 2020. Totalt 
beräknas investeringen uppgå till 700 tkr, årlig kapitaltjänst kostnad bedöms till ca 240 tkr 
(immateriell tillgång, nyttjandeperiod 3 år). Tid och projektmodulen väntas medföra ökade 
årliga licenskostnader om 60 tkr. Total driftkostnad ca 300 tkr, varav 240 tkr avser 
reinvesteringskostnad dvs 60 tkr i årlig ökad kostnad. Kostnadsökningen kommer vara svår 
att bära för ekonomikontoret, men vinsten och nyttan för kommunen som helhet är större för 
det enskilda kontoret. 
 
Kommunstyrelsen har 15 miljoner kronor till förfogande i ofördelade investeringsmedel, inga 
medel har nyttjats under 2020. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-01-29 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomikontoret 
Ekonomichef 
 
 
 
 

Dan-Erik Pettersson 

Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Ärendet handlar om medel för genomförande av investering, vilket inte bedöms påverka 
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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 Ordförandeförslag 

2020-01-15 
Diarienummer 
KS-2020/56 

   
 

Kommunstyrelsen 

Upphandling av utredning av kommunens bolagsstruktur 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en direktupphandling för att 
utreda kommunens bolagsstruktur. 
 
Kommunstyrelsen finansierar utredningen genom medel från kommunstyrelsens prioriterade 
medel om 600 000 kronor 
 
Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun har idag flera aktiebolag som av naturliga skäl har olika uppdrag, denna 
struktur går tillbaka till 2008. Det finns därför ett behov av att utreda kommunkoncernens 
ändamålsenlighet och dess uppdrag med utgångspunkt att möta framtidens utmaningar 
utifrån Knivsta kommuns förutsättningar. 

 
Bakgrund 
Som en följd av att vissa av kommunens verksamheter ligger i bolag har kommunen idag 
delvis byggt upp parallella organisationer inom exempelvis exploateringsverksamheten. 
Ändamålsenligheten och effektiviteten med denna organisering inom kommunkoncernen 
som helhet behöver ses över. I samband med denna översyn bör även andra funktioner som 
finns på fler än ett ställe inom kommunkoncernen genomlysas. 

Utredningens syfte och inriktning är att visa på hur kommunkoncernen kan utvecklas 
organisatoriskt för att uppnå en god ledning och styrning samt uppnå ekonomiska fördelar 
och en större koncernnytta. 

Beslut om genomförande av en direktupphandling för genomförande av utredningen behöver 
beslutas samt finansiering av denna.  

 
Utredningsuppdrag 
Utredningsuppdrag 
Utredningsuppdraget ska vara genomfört under första halvåret 2020 för att påbörja en 
diskussion om förändringar i organiseringen av kommunkoncernen under andra halvåret 
2020. 
Ett mer specifikt utredningsdirektiv med avgränsningar kommer ske i nära samarbete med 
politik och högsta tjänstemän.  
Upphandlingen kommer ske som en direktupphandling och får kosta högst 600 tusen kronor. 
Finansiering av utredningen sker genom medel från kommunstyrelsens prioriterade medel. 
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Beslutet ska skickas till 
Kommundirektör 
Ekonomichef 
VD Kommunfastigheter i Knivsta AB 
Ekonomichef Kommunfastigheter i Knivsta AB 
 
 

 
 
 
 

Peter Evansson (S), ordförande Knivsta kommunstyrelse  
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Handläggare 
Marie Sohlberg 
HR-chef 

Tjänsteskrivelse 
2020-02-07 

Diarienummer 
KS-2020/139 

   

 

Kommunstyrelsen 

Ansökan om medel ur posten Aktiv personalpolitik för 2020 -  
komplettering 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beviljar den komplettering av lönesatsningar inom ramen för årets 
löneöversyn (LÖV20) knutet till Aktiv personalpolitik som beskrivs i tjänsteskrivelsen daterad 
2019-12-20.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
I budgeten för 2020 finns särskilda medel avsatta för Aktiv personalpolitik. Vid 
Kommunstyrelsen sammanträde 2020-01-27 fattades beslut om vissa satsningar, där 
särskild lönesatsning inte omfattades utan beskrevs komma vid ett senare tillfälle.   
 
Förvaltningen föreslår beskriven hantering avseende särskilda lönesatsningar ur posten Aktiv 
personalpolitik för 2020. 
 
 
Bakgrund 
Den insats som föreslås står i överensstämmelse med kommunens mål om att vara en 
attraktiv arbetsgivare, dvs att vi har behov av att särskilt uppmärksamma grupper där det 
finns stor konkurrens om arbetskraften och då särskilt inom vårt geografiska område. Den 
ökade tillväxten i Knivsta påverkar dessutom behovet av att kunna rekrytera och behålla 
kompetent personal, där lönen är en viktig strategisk fråga.  
 
 
Beskrivning 
Tidigare år har medel från Aktiv personalpolitik lämnats till särskilda lönesatsningar där vi ser 
att behov finns. Lönesatsningarna avser dels nyttjas i förhållande till rådande 
rekryteringsläge och dels att behålla medarbetare med särskilt god prestation i förhållande till 
uppdrag och våra gemensamma värderingar.  
 
Inför denna löneöversyn finns det ett flertal grupperingar som behöver analyseras vidare 
samtidigt som nyligen inkommen information kring kringkommuners lönesatsningar har 
justerats i förhållande till tidigare uppgifter. Med tanke på den tidsplan som ligger och i 
förhållande till politisk beslutsprocess, föreslås att förvaltningen ges i uppdrag att lösa 
utmaningen i vad som särskild bör uppmärksammas i årets löneöversyn. 
 
Omfattningen på insatsen utgör 0,3 % av lönesumman att fördelas individuellt utöver 
stipulerad löneökningsnivå i lönerevisionen 2020 på 2%. 
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Total kostnad: ca  900 000 kr  inkl PO  beräknad på perioden 
190401 – 1231 

 
 

Total summa Aktiv 
personalpolitik 

 2 050 000 kr 
 

   
Tidigare beslut i Aktiv 
personalpolitik (2020-01-27) 
 

  

Totalt 890 000 
 

 
 Förslag denna tjänsteskrivelse 

Lönesatsning 900 000  

  

Kvarstår 260 000 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslaget håller sig inom den budgeterade ramen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Beslutet ska skickas till 
 
Akten 
HR-kontoret 
 

 
Daniel Lindqvist   Marie Sohlberg 

Kommundirektör    HR-chef 
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Barnchecklista inför beslut 
 

1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej   
 

Förklara oavsett svar. 

Föreslagna lönesatsningar bedöms inte påverka barn. 
 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

 

 

 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

 

 

 

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

Ja  Nej   
 

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

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Anders Carlquist 
Titel 

Tjänsteskrivelse 
2020-02-03 

Diarienummer 
KS-2019/396 

   
 

Kommunstyrelsen 

Försäljning av del av fastigheten Ängby 1:1 till Bolite i Knivsta 2 AB 
 
Förslag till beslut 
 
1. Kommunstyrelsen godkänner försäljning av fastigheten Ängby 1:134 (tidigare del av 

fastigheten Ängby 1:1) till Bolite i Knivsta 2 AB. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen träffade 2014-12-05 avtal med Bolite Bostäder AB om markanvisning för del av 
fastigheten Ängby 1:1, i avsikt att fastigheten skulle utvecklas för bostadsändamål. 
Den nordliga delen omfattas av en separat detaljplan där bolaget färdigställt ca 200 
lägenheter. Nu aktuell del omfattas av detaljplanen ”Centrala Ängby” som efter att ha varit 
överklagad vann laga kraft våren 2019. 
Förvaltningen föreslår nu att köpeavtal tecknas med Bolite i Knivsta 2 AB. Förslaget innebär 
att bolaget förvärvar fastigheten Ängby 1:134 (nu avstyckad från Ängby 1:1), ca 2800 
kvadratmeter, för en köpeskilling som preliminärt beräknats till lägst 13 320 000 kronor. 
Priset beräknas efter en bedömd byggrätt om 3600 kvadratmeter ljus bruttoarea (BTA) och 
ett pris om 3700 kronor per kvadratmeter ljus bruttoarea (kr/kvm BTA). Om bygglovet 
kommer att medge mer än 3600 kvm bruttoarea skall köpeskillingen ökas i motsvarande 
mån. Köpeskillingen ska aldrig underskrida 13 320 000 kronor. Köparen tillträder och 
erlägger köpeskillingen när bygglov vunnit laga kraft. 
 
Bakgrund 
Kommunen träffade 2014-12-05 avtal med Bolite Bostäder AB om markanvisning för del av 
fastigheten Ängby 1:1, i avsikt att fastigheten skulle utvecklas för bostadsändamål. 
Det markanvisade området delades senare upp på så sätt att en nordlig del blev föremål för 
en separat detaljplan, ”Norra Gärdet”, där marken under år 2016 försålts till bolaget, som 
därefter uppfört och färdigställt ca 200 lägenheter upplåtna med bostadsrätt. Den södra, nu 
aktuella, delen omfattas av detaljplanen ”Centrala Ängby” som ursprungligen antogs i augusti 
2018 och efter att ha varit överklagad slutligen vann laga kraft i mars 2019. 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-11, §234, att godkänna försäljning till Bolite av denna 
södra del. Detta skedde innan detaljplanen fått sin slutliga utformning. Beslutet baserades på 
antagandet att den blivande byggrätten skulle uppgå till ca 7000 kvadratmeter ljus bruttoarea 
(BTA ljus). Köpeskillingen beräknades efter ett pris per kvm BTA ljus om 3700 kronor, 
baserat på en opartisk värdering, och skulle således uppgå till 3700 * 7000 = 25 900 000 
kronor. 
Eftersom detaljplanen var överklagad tog lantmäteriet inte emot den ansökan om 
fastighetsbildning som var ett villkor i det köpeavtal som upprättades. När detaljplanen 
sedermera vann laga kraft var avtalet för gammalt enligt jordabalken och lantmäteriet. 
Dessutom utvecklades detaljplanen i slutskedet av planprocessen på så sätt att byggrätten 
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sänktes. Bolagets ansökan om bygglov förväntas behandlas inom kort. Den volym som 
bolaget således nu har möjlighet att uppföra på tomten bedöms bli minst 3600 kvm BTA ljus.  
Mot den beskrivna bakgrunden har nu ett nytt förslag till köpeavtal upprättats där 
köpeskillingen baseras på samma värdering som tidigare – eftersom markvärdena enligt 
förvaltningens bedömning inte har stigit de senaste två åren – men på den lägre 
byggvolymen. På så sätt har köpeskillingen beräknats till 3700 kr/kvm BTA ljus * 3600 kvm 
BTA ljus = 13 320 000 kronor, dvs ca 12,6 mkr mindre än i det ursprungliga avtalet. 
Minskningen är en följd av den minskning av byggvolymen (kvm BTA) som 
bygglovprocessen resulterar i. Grundorsaken till detta är att den aktuella tomten är svår eller 
omöjlig att bebygga i den omfattning som gällande detaljplan anger. Om bygglovet kommer 
att medge större byggrätt än 3600 kvm BTA ljus skall köpeskillingen ökas i motsvarande 
mån, dvs med 3700 kr/kvm BTA ljus för varje överstigande kvadratmeter. Köpeskillingen ska 
aldrig underskrida 13 320 000 kronor. 
Bolaget avser att på tomten uppföra ca 100 lägenheter varav närmare hälften ettor och 
hälften tvåor samt några enstaka treor. Upplåtelseform hyresrätt. 
 
Köparen har ansökt om bygglov. Köparen tillträder fastigheten och erlägger köpeskillingen 
när bygglov vunnit laga kraft. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslaget innebär en försäljningsintäkt om minst 13 320 000 kronor.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2020-02-03 
 
Beslutet ska skickas till 
 
Exploateringschefen 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej  x 

 
Förklara oavsett svar. 

Försäljning av en tomt för bostadsbyggande har i sig ingen påverkan på barn, eller andra.  
 
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 



KÖPEAVTAL FÖR EXPLOATERING BOLITE 2020-02-03 

KÖPEAVTAL FÖR EXPLOATERING 

 
Mellan Knivsta kommun (org nr 212000-3013), nedan kallad ”Kommunen”, och Bolite i 
Knivsta 2 AB (org nr 559068-7728) nedan kallat ”Bolaget” eller ”Bolite” har träffats följande 
avtal. 

 

1. BAKGRUND 

Kommunen träffade 2014-12-05 avtal med Bolite Bostäder om markanvisning för att uppföra 
bostäder på del av fastigheten Ängby 1:1 i Knivsta kommun.  

Avtal om marköverlåtelse ingicks mellan parterna 2017-12-18. Avtalet har upphört att gälla 
till följd av att avtalets villkor inte uppfyllts inom föreskriven tid, varför parterna nu förnyar 
avtalet på de villkor som följer av detta avtal. 

Fastighetsbildning avseende det aktuella markområdet har beslutats 2019-11-22 varigenom 
fastigheten tilldelats beteckningen Knivsta Ängby 1:134, Bilaga 1. Fastighetsbildningen har 
vunnit laga kraft. 

 

------Marköverlåtelse mm------ 

 

2. ÖVERLÅTELSEFÖRKLARING OCH KÖPESKILLING 

Kommunen överlåter och försäljer härmed till Bolaget fastigheten Ängby 1:134 i Knivsta 
kommun, (”Fastigheten”). Detaljplan för Fastigheten har antagits och vunnit laga kraft den 21 
mars 2019. 

 

Köpeskilling för Fastigheten ska utgå med 3 700 kr/kvm ljus bruttoarea (”BTA”) som 
lagakraftvunnet bygglov medger, dock lägst trettonmiljonertrehundratjugotusen (13 320 000) 
kronor (”Köpeskilling”). 

Köpeskilling ska fastställas så snart bygglov för Fastigheten vunnit laga kraft.  

Köpeskilling ska erläggas i enlighet med villkor under punkt 5 nedan.  

 

3. TILLTRÄDE 

Bolaget ska tillträda Fastigheten den dag som parterna gemensamt överenskommer, dock 
senast 30 dagar efter det att samtliga villkor i punkt 18 nedan uppfyllts (”Tillträdesdagen”). 
Köpeskilling erläggs enligt punkt 5 nedan.  

 

4. KÖPEBREV OCH LAGFART 

När Köpeskillingen för Fastigheten erlagts och inkommit på Kommunens konto ska 
Kommunen utan dröjsmål utfärda och överlämna kvitterat köpebrev till Bolaget. Bolaget ska 
ansöka om och bekosta lagfart. 
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5. BETALNING 

Köpeskillingen ska erläggas av Bolaget kontant på Tillträdesdagen genom insättning på 
Kommunens plusgirokonto 251737-3 med referensen Bolite. Vid dröjsmål med erläggande av 
Köpeskilling ska dröjsmålsränta utgå med en räntesats som motsvarar Riksbankens 
referensränta med ett tillägg om åtta (8) procentenheter från förfallodagen fram till dess 
betalning sker.  

 

6. GATUKOSTNADSERSÄTTNING OCH ALLMÄN VÄG 

Efter genomförande av detta avtal är Bolaget såsom ägare till Fastigheten befriad från 
gatukostnadsersättning enligt detaljplanen. Detta gäller inte kostnader för framtida 
förbättringar av existerande gator eller andra allmänna platser med därtill hörande anordningar. 

 

7. UTBYGGNAD AV ALLMÄN VÄG OCH GREDELBYLEDEN 

Kommunen ansvarar för att bygga och bekosta gata och allmän platsmark inom gällande 
detaljplan. Ett avsett område för gata är markerat med orange kantlinje i Bilaga 2 
(”Vägområdet”). Gatan ska då ansluta till tänkt bostadsbyggnation inom Fastigheten. 

Innan gata är färdigställd har Bolaget rätt att skapa en tillfällig väg inom Vägområdet, så att 
biltrafik når fram till planerad byggnation på Fastigheten. Kommunen förbinder sig härmed att 
ingå avtalsservitut med Bolaget avseende biltrafik från och till Fastigheten avseende 
Vägområdet senast 3 månader efter tillträdesdagen. 

Eventuella markförstärkningar inom Fastigheten som sker på initiativ av Bolaget ska bekostas 
och utföras av Bolaget. Förstärkningar eller förändringar som sker på kommunens initiativ, 
eller som är utöver vad Bolaget anser nödvändigt för tänkt bostadsbyggnation, ska ej bekostas 
av Bolaget. 

 

8. KOSTNADER OCH INTÄKTER 

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

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

 
 

9. INSKRIVNINGAR OCH ÖVRIGA BELASTNINGAR 

Kommunen garanterar att Fastigheten på Tillträdesdagen inte besväras av andra inskrivningar, 
penninginteckningar och avtal än de som framgår av fastighetsregistret vid datum för detta 
avtals tecknande. 

 

10. FASTIGHETENS SKICK 

Bolaget, som har besiktigat Fastigheten, förklarar sig härmed godta dess skick och avstår med 
bindande verkan från alla anspråk mot Kommunen på grund av fel och brister i Fastigheten, 
med undantag för vad som följer av punkt 7 och punkt 11. 
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11. MARKFÖRORENINGAR 

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

Alla åtgärder rörande marksanering som erfordras för den aktuella exploateringen ska 
genomföras av Bolaget. Kostnadsansvaret för marksaneringen fördelas enligt följande: 

Bolaget: Utredning och undersökning av marksaneringsbehovet. Alla schakter. Kostnader för 
myndighetstillsyn. 

Kommunen: Transporter, deponiavgifter och erforderliga ersättningsmassor, upp till en 
summa, exklusive moms, motsvarande 30% av Köpeskillingen för Fastigheten. 

 

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

 

12. SAMORDNING OCH TIDPLAN 

Bolaget ska färdigställa den yttre miljön i den utsträckning som behövs för att de boende får 
en acceptabel kontakt med gator och parker. 

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

 

13. BYGG- OCH ANLÄGGNINGSKOSTNADER 

Bolaget ansvarar för och bekostar projektering samt bygg- och anläggningsarbeten inom 
Fastigheten, med undantag för vad som beskrivs i punkt 7 ovan. Bolaget ansvarar för och 
bekostar därvid även projektering och genomförande av återställande- och anslutningsarbeten 
som måste göras i allmän platsmark invid Fastigheten och som är en följd av Bolagets bygg- 
och anläggningsarbeten. 

Bolaget ska erlägga anläggningsavgift för vatten och avlopp enligt vid anslutningstidpunkten 
gällande taxa. Kommunen ansvarar inte för några kostnader för bygglov, el, fjärrvärme etc. 

 

14. LEDNINGAR 

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

Bolaget ska bekosta alla nödvändiga åtgärder rörande flytt etc av inom Fastigheten befintliga 
ledningar. 
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15. BYGGETABLERING, OMGIVANDE VÄGNÄT MM 

Bolaget förbinder sig att i god tid före byggstart samråda med Kommunen om vilka ytor som 
behövs för byggetablering och under hur lång tid dessa behövs. Upplåtelse av allmän plats för 
byggetablering kräver polistillstånd och debiteras enligt taxa. 

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

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

Återställande av vid exploateringsarbetet raserade stomnätspunkter bekostas av Bolaget. 

 

16. DAGVATTEN 

Det åligger Bolaget att samråda med Roslagsvatten AB om hantering av dagvatten inom 
Fastigheten. Om Bolaget skapar förutsättningar för lokalt omhändertagande av dagvatten som 
är hänförligt till Fastigheten (exempelvis genom dagvattenmagasin) ska Kommunen inte 
ålägga Bolaget eller Fastigheten ytterligare kostnader avseende dagvattenlösningar. 

 

17. BYGGNADSSKYLDIGHET 

Bolaget förbinder sig att uppföra byggnader i omfattning som huvudsakligen överensstämmer 
med det bygglov som vinner laga kraft avseende Fastigheten. Byggnationen ska ha påbörjats 
på Fastigheten senast inom två år från lagakraftvunnet startbesked. 

I det fall Bolaget inte uppfyller ovanstående byggnadsskyldighet ska Bolaget till Kommunen 
utge ett vitesbelopp om 10 % av Köpeskillingen enligt detta avtal. Vitesbeloppet ska erläggas 
senast tre månader efter det datum som följer av ovanstående stycke. Någon ytterligare rätt till 
ersättning utöver detta vite föreligger inte för Kommunen. 

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

 

18. AVTALETS GILTIGHET 

Detta avtal är villkorat av  

att  kommunstyrelsen i Knivsta kommun godkänner detsamma genom beslut som
 vinner laga kraft, och 

att  Bolaget erhåller lagakraftvunnet bygglov för bostadsbyggnation på Fastigheten.  

 

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

 

19. SKADESTÅNDSANSVAR 

Om Bolaget eller av Bolaget anlitat företag inte följer sina åligganden enligt detta avtal (ringa 
brott undantagna) och Kommunen därigenom åsamkas direkt skada är Bolaget 
ersättningsskyldigt gentemot Kommunen för sådan skada. Skadeståndsskyldighet föreligger 
inte i den situationen att vite ska utgå enligt punkt 17. 

 

20. ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

Bolaget får inte överlåta detta avtal på annan utan Kommunens skriftliga godkännande. 

 

21. ÄNDRINGAR 

Ändringar i eller tillägg till detta avtal, ska för att vara gällande mellan parterna, vara skriftligen 
avfattade och undertecknade av bägge parter. 

 

Signatursida följer 
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Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 

 

Knivsta 2020-___ - ___ 

För Knivsta Kommun   För Bolite i Knivsta 2 AB 

 

 

 

…………………………………….  ……………………………………. 
Peter Evansson, Kommunstyrelsens  Oscar Engellau 
Ordförande     

 

 

 

……………………………………. 
Daniel Lindqvist, kommundirektör 

 

 

 

Bevittnas:    Bevittnas: 

 

 

 

…………………………………….  ……………………………………. 

 

 

 

…………………………………….  ……………………………………. 
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Bilaga 1 – Förrättningskarta (avsedd fastighet är 1:134, också utmärkt med siffran 8) 
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Bilaga 2 – Vägområdet markerat med orange kantlinje (del av plankarta Centrala Ängby, Knivsta) 
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Handläggare 
Anders Carlquist 
Exploateringschef 

Tjänsteskrivelse 
2020-01-02 

Diarienummer 
KS-2019/803 

   
 

Kommunstyrelsen 

Försäljning av avstyckade delar av fastigheten Ängby 1:1 till TB-
Gruppen Bostad AB 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner fem upprättade förslag till köpeavtal för exploatering med TB -
Gruppen Bostad AB avseende avstyckade delar av fastigheten Ängby 1:1. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-20 att godkänna försäljning av fem delområden inom 
fastigheten Ängby 1:1. Avtal om marköverlåtelse ingicks mellan kommunen och TB-Gruppen 
2018-08-31. Avtalen behöver förnyas på grund av förseningar i projektet, varför parterna nu 
förnyar avtalen med samma sammanlagda köpeskilling. Förtydliganden och har dessutom 
skett beträffande hur tillträdet ska ske samt har anpassning skett med hänsyn till att 
avstyckningarna skett. Enligt de fem avtalen försäljer kommunen fem avstyckade fastigheter 
för en sammanlagd köpeskilling om 66,1 miljoner kronor. Avsikten är att köparen ska uppföra 
200-250 st. bostäder inom fyra av kvarteren och på det femte ska en förskola uppföras.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-20 att godkänna försäljning av fem delområden inom 
fastigheten Ängby 1:1. De fem områdena utgör kvarter inom detaljplanen Centrala Ängby, 
där fyra avses bebyggas huvudsakligen med bostäder och ett med förskola. Vid tiden för 
beslutet hade detaljplanen ännu inte vunnit laga kraft. Den överklagades men vann laga kraft 
i mars 2019. 
 
 
Under den tid som detaljplanen var överklagad kunde projektering av gator etc. ej fortlöpa, 
vilket orsakade förseningar som har skapat behov av att förnya de avtal om försäljning som 
tecknats och som annars löper ut senare under 2020. 
 
Mot denna bakgrund har fem nya avtal upprättats på motsvarande kommersiella villkor som 
tidigare. Förtydliganden har gjorts avseende tillträdena samt har justeringar skett med 
anledning av att avstyckningarna är genomförda. Den totala köpeskillingen uppgår således 
till 66 100 000 kronor, uppdelad på fem separata överlåtelser. Köparen avser att uppföra 
bostäder med en sammanlagd ljus bruttoarea (BTA ljus) om ca 17 000 kvm BTA ljus samt 
ska en förskola omfattande ca 600 kvm uppföras på en av tomterna. (tomt E). Antalet 
bostäder blir 200 – 250 st., samtliga troligen upplåtna med bostadsrätt. 
 
Köpeskillingen är beräknad med utgångspunkt i en opartisk värdering utförd i december 
2017. Enligt denna är marknadsvärdet för tomtmark med byggrätt för bostäder 2700-3500 
kr/kvm BTA och för skoländamål 1500-2000 kr/kvm BTA. I den nu föreslagna försäljningen är 
priset för bostadsmark beräknat efter 3700 kr/kvm BTA och för skoltomten 1600 kr/kvm BTA. 
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Köparen tillträder under förutsättning av att kommunstyrelsen godkänt de fem 
avtalsförslagen samt när gatorna är öppna för trafik.  Gatorna i planområdet kan successivt 
öppnas för trafik, där kvarter A och D sannolikt kan tillträdas under år 2020, kvarter B och E 
år 2021 och slutligen kvarter C år 2021 eller 2022. Om tillträdet för något av de fem 
delområdena inte skett inom två år från avtalets undertecknande ska det aktuella avtalet 
förnyas på oförändrade villkor. 
 
 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslaget innebär en försäljningsintäkt om minst 66,1 miljoner kronor. Byggherren bekostar 
anslutningsavgifter (va, el, fiber, fjärrvärme). Kommunen bekostar anläggande och drift av 
allmän plats inom planområdet. Kommunen ska också svara för del av 
marksaneringskostnader för det fall fastigheterna är förorenade, max 30 % av köpeskillingen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
 

Underlag i ärendet  
Tjänsteutlåtande 2020-01-02 
Köpeavtal delområde A 
Köpeavtal delområde B 
Köpeavtal delområde C 
Köpeavtal delområde D 
Köpeavtal delområde E 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Exploateringschefen 
 
 
 

 

Daniel Lindqvist, 

Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej  x 
 
Försäljning av tomtmark påverkar inte i sig barn.  
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 
2020-02-10 

Diarienummer 
KS-2020/143 

   
 

Kommunstyrelsen 

Val av ombud till Kommuninvest föreningsstämma 2020 
 
Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen befullmäktigar kommunstyrelsens ordförande, Peter Evansson, att 
som ordinarie ombud företräda kommunen vid Kommuninvests årsstämma 16 april 
2020.  
 

2. Ekonomichef Dan-Erik Pettersson ersätter Peter Evansson vid dennes förfall.  
 

 
Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun är delägare i Kommuninvest AB. Varje år inbjuds ägarna att delta i en 
föreningsstämma som bland annat syftar till att godkänna årsbokslut och disposition av 
eventuellt över- eller underskott samt ägardirektiv för Kommuninvest AB. Delägarna (ca 290 
kommuner och landsting) ska utse ordinarie ombud och/eller ersättare till den inbjudna 
årsstämman. 
 
Under februari genomför Kommuninvest medlemssamråd för att ge medlemmar möjlighet till 
att lämna synpunkter och ställa frågor inför föreningsstämman. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ingen ekonomisk konsekvens.  
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse 2020-02-10 
 
Beslutet ska skickas till 
Ekonomichef 
 

 
Daniel Lindqvist  
kommundirektör 
 



Sida 2 av 2 

 
 

 
  

 
Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet handlar om att utse ombud till Kommuninvest AB årliga föreningsstämma. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
 
Ja  Nej   
 
Inte aktuellt. Beslutet rör inte övergripande flerårig plan/flerårigt styrdokument  
 
Om ja, förklara på vilket sätt barn varit delaktiga i beslutet, vilka åsikter barnen lyft fram samt 
hur dessa åsikter beaktats i beslutet. Om nej, förklara varför barn inte tillfrågats. 

 

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

2020-02-03 
Diarienummer 
KS-2020/163 

   
 

Kommunstyrelsen 

Trygghetspaket för Knivsta kommun 

 
Förslag till beslut 
 

1. Kommunstyrelsen antar åtgärder och åtgärdsområden för trygghetspaket enligt 
ordförandeförslaget daterat 2020-02-03. 

2. Förvaltningen får i uppdrag att utreda åtgärderna samt genomföra direkt möjliga 
åtgärder samt återkomma till kommunstyrelsen med förslag på hur övriga åtgärder 
ska genomföras.  

3. Förvaltningen ska avrapportera genomförda åtgärder löpande. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Samtidigt som Knivsta rent statistiskt är en av landets tryggaste kommuner, d�r antalet brott 
och annat �r p� en l�g niv�, finns platser som upplevs som otrygga. Detta kan tolkas som ett 
motsatsförhållande, men �ven de tryggaste kommunerna har omr�den d�r tryggheten kan 
och b�r f�rb�ttras, samt ett behov av att arbeta f�rebyggande f�r att undvika att 
f�rh�llandena f�rs�mras. F�r att minska risken f�r försämring och f�r att p�verka det som �r 
otryggt har vi arbetat fram ett paket med �tg�rder som vi vill genomf�ra den kommande 
perioden. 
 
N�gra av de platser som bör ligga i fokus �r perrongen p� Knivsta station och omr�det 
omkring stationen 
 
Åtgärder och åtgärdsområden för trygghetspaket 

1. På ovan nämnda platser ska belysningen ses �ver och kontrolleras s� att den �r 
tillr�cklig och fungerar tillfredsställande. 

2. Möjlighet till kameraövervakning av utsidan av CIK och vid cykelst�llen vid stationen 
undersöks. Detta f�r att b�de �ka tryggheten och minska st�ldrisken f�r cyklar. 

3. En dialog initieras med TRV och Polisen om kameraövervakning av perrongområdet, 
ett område som av många upplevs och utpekas som särskilt otryggt. 

4. Tr�d och buskar inspekteras och r�js, p� g�ng- och cykelbanor och s�rskilt dolda 
omr�den prioriteras. 

5. En översyn av ungdomsappen görs för att se om den kan utvecklas för att öka 
tryggheten för ungdomar i rörelse i Knivsta och Alsike. 

6. Polisens inspel i kommunens byggplaner ska �ka genom att bland annat �ka deras 
roll som aktiv remissinstans i kommunens detaljplanearbete. Redan innan n�got 
byggs kan polisen bidra med insikter om hur ett omr�de eller en fastighet kan byggas 
tryggt. 

7. Förvaltningen får i uppdrag att utreda hur Knivsta kommun kan jobba mer effektivt i 
det förebyggande arbetet tillsammans med andra aktörer. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
Många av åtgärderna bör kunna hanteras inom förvaltningens ordinarie budget. Övriga kan 
efter beslut tas ur KS Prioriterade medel. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Eventuella konsekvenser hanteras i anslutning till genomförande av respektive beslut. 
  
Underlag för beslut 
Ordförandeförslag 2020-02-03 
 
 
 

Peter Evansson (S) 
Kommunstyrelsens ordförande  
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