
 
 

 
   KALLELSE 1 (4)  

 2021-03-12  
 

Sammanträde med kommunstyrelsen 
Obs! Tid: Måndag den 22 mars 2021, kl 14:00 
Plats: Sal Kvallsta, Knivsta kommunhus, samt på distans via Zoom. Länk till mötet skickas 
separat i mejl. 
Ordförande: Klas Bergström (M) 
Sekreterare: Siobhán Górny  

Slutet sammanträde 
För att följa rekommendationerna om att undvika smittspridning deltar kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare på distans. Sammanträdet är därför slutet av säkerhetsskäl.  

Observera starttiden! 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare är inbjudna till en genomgång av utkastet till 
stadsutvecklingsplan kl 13-13.45. En separat inbjudan har skickats i mejl. Kommunstyrelsens 
sammanträde börjar därför kl 14.00. 
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 Föredragningslista Dnr 

1. Upprop   

2. Justering 
Förslag: Protokollet justeras den 30 mars 2021 av ordföranden och justerare.  

3. Godkännande av dagordning   

4. Anmälan av delegationsbeslut 
 Ordförandebeslut 2021-02-19, Beslut om fortsatt tillfällig stängning av 

kultur- och fritidsverksamheter (KS-2021/71) 
 Ordförandebeslut 2021-03-05, Beslut om fortsatt tillfällig stängning av 

kultur- och fritidsverksamheter (KS-2021/71) 
 Lista delegationsbeslut 2021-02-05–2021-03-12 
 Förteckning beslut lokalförsörjning februari 2021 
 Förteckning tillsvidareanställda februari 2021 
 Förteckning visstidsanställda februari 2021  

5. Övriga anmälningsärenden 
 BMN § 15, 2021-02-16, Verksamhetsberättelse 2020 
 BMN § 21, 2021-02-16, Uppföljning intern kontrollplan 2020 
 Socialnämndens beslut § 12, 2021-02-18 - Uppföljning av intern 

kontrollplan 2020 
 Socialnämndens beslut § 13, 2021-02-18 - Verksamhetsberättelse och 

årsbokslut för socialnämnden 2020 
 SUN § 16, 2021-02-01, Uppföljning intern kontrollplan 
 SUN § 26, 2021-03-01, Startbesked gatuinvesteringar 
 SUN § 27, 2021-03-01, Verksamhetsberättelse och årsbokslut 2020 
 SUN § 29, 2021-03-01, Ekonomisk uppföljning per februari 
 Utbildningsnämndens beslut § 4, 2021-02-09 - Verksamhetsberättelse och 

årsbokslut 
 Utbildningsnämndens beslut § 10, 2021-02-09 - Uppföljning 

internkontrollplan 2020  

 Informationsärenden   

6. Information om varumärke och utvecklad visuell 
identitet 
Muntlig information. 
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 Beslutsärenden   

7. Finansiering av kommunfullmäktigeberedning för att 
revidera ersättningsreglementet 
Ärendet är inte berett av arbetsutskottet. Handlingar kommer 
senare.  

KS-2021/193 

8. Avsiktsförklaring - C-tillsammans 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som 
tjänsteutlåtandets. 
Ärendet föredras på kommunstyrelsens sammanträde.  

KS-2021/133 

9. Ansökan om stöd till Grannsamverkan från SSF 
Stöldskyddsföreningen 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2021/94 

10. Digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby, Tierp 
och Älvkarleby samverkanskommuner 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som 
tjänsteutlåtandets. 
Ärendet föredras på kommunstyrelsens sammanträde.  

KS-2021/109 

11. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för 
kommunstyrelsens verksamheter 2020 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 
Ärendet föredras på kommunstyrelsens sammanträde 
tillsammans med föredragningen i ärende 12.  

KS-2021/14 

12. Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Knivsta 
kommunkoncern 2020 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 
Ärendet föredras på kommunstyrelsens sammanträde 
tillsamamns med föredragningen i ärende 11. 

KS-2021/16 

13. Hemställan om att ingå borgen upp till ett högsta 
lånebelopp för Knivstabostäder AB:s räkning 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2021/66 
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14. Hemställan om att ingå borgen för Kommunfastigheter i 
Knivsta AB:s räkning 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2021/68 

15. Riktlinjer för synpunkter och klagomål 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2021/98 

16. Markförsäljning Edeby 2:2 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 

KS-2020/854 

17. Försäljning av Gredelby 1:140 till Lagerbolaget C 1320 AB 
under namnändring till BASHOF Etapp 3 Fastigheter AB 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 
Ärendet föredras på kommunstyrelsens sammanträde.  

KS-2021/145 

18. Medfinansieringsavtal gällande ny trafikplats på E4 vid Mora 
stenar 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som 
tjänsteutlåtandets. 
Ärendet föredras på kommunstyrelsens sammanträde.  

KS-2021/113 

19. Förlängning av avsiktsförklaring för klimatneutral bebyggelse 
på områdesnivå 
Arbetsutskottet överlämnar ärendet utan eget ställningstagande. 
Ärendet föredras på kommunstyrelsens sammanträde.  

KS-2021/114 

20. Revidering av bidragsregler för föreningslivet 2021 
Kultur- och fritidsutskottets förslag till beslut är samma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2021/87 

21. Förvaltningsrättens dom 2021-02-19 mål nr 8049-19, 
överklagande av KF § 126 2019-11-20 anmälan av gruppledare 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2019/945 

22. Rapportering av Knivstaförslag från februari 2020 till och med 
februari 2021 
Arbetsutskottets förslag till beslut är samma som 
tjänsteutlåtandets. 

KS-2021/154 

 



Lista delegationsbeslut 2021-02-05–2021-03-12
Färdigst/exp-datumDokumentnr. Dokumenttitel Ansvarig person Ärende

2021-02-12 KS-2021/19-2 Beslut om att delta i Kammarkollegiets 
upphandling

Fredrik Söderlind KS-2021/19 Fullmakter Statens 
Inköpscentral 2021 (samlingsärende)

2021-02-18 KS-2021/18-2 Beslut om att avropa på Inkasso- och 
påminnelsetjänster

Fredrik Söderlind KS-2021/18 Avropsanmälningar SKL 
Inköpscentral 2021 (samlingsärende)

2021-03-01 KS-2021/28-1 Beslut om deltagande i dynamiskt 
inköpssystem för livsmedel

Fredrik Söderlind KS-2021/28 Beslut om deltagande i 
samordnade upphandlingar 2021 

2021-03-09 KS-2021/175-2 Anmälan av personuppgiftsincident till 
Integritetsskyddsmyndigheten

Åsa Franzén KS-2021/175 Säkerhetsincident 
Exchange 2021-03-04

2021-03-10 KS-2021/129-1 Delegationsbeslut om att genomföra 
direktupphandling bildskärmsglasögon 
för Knivsta kommuns medarbetare 

Marie Sohlberg KS-2021/129 Upphandling 
bildskärmsglasögon för Knivsta 
kommuns medarbetare samt 



 
 

 

 

Kommunstyrelsen 
Datum 
20XX-XX-XX 

 
 
Förteckning över övriga delegationsbeslut 
 
Verksamhet Beslutsfattare 
Kommunledningskontoret Eva Mårtensson 
Lokalförsörjningen Lokalförsörjningschef  

 
Datum då 
beslutet 
fattades 
 

Beslut/åtgärd Delegation
s-grund 

Ev anmärkning 

2021-02-22 Uppsägning avtal lokal Citronens fsk KS-2021/137 7.5  
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Handläggare 
Stina Desroses 
Allmänutredare 

Tjänsteskrivelse 
2021-02-24 

Diarienummer 
KS-2021/133 

   
 

Kommunstyrelsen 

Avsiktsförklaring - C-tillsammans 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner Avsiktsförklaring – C-tillsammans, daterad 2021-02-19. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar har 
under våren 2020 fattat beslut om att ställa sig bakom ambitionen att skapa större nytta för 
medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län.  
Sju samverkansområden har identifierats, varav tre prioriterade områden och fyra övriga 
områden. De prioriterade områdena är digitalisering, juridik och HR. De övriga områdena är 
upphandling, lönecentrum, kommunikation och kontaktcenter. Avsiktsförklaringen är en 
ambition om att utveckla och fördjupa samarbetet inom utvalda områden. 
  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar har 
under våren 2020 fattat beslut om att ställa sig bakom ambitionen att skapa större nytta för 
medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län. Kommunstyrelsen i Knivsta fattade 
beslutet på sammanträdet den 23 mars 2020 (KS-2020/227).   
Sju samverkansområden har identifierats, varav tre prioriterade områden och fyra övriga 
områden. De prioriterade områdena är digitalisering, juridik och HR. De övriga områdena är 
upphandling, lönecentrum, kommunikation och kontaktcenter. 
Avsiktsförklaringen är en ambition om att utveckla och fördjupa samarbetet inom områdena 
ovan. Olika konstellationer av avsiktsförklaringens parter kan variera över tid och ingå 
samarbete för de utvalda områdena. En utvald kommun ansvarar för att ta fram handlings- 
eller projektplaner och driva genomförandet inom de olika områdena. 
Aktiviteter i de framtagna projektplanerna är en del av verksamheten i 
tjänstemannaorganisationen. De uppdateras kontinuerligt och beslutas eller fastställs inte 
politiskt men biläggs tjänsteskrivelsen som exempel på vilka nyttor som kan uppnås inom de 
olika samarbetsområdena. 
Knivsta kommun är ansvarig för att ta fram projektplan för digitalisering som är ett av de tre 
prioriterade områdena. Inom övriga samverkansområden har Knivsta kommun tagit initiativ 
att samordna insatser för områdena upphandling och kontaktcenter.   
 
 
  



 § 44 Avsiktsförklaring - C-tillsammans - KS-2021/133-1 Avsiktsförklaring - C-tillsammans : Tjänsteutlåtande 2021-02-24 -- Avsiktsförklaring - C-tillsammans

Sida 2 av 3 

 
 

 

  

 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Avsiktsförklaringen innebär inga ekonomiska åtaganden för kommunen. Kommunen har 
dock åtagit sig att avsätta tillräckligt med personella resurser i de projekt de väljer att delta i. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-24 
Avsiktsförklaring – C-tillsammans daterad 2020-02-19 
Exempel på projektplaner för de tre prioriterade områdena – digitalisering, juridik, HR  
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommundirektör 
Tierps, Älvkarleby, Enköpings, Heby, Östhammars och Håbo kommuner 
 

 
 
 
 

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

Beslutet kan i en förlängning komma att påverka kommunens invånare, både barn och 
vuxna. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
En prövning av barnets bästa har inte gjorts då beslutet enbart indirekt påverkar barn. 
Samarbete mellan kommunerna i C-tillsammans förväntas innebära kostnadseffektivitet, 
ökad kvalitet och minskad sårbarhet, vilket bidrar till att möta både barns och vuxnas behov 
och förväntningar samt att klara kompetensförsörjning och finansiering av välfärden 
framöver. 
 
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. 

 

Avsiktsförklaringen påverkar barn indirekt och konkreta förändringar för barn är i det här 
skedet svåra att förutse. En prövning av barnets bästa bör därför göras inför de aktiviteter 
som planeras framöver inom ramen för C-tillsammans. 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Avsiktsförklaring – C tillsammans

Bakgrund

Kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar har

under våren 2020 fattat beslut om att ställa sig bakom ambitionen att skapa större nytta för
medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län.

För att klara välfärdsuppdraget behöver kommunerna ha en strategisk utvecklingskapacitet
som ger permanent och långsiktig förmåga att klara sina uppdrag. Vid val av

samarbetsområden där ömsesidiga mervärden kan skapas med ett fördjupat samarbete har

fokus lagts på ekonomisk effektivitet samt möjlighet att minska sårbarheten hos de ingående
organisationerna.

Sju samverkansområden har identifierats, varav tre prioriterade områden och fyra övriga
områden. De prioriterade områdena är digitalisering, juridik och Hr. De övriga områdena är

upphandling, lönecentrum, kommunikation och kontaktcenter.

Syfte
Parterna uttrycker med denna avsiktsförklaring en ambition om att utveckla och fördjupa

samarbetet inom områdena ovan. Handlingsplaner som tas fram utifrån denna

avsiktsförklaring syftar till att skapa samordnade och långsiktiga utvecklingsprocesser inom
respektive område. Utvecklingsprocesserna stödjer och utgår från respektive organisations

uppdrag, prioriteringar och behov. Detta innebär att olika konstellationer av

avsiktsförklaringens partner kan variera över tid och ingå samarbete för de utvalda
områdena. Utgångspunkten är att samverkan inom C-tillsammans ska skapa ömsesidiga

mervärden på operativ nivå för involverade parter och inkräktar inte på det regionala

utvecklingsansvaret som Region Uppsala har tillsammans med länets kommuner.

Prioriterade samverkansområden
Digitalisering

Samarbeten inom området digitalisering inriktas främst på aktiviteter som skapar

förutsättningar för verksamheterna att effektivisera sina processer. Det kan bland annat
handla om att möjliggöra gemensamma upphandlingar av system och licenser för att

underlätta samverkan. Det kan också handla om att ta fram säkra lösningar för digitala

möten och kommunikation och möjliggöra tekniska lösningar inom vård och omsorg.
För samarbetsområdet digitalisering är planerade aktiviteter beskrivna i en projektplan och

samordnas av Knivsta kommun.
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Juridik

Samarbeten inom området juridik ska främst inriktas på aktiviteter som höjer kompetensen

inom avtalsjuridik, arbetsrätt, socialrätt och exploateringsjuridik. Nyttjandet av varandras

kompetenser och identifiera gemensamma behov. Kommunernas samverkan ska också leda
till ett utökat samarbete med Uppsalas jurister. För samarbetsområdet juridik är planerade

aktiviteter beskrivna i en projektplan och samordnas av Heby kommun.

HR

Samarbeten inom HR ska inriktas på kompetenshöjande aktiviteter. Karriärplanering och

kompetensförsörjning är andra områden inom HR där samarbeten ska initieras. För

samarbetsområdet HR är planerade aktiviteter beskrivna i en projektplan och samordnas av
Östhammars kommun.

Övriga samverkansområden
Parterna tar gemensamt ansvar för utveckling inom de övriga samverkansområdena
upphandling, kontaktcenter, kommunikation och lönecentrum och för samarbetsformer kring

dessa. Det kan ske genom upprättande av handlingsplaner för respektive

samverkansområde där samtliga eller några av avsiktsförklaringens partner ingår. Knivsta
kommun har tagit initiativ för att samordna insatser för områdena upphandling och

kontaktcenter.

Struktur för samverkan
För att etablera samverkan åtar sig parterna att ha:

- En årlig roterande värdkommun som också är sammankallande.
- Sammankallande värdkommun ansvarar för en årlig översyn och uppföljning av

samverkan inom respektive samarbetsområde.

- Ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte där de ingående kommunerna kan mötas
för att utveckla samverkan samt diskutera gemensamma frågor.

Avtal och eventuella handlingsplaner stäms av i möten med parternas kommundirektörer vid
två till tre tillfällen per år. Varje organisation ansvarar för att avsiktsförklaringen,

handlingsplaner och dess aktiviteter är väl förankrat i respektive organisation.

Finansiering
Parterna åtar sig att avsätta tillräckliga personella resurser så att överenskomna
handlingsplaner är genomförbara. I övrigt innebär denna avsiktsförklaring inga ekonomiska

åtaganden för någon part. Vid samverkansprojekt och samverkansaktiviteter som inte ryms

inom respektive organisations budget ska parterna reglera finansieringen i särskilda avtal.
Parterna ska även ta till vara på möjligheter kopplat till att söka extern finansiering.
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Giltighet och frånträde
Avsiktsförklaringen gäller från den 1 april 2021 och löper tills vidare. Part som önskar
frånträda avsiktsförklaringen ska meddela övriga avtalspartner sex månader före tidpunkt för

frånträdet. Om färre än hälften av ursprungsparterna återstår ska denna avsiktsförklaring

betraktas som förfallen.

Enköping den xxx Heby den xxx

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande

Enköpings kommun Heby kommun

Håbo den xxx Knivsta den xxx

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande

Håbo kommun Knivsta kommun

Tierp den xxx Älvkarleby den xxx

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande

Tierpskommun Knivsta kommun

Östhammar den xxx

Kommunstyrelsens ordförande

Östhammarskommun
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Beställare: C-tillsammmans Projektnamn/diarienr: C-tillsammans Digitalisering 
Projektledare: Digitaliseringschef Projektplan Version nr:1 Datum: 2021-02-19 

 

Projektplan 
 
 

 
Effektmål 

 
Ökad kvalitet, minskad sårbarhet och kostnadseffektivitet. 

 
 
 
 
 
Projektmål 

 
Denna plan är på väldigt övergripande nivå och i ett tidigt stadie i processen. Vi 
har identifierat tre övergripande målområden att utgå ifrån. 
 
Att leverera en rapport som mer i detalj har identifierat möjligheter, risker och 
utmaningar med ökad samverkan i digitaliseringsfrågor. 
 
Ett konkret förslag på hur vi kan arbeta i samverkan kring eTjänster både 
processen kring och den konkreta utvecklingen/framtagandet av tjänster 
inklusive organisation. 
 
Revidera och tydliggöra it-styrningsmodellen som finns gentemot IT-centrum 
med stöd i hur de övriga två kommunerna arbetar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bakgrund 

 
Sveriges kommuner står inför en ekonomisk och verksamhetsmässig utmaning 
när det gäller att utföra sina kärnuppdrag. De närmaste tio åren kommer andelen 
barn, unga och äldre öka medan andelen personer i arbetsför ålder bara ökar 
svagt. För att klara både kompetensförsörjning och finansiering av välfärden 
framöver behöver vi hjälpas åt. 

 
Initiativtagare till nätverket C-Tillsammans är ordförandena i de sju 
kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och 
Östhammar. Ett första steg är att undersöka om vi kan samverka mer kring olika 
kommunala uppdrag. Kostnadseffektivitet, ökad kvalitet och minskad sårbarhet 
lyfts fram som möjliga vinster i samverkan. 

 
I samverkanskommunerna (Knivsta, Heby, Älvkarleby, Tierp och Östhammar) 
finns en upparbetad gruppering som har i uppdrag att arbeta för att driva att 
samverkan kring digitalisering ökar mellan kommunerna – 
Digitaliseringsstrategiska gruppen, DSG. Det finns även en etablerad samverkan 
kring eTjänster i samverkanskommunerna tillsammans med Enköping. 

 
Enköping samverkar idag också mycket med Fyra Mälarstäder, 4M – Västerås, 
Strängnäs Eskilstuna och Enköping. 

 
 
 
 
 
Genomförande 

 
C-tillsammans är ett initiativ om samverkan mellan sju kommuner. 
Fem av dessa har redan en initierad samverkan inom digitaliseringsområdet. 

 
Digitalisering är ett område där vi behöver bygga vår kompetens och utifrån detta 
har vi stora möjligheter att stötta varandra i C-tillsammanskommunerna. 

 
Digitalisering har dock inget egenvärde – det är en stödstruktur och ett verktyg 
som kan användas för att verksamheterna ska kunna bygga och forma sin 
verksamhet så att det blir bästa möjliga arbetsmiljö och effektivitet samt en god 
leverans mot våra kommuninvånare. Och eftersom digitaliseringsarbetet kan 
vara en del i utvecklingsarbetet kan det likväl vara del av alla prioriterade 
områden. 
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 Det innebär att även att de aktiviteter som tidigare i processen har identifierats som 

möjliga att samverka om inom digitaliseringsområdet så som Öppna data 
och automatiseringar, vart och ett skulle behöva behandlas som ett eget projekt 
tillsammans med verksamheten. 

 
Vi ser att arbetet med fördel kan utgå från den digitaliseringsstrategi som är i 
slutskedet av framtagande för samverkanskommunerna. I det arbetet är planen att 
varje kommun i lokala handlingsplaner ska konkretisera vilka insatser som 
kommer att genomföras i varje kommun för att uppfylla intentionerna i 
Digitaliseringsstrategin. Dessa handlingsplaner kommer att ge oss ett gott 
underlag att utgå ifrån när vi gemensamt ska ställa krav mot våra it-organisationer 
samt som underlag för kommunledningarna, genom sina kommundirektörer, att 
prioritera vilka samverkansområden som har störst möjlighet att genomföras på ett 
framgångsrikt sätt. Det är två kommuner i C-tillsammans som idag inte ingår i 
samverkanskommunerna, men det finns inget hinder att de också levererar in ett 
motsvarande underlag som handlingsplanerna inför identifiering av 
samverkansområden. 

 
Genomförandet görs med hypotesen att det i första hand är kompetens vi kan 
samverka för att leverera värde till de deltagande parterna. Vi skulle kunna bygga 
ett kompetenscentrum där verksamheten (som står för data och processer att 
digitalisera) kan avropa resurser kring digitaliseringsfrågor både gällande 
processledning, projektledning och för rådgivning – själva tekniken behöver vi 
samverka med respektive it-drift-leverantör för att få stöd med. 

 
Samverkan inom eTjänster är sedan flera år etablerad utifrån den gemensamma 
upphandlingen av eTjänsteplattform. Det finns ett pågående arbete med att se 
över hur denna samverkan ska fortsätta och implementeringen av de förändringar 
som föreslås i rapporten är lämpliga att inkludera i detta arbete inom C- 
tillsammans. Arbetet innefattar både hur vi gemensamt kan identifiera processer 
som lämpar sig att bygga eTjänster av generellt och rent praktisk utveckling och 
byggande av eTjänster i det (för samverkanskommunerna) gemensamma 
verktyget samt resurser för detta arbete. 

 
Det finns också behov av att fördjupa samarbetet med IT-centrum (i alla fall för 
samverkanskommunerna) där vi fortsätter arbetet med att tydligt definiera vad 
som är IT-centrums ansvar och vad som ligger på respektive kommun. När vi har 
det klart för oss får vi också en större möjlighet att se på verksamheternas 
digitaliseringsmöjligheter och möjligheter till samordning och samverkan i hela C- 
tillsammans oberoende av vilken leverantör vi har av it-drift. 

 
I det här skedet har vi inte möjlighet att presentera en projektplan för hur vi skulle 
vilja arbeta med exempelvis Öppna data eller säkerhetsfrågor men planen är att vi 
ska ta fram en rapport med mer detaljerade förutsättningar, risker och utmaningar 
för att sedan presentera mer konkreta förslag på vilka stegförflyttningar vi kan 
göra gemensamt. 

 
 
Projektgrupp 

 
Digitaliseringschef, Knivsta 
Verksamhetsutvecklare EDI, Knivsta 
 
Ännu ej utsedda deltagare från andra kommuner 

 
Styrgrupp 

 
Kommundirektörerna 

 
Referensgrupp/-er 

 
Digitaliseringsstrategiska gruppen, DSG 
Centrala eStyr eller motsvarande i respektive kommun 

 
Tidplan 

 
Arbetet med eTjänsteplattformen är redan initierat – inväntar beslut från 
inblandade kommuner. Detta arbete är prioriterat för samverkanskommunerna. 
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 Intervjuer och framtagande av underlag för rapporten pågår under våren. 

Rapporten levereras i slutet av Q2. (Tidplanen kan komma att revideras) 
 
Arbetet med it-styrningsmodellen kommer att pågå under hela 2021. 

 
Resurser 

 
Behöver utredas. 

 
 
 
Kommunikation 

 
Intressenter: 
KSOer  
Kommunledningarna  
Centala eStyr 
DSG 
Verksamheter 
Se separat kommunikationsplan 

 
 
 
Risker 

 
Rädsla att släppa kontroll Skillnader i synsätt/kultur  
Oenighet i fördelning av kostnader 
Svårt att beräkna kostnader om vi går i olika takt  
Personella och ekonomiska resurser 
Att arbetet i befintligt nätverk och kommande arbete sker parallellt 

 
 
 
Beroenden 

 
It-centrum samt Håbo och Enköpings it-förvaltningar och deras interna 
organisation och processer 
 
Kostnader 
Verksamheternas vilja/planer 
Beslut i DSG och ingående kommuner 
Upphandlingsrättsliga och kommunalrättsliga frågetecken som kan uppstå 

 
 
 
 
 
Godkännandekriterier 

 
Leverans av en rapport som mer i detalj har identifierat möjligheter, risker och 
utmaningar med samverkan i digitaliseringsfrågor. 
 
Ett konkret förslag på hur vi kan arbeta i samverkan kring eTjänster både 
processen kring och den konkreta utvecklingen/framtagandet av tjänster. 
 
Leverans av förslag till beslut av en reviderad it-styrningsmodell för kommunerna 
som har it-centrum som it-driftleverantör. 
 
Beroende på vad som identifieras i rapporten och i det fortsatta arbetet kommer 
sannolikt både projektmål och godkännandekriterier att behöva justeras under 
projektets gång. 

 
Överlämning av resultat 

 
Mottagande organisation behöver klargöras av styrgruppen för projektet. 

 
 
 

   
 

   

Godkänd av beställare, datum: 

 
Godkänd av projektledare, datum: 
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Datum                                    

19 februari 2021    
 

     

Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr 
Heby kommun 
744 88 Heby 

Tingsgatan 11 0224-360 00 0224-301 94 www.heby.se 366-5114 212000-2049 
information@heby.se 

 

 
 
Projektplan juridik, C tillsammans 
 
 
 
  

Projektplanen är ett levande dokument, vilket innebär att den sannolikt kan 
komma att ändras i delar under utredningens gång. Exempelvis kan 
deltagare komma till eller lämna de olika grupperna som beskrivs på sida 2. 
Det som beskrivs i denna är det, just nu, bästa antagande om hur projektet 
kommer att bedrivas.  
 

Effektmål Att kommunerna uppnår ökad kostnadseffektivitet och minskad sårbarhet 
genom att  - exakt sätt ska utredas - samla kompetensen inom det juridiska 
området. Sannolikt kommer  kompetensen inom juridik kunna utökas och 
beroende av externa utförare minska. 
 

Projektmål Att leverera en rapport som mer i detalj har identifierat möjligheter, risker 
och utmaningar med samverkan inom juridiska tjänster, samt föreslå en 
lämplig väg framåt (om det bedöms finnas tillräckligt goda skäl att 
fortsätta mot ökat samarbete inom juridik). 
  

Bakgrund 
 

Sveriges kommuner står inför en ekonomisk och verksamhetsmässig 
utmaning när det gäller att utföra sina kärnuppdrag. De närmaste tio åren 
kommer andelen barn, unga och äldre öka medan andelen personer i 
arbetsför ålder bara ökar svagt. För att klara både kompetensförsörjning 
och finansiering av välfärden framöver behöver vi hjälpas åt. 
Initiativtagare till nätverket C-Tillsammans är ordförandena i de sju 
kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby 
och Östhammar. Ett första steg är att undersöka om vi kan samverka mer 
kring olika kommunala uppdrag. Kostnadseffektivitet, ökad kvalitet och 
minskad sårbarhet lyfts fram som möjliga vinster i samverkan.  
 
Bland de sju kommunerna har det tidigare förekommit en del samverkan 
kring juridiska tjänster. Heby har under perioder köpt sådana tjänster av 
Tierp kommun, och det har från Älvkarlebys sida  utretts om det finns 
förutsättningar av samarbete åt olika håll. En del av kommunerna har 
sedan länge haf t juridisk kompetens av typen minst kommunjurist 
anställd, medan någon annan har haft som lösning att köpa in sådana 
tjänster när det har behövts. I flera av kommunerna har man haft anställda 
som har "råkat" ha en juridisk grundutbildning, som också har fått utföra  
delar av en jurists arbetsuppgifter.  På så sätt har man lyckats minska ned 
behovet av att köpa in extern kompetens lite grann. 
 
Hypotesen som ska testas i detta projekt är att intresserade kommuner 
dels bör kunna minska sin sårbarhet inom kommunjuristfunktionen 
avsevärt, samt att kommunerna också bör kunna uppnå viss besparing 
genom att kunna ha viss spetskompetens in house istället för att köpa in 
den. 
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Datum  2 (2) 
19 februari 2021 

 
 

 

Genomförande Inventering av medverkande kommuners förväntningar, förutsättningar 
och tankar kring utökad samverkan och organisation för detta.  Upprätta 
en aktivitetsplan med utsedd projektgrupp och tider. Utreda de legala 
förutsättningarna och vilka samverkansformer som kan vara möjliga och 
lämpliga. Skapa en rapport över förslag till samverkansform och 
organisation för detta. Genomförande av en ändamålsenlig 
samverkansform och undertecknande av ett samverkansavtal 

Styrgrupp Kommundirektörer Knivsta, Tierp, Östhammar, Heby, Enköping, 
Älvkarleby och Håbo 

Projektgrupp Enhetschefer eller motsvarande för juristkompetensen i Knivsta, Tierp, 
Östhammar, Heby, Enköping, Älvkarleby och Håbo. 

Referensgrupp/-er Förvaltningschefer eller motsvarande Knivsta, Tierp, Östhammar, Heby, 
Enköping, Älvkarleby och Håbo.  

Tidplan Behöver utredas 

Resurser Behöver utredas 

Kommunikation Behöver utredas 

Intressenter: KSOer, Kommunledningar, verksamheter 

Risker Otydligt uppdrag, olika ambitionsnivåer (vilken kompetens som ska finnas 
in house och hur "servicen" ska se ut), att processen, som till stor del 
handlar om kulturella frågor, inte får tid och därmed genomförandet blir 
onödigt svårt.  
 

Framgång är beroende 
av 

Uppdragets viljeinriktning 

Medverkande kommuner 

Resurser och tid 

Upphandlingsrättsliga och kommunalrättsliga frågetecken 

C-tillsammans projektet i övrigt (andra samverkansområden) 
 

Godkännandekriterier Leverans av en rapport som mer i detalj har identifierat möjligheter, risker 
och utmaningar med en utökad samverkan i upphandlingsfrågor, samt 
förslag till typ av samverkan och organisation. Beroende på vad som 
identifieras i rapporten och i det fortsatta arbetet kommer sannolikt både 
projektmål och godkännandekriterier att behöva justeras under projektets 
gång. 

Överlämning av 
resultat 

Mottagande organisation behöver klargöras av styrgruppen för projektet. 
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Projektdirektiv 

Datum Dnr Sid 
2021-02-18 Ange Dnr. 1 (3) 

Kommunledningsförvaltningen  

Pauliina Lundberg HR-chef 

 

Projektplan C-tillsammans – område HR 
Beställare: C-tillsammans 

Projektledare: HR-chef Östhammar 

 

  

Effektmål  Kostnadseffektivitet, ökad kvalitet, minskad sårbarhet 

Projektmål En rapport som ger ett mer detaljerat förslag på  

- inom vilka områden inom HR länets kommuner kan 

samverka.  

- hur den samverkan kan se ut inom respektive område 

- tidplan för genomförande 

Bakgrund Sveriges kommuner står inför en ekonomisk och 

verksamhetsmässig utmaning när det gäller att utföra sina 

kärnuppdrag. De närmaste tio åren kommer andelen barn, unga 

och äldre öka medan andelen personer i arbetsför ålder bara ökar 

svagt. För att klara både kompetensförsörjning och finansiering 

av välfärden framöver behöver vi hjälpas åt.   

 Initiativtagare till nätverket C-Tillsammans är ordförandena i de 

sju kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, 

Älvkarleby och Östhammar. Ett första steg är att undersöka om 

vi kan samverka mer kring olika kommunala uppdrag. 

Kostnadseffektivitet, ökad kvalitet och minskad sårbarhet lyfts 

fram som möjliga vinster i samverkan.   

Det finns en etablerad samverkan inom HR för länets kommuner 

samt region Uppsala. Samverkansbehoven ser dock väldigt olika 

ut mellan parterna, dels pga storleksskillnader men även av andra 

skäl.  

Genomförande För att kunna konkretisera samverkan behöver en initial 

kartläggning göras över vilka områden inom HR som det finns 

intresse för bland C-tillsammanskommuner och om de innehåller 

synergivinster.  

Styrgrupp Kommundirektörer 

Projektgrupp HR-chefer 

Referensgrupper Kommunledningsgrupper  

Tidplan Start Q1, klart Q2 
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Projektdirektiv 

Datum Dnr Sid 
2021-02-18 Ange Dnr. 2 (3) 

Kommunledningsförvaltningen  

Pauliina Lundberg HR-chef 

Resurser Deltagande kommuners HR-organisationer 

Kommunikation Löpande kommunikation till intressenter.  

 

Intressenter KSO:er 

Kommundirektörerna  

Kommunledningarna  

Chefer  

HR-organisationer 

Risker Olika intressen för samverkan  

Olikheter i synen på effektivitet 

Rädsla att förlora kontroll/bestämmanderätt 

Svårt att beräkna kostnader 

Personella resurser 

Befintliga parallella nätverk arbetar med samma frågor fast med 

något annorlunda agenda 

Beroenden Gemensamma resp kommunspecifika rutiner, processer och 

system. 

Gällande avtal.  

Verksamheternas vilja 

Kommunallagen, arbetsgivaransvaret, upphandlingstekniska 

frågor.  

 

Godkännandekriterier Leverans av en rapport som mer i detalj har identifierat möjliga 

områden, risker och utmaningar med samverkan inom HR. 

Ett konkret förslag på områden att samverka inom. 

Överlämning av 

resultat 

Mottagande organisation behöver klargöras av styrgruppen.  

  

 
Initial kartläggning av möjliga områden – underlag att jobba vidare med 

- rekrytering 

o systemstöd, annonsering, digital referenstagning 

- rehabiliteringsstöd till chef 

- arbetsrättslig rådgivning 
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Projektdirektiv 

Datum Dnr Sid 
2021-02-18 Ange Dnr. 3 (3) 

Kommunledningsförvaltningen  

Pauliina Lundberg HR-chef 

- friskvårdsbidrag/portal/aktiviteter 

- chefs- och ledarutveckling 

o utbildningar 

o chefscoaching 

o mentorsrprogram 

o aspirantprogram 

- Chefsinformation, tex nya avtal, nya lagar mm 

- HR-statistik 

o Gemensam dataframtagning om samma system 

- Strategisk kompetensförsörjning 

o Omvärldsbevakning 

o Behovskartläggningar 

o Gemensamma satsningar på arbetsmarknadsmässor, utbytesprogram 
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1 Bakgrund 
Kommunstyrelserna i Enköping, Heby, Håbo, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar har 
under mars och april 2020 var och en fattat beslut om att ställa sig bakom ambitionen att 
skapa större nytta för medborgarna genom ökad samverkan inom Uppsala län.  
 
Ambitionen är att kommunerna gemensamt ska genomföra en första bred förstudie 
angående möjligheterna att samverka mer kring olika kommunala uppdrag. Anledningen till 
att parterna vill göra förstudien är den ekonomiska och verksamhetsmässiga utmaning 
kommunerna står inför vad gäller utförandet av sina respektive kärnuppdrag. 
 
Förstudien har tagit till sig det som Kommunutredningen hade till uppdrag att belysa. 
Utredningen pekar i sitt slutbetänkande Starkare kommuner – med kapacitet att klara 
välfärdsuppdraget (SOU 2020:8) på att förmågan att arbeta utvecklingsinriktat och 
strategiskt skiljer sig alltmer beroende på kommunernas olika förutsättningar. Mindre 
kommuner har, exempelvis, begränsade möjligheter att arbeta strategiskt och 
utvecklingsinriktat. Utredningen konstaterar att för kommuner i funktionellt 
sammanhängande områden, likt Uppsala län, är bristen på kapacitet en av de stora 
utmaningarna. Kommunerna är inte rustade för att hantera planeringsfrågor i ett 
gränsöverskridande kommunalt/regionalt perspektiv.  
 
Utredningen pekar på behovet av att ha strategisk utvecklingskapacitet som ger permanent 
och långsiktig förmåga att klara sina uppdrag. 

2 Syfte 
Syftet med förstudien är att undersöka om det går att genomföra delar av de kommunala 
uppdragen på ett mer effektivt sätt om de genomfördes gemensamt. Möjliga samverkans-
områden ska generera ekonomisk effektivitet, underlätta kompetensförsörjningen samt 
reducera sårbarheten hos de ingående organisationerna.  
 
Förstudien ska kartlägga vilka samverkansområden som kommunerna med fördel kan 
inleda samverkan kring. Avsikten är inte att göra en djupare granskning av varje 
samverkansområde. Förstudien ska ge en övergripande bild av var samverkan är lämplig 
och möjlig att genomföra samt i vilka fall samverkan skulle kunna leda till särskilt positiva 
resultat. 
 
Ambitionen är att förstudien ska identifiera ett tiotal områden där framtida samverkan 
särskilt rekommenderas och där startsträckan för samarbeten är relativt kort. 

3 Metod 
Tidigare utarbetat underlagsmaterial där befintlig samverkan beskrivs har studerats. 
 
Intervjuer, fysiska eller digitala, har genomförts med kommunstyrelsernas arbetsutskott och 
kommunernas ledningsgrupper i de sju kommunerna. 
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Intervjuer har genomförts med företrädare för Uppsala kommun och Region Uppsala.  
 
Löpande avstämningar har genomförts med företrädare för uppdragsgivarna och med 
kommundirektörerna samt med KSO-gruppen.  

4 Upplägg 
Uppdraget påbörjades med ett uppstartsmöte med kommundirektörerna den 18 juni, se 
dokumentation Uppstartsmöte C Tillsammans 18 juni 2020. Då planerades de olika faserna 
för uppdragets genomförande och en tidplan fastställdes. 
 
Under sommaren arbetade konsulten och ekonomichefsgruppen fram ett förslag på tio 
samverkansområden som bedömdes ge särskilt positiva resultat på relativt kort tid.  
 
Under augusti och september intervjuades KSAU och KLG i respektive kommun för att 
undersöka vilja och förmåga samt inriktning och form för en ökad samverkan. 
 
I uppdraget ingick även att utreda för- och nackdelar med att ta in en stor partner, 
exempelvis Region Uppsala alternativt Uppsala Kommun i samverkan. Intervjuer 
genomfördes med kommundirektör och biträdande kommundirektör i Uppsala kommun och 
med regiondirektören för Region Uppsala. 
 
Resultaten från intervjuerna sammanställdes, bearbetades och analyserades därefter. 
Intervjuresultaten prövades under oktober månad vid en workshop tillsammans med 
kommundirektörerna och därefter i en workshop tillsammans med ordförandena i respektive 
kommunstyrelse.  
 
Därefter har kommundirektörerna ringat in de samverkansområden som är prioriterade. 
Områdena har värderats och bedömningar har gjorts utifrån ekonomi och sårbarhet.  
 
Även de områden som inte bedömts som prioriterade (den sk bruttolistan) har även de 
värderats och bedömts  

5 Intervjuresultat 
Nedan presenteras de viktigaste resultaten från intervjuerna.. 

5.1 Vad vill kommunerna samverka inom för områden som man inte 
gör idag? 

Det finns en stor mängd verksamhetsområden som man vill samverkan inom, exempelvis:  
 

• Bostadsanpassning 
• Antikvarisk kompetens 
• Myndighetssamverkan, exempelvis dödsbohandlingar och bygglov 
• Juridik, skoljuridik 
• Skolskjuts, taxi 
• Upphandling, exempelvis av måltidsverksamhet, snöröjning och renhållning 



 § 44 Avsiktsförklaring - C-tillsammans - KS-2021/133-1 Avsiktsförklaring - C-tillsammans : Förstudie samverkan C tillsammans 30 november 2020.pdf

Förstudie samverkan – C tillsammans 
30 november 2020 

6/37 

 

© Public Partner 

• Vuxenutbildning 
• Kärnverksamhet, exempelvis gymnasieskola, hemtjänst, stödboende och familjerätt 
• GDPR 
• Säkerhet och beredskap 
• Kommunikation, exempelvis gemensam plattform 
• HR, exempelvis systemstöd, kompetensförsörjning, mentorsbank och gemensam 

bemanning 
• Flygfotografering 
• Digitalisering, exempelvis e-tjänster 
• Lönecentrum 
• Vattenstrateger och miljöstrateger 
• Skolläkare, skolpsykolog 
• Bibliotekarier 
• Arkiv 

 
Drivkrafterna för en ökad samverkan är framförallt att: 
 

• Skapa högre effektivitet 
• Erbjuda högre service, kvalitet och tillgänglighet för medborgarna 
• Säkerställa likabehandling 
• Utveckla medborgardialog 
• Minska sårbarheten 
• Sänka kostnader, men framförallt fokusera på kvalitet och innehåll 
• Fokusera på hur effekt och resultat skapas med samverkan, inte bara prata om 

samverkan. Prata mindre – Gör mer! 
• Skapa heltidstjänster, speciellt för specialister 
• Öka förutsättningarna att klara kompetensförsörjningen 
• Värna den egna kommunen, bevara lokal rådighet 

5.2 Vad är det som hindrar kommunerna att samverka? 
Det finns olika skäl som hindrar kommunerna att samverka, exempelvis: 
 

• Oklara uppdrag 
• Oklar ledning 
• Det saknas resurser, tid och kraft för att kunna samverka. Fokus på att klara det 

egna uppdraget dominerar 
• Svårt att hitta kommuner att samverka med. De andra kommunerna vill inte 

samverka inom ”våra” områden 
• Kräver stort intresse och engagemang. Innebär dubbelarbete, utöver det som redan 

görs 
• Personal som ”krockar” på grund av olika systemlösningar och organisatoriska 

lösningar 
• Synkning och timing, exempelvis systembyte 
• Svårt att släppa på den lokala förankringen 
• Det finns tveksamheter kring resultaten av samverkan som är tillbakahållande 
• Det finns negativa erfarenheter av samverkan som är hindrande, ”det har tjuvhållits 

en del”. Det finns rädslor för att bli utnyttjade. 
• Rädslor för förändring, svårt med omställning och nya förhållningssätt 
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• Rädsla för att tappa den egna rådigheten 
• Ett starkt territoriellt perspektiv 

5.3 Konsultens kommentarer - samverkan 
Det finns stora behov av att öka samverkan och många olika områden föreslås som 
tänkbara samverkansområden. Även om kärnverksamheterna inte omfattas primärt finns de 
med som förslag på samverkansområden. Det vittnar om högre samverkansambitioner på 
sikt. 
 
Ökad samverkan efterfrågas framförallt för att kunna erbjuda högre service, kvalitet och 
tillgänglighet för medborgarna. Det finns förhoppningar att verksamheterna ska bli mer 
kostnadseffektiva men det är inte den tydligaste drivkraften. Minskad sårbarhet och 
möjlighet att erbjuda heltidstjänster är också viktiga skäl. Det kan noteras att det tydliga 
utpekandet av ekonomisk effektivitet i förfrågningsunderlaget inte framkom lika tydligt i 
intervjuerna. 
 
Samverkan innebär oftast merarbete för de inblandade utöver deras kärnuppdrag. En 
återhållande kraft är den osäkerhet som råder kring nyttan av att samverka med andra 
kommuner. Är det värt det? 
 
Vidare bedöms prestationer vanligtvis utifrån förmågan att leverera utifrån kärnuppdraget 
och inte det som görs där utöver, exempelvis samverkan. 
 
Kommundirektörer och förvaltningschefer lyssnar in de politiska signalerna i den egna 
kommunen för att bedöma hur de ska agera och fördela sin tid mellan uppdraget i den egna 
kommunen och samverkan externt. Fördelarna viktas mot nackdelarna, då det tidigare 
saknats tydliga politiska beställningar om samverkan har inte de steg som nu efterfrågats 
tagits. 
 
Ledarskapet hos politik och förvaltning kommer att vara avgörande för förmågan att leverera 
inom de valda samverkansområdena, detta gäller speciellt när förändringstrycket underifrån 
är svagt. Det finns helt enkelt inte resurser, i en del kommuner, att klara både leverans av 
kärnverksamhet och utvecklingsuppdraget. För att organisationerna ska klara av att ta 
nödvändiga utvecklingssteg och mer effektivt börja dela på gemensamma resurser behöver 
denna intention uttalas tydligt och genomsyra hela verksamheten. Samtidigt krävs en stark 
förankring i verksamheterna för framgångsrikt förändringsarbete. Om samverkan kan 
underlätta verksamheternas förmåga att klara kärnuppdraget på grund av bristande resurser 
så kommer drivkraften underifrån. Hur kan ledarskapet stimulera och stödja att sådana 
drivkrafter än tydligare kan komma till uttryck? 
 
Det kräver ett stort mått av systemförståelse för de som ska leda samverkan över 
organisatoriska gränser. Det handlar om förmåga att omvandla komplexiteten i olika 
organisationer gällande politik, system, kultur, historik och hinder till ökad gemensam 
förståelse, involvering och handling mot gemensamma mål. Det är i grunden samma 
förmåga som att leda en kommun med dess olika nämnder och förvaltningar. Det är dock 
betydligt mer komplext att leda över kommungränser. Det krävs ett ledarskap som kan 
agera i organisatoriska mellanrum, ofta med motstridiga förväntningar.  
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Intervjuerna visar att de svaga incitamenten som nämnts ovan också kombineras med 
attitydmässiga utmaningar. Det behöver ske en förflyttning från ett organisatoriskt perspektiv 
till ett funktionsperspektiv. Det krävs en kulturförändring från ”jag arbetar här” till ”jag arbetar 
med”.  
 
Detta gäller även de politiska styrsignaler som i vissa kommuner har ett tydligt territoriellt 
fokus och som handlar om att värna den egna kommunen och inte tappa rådighet. I andra 
kommuner finns det ett tydligt politiskt tryck på att samverkan behöver ökas. Det råder stora 
skillnader i dessa förutsättningar mellan de sju kommunerna. Det är en realitet som 
kommunerna måste förhålla sig till och inte överpröva. Det handlar istället om att betona och 
fokusera på det som är det gemensamma och det som förenar. Förståelsen för olikheten 
och förmågan att agera både utifrån den egna kommunens intresse samt utifrån helhetens 
bästa kommer att vara avgörande. 

5.4 Vilka förväntningar finns på ökad samverkan? 

5.4.1 I den egna kommunen 

De främsta förväntningarna på ökad samverkan i den egna kommunen är: 
 

• Att lättare klara kompetensförsörjningen, speciellt gällande specialistkompetenser, 
attraktivare tjänster, fler heltider 

• Högre kvalitet och effektivitet 
• Lägre administrativ belastning 
• Att lättare leverera välfärd till fler 
• Förbättrad ekonomi, undvika skattehöjningar 
• Att vi klarar av att samverka vs ”vi vill vara drivande inom samverkan” 
• Att vi visar ledarskap och beslutsförmåga 
• Att vi formar en ”kommunal delningsekonomi” så att vi klarar välfärdsuppdraget trots 

tuffare försörjningskvot 
• Att vi kan samutnyttja våra befintliga kompetenser 
• Att samverkan leder till verksamhetsutveckling 
• Att vi blir en starkare röst gentemot staten 
• Att vi kan ge efter på behov och krav så att gemensamma lösningar kan hittas 

5.4.2 På de andra sex kommunerna? 

De främsta förväntningarna på de andra sex kommunerna vid en ökad samverkan är: 
 

• Att de gör sin egen ”hemläxa” först 
• Att de inte uppvisar revirtänkande, att de hellre ger än tar 
• Att de visar respekt för de olikheter som finns  
• Att de vill skapa tillit och förståelse. Det är sju solitära kommuner som ska börja 

göra lika. Det kräver mycket tillit och förståelse 
• Att de söker det komplementära och är öppna för förslag, att det blir ett lärande 
• Att de visar ledarskap och beslutsförmåga 
• Att de medverkar till att samverkan inte blir kostnadsdrivande 
• Att de är uppriktiga och ärliga 
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• Att de vågar tänka större än den egna kommunen utan att ha färdiga lösningar, att 
vi vågar utmana varandra 

• Att det sker under ordnade former, och inte forceras fram, att de inser att det tar tid 
• Att vi börjar i det enkla och visar på framgång. Därefter får samverkan växa fram  
• Att vi bygger en infrastruktur för samverkan utifrån organisering och mandat så att vi 

kommer bort från individberoendet 

5.4.3 På Uppsala kommun 

De främsta förväntningarna på Uppsala kommun vid en ökad samverkan är: 
 

• Att Uppsala tar ansvar och bjuder på sina skalfördelar 
• Att Uppsala tar en ledande roll i större komplexa frågor 
• Att C tillsammans kan köpa in sig på Uppsalas tjänster 
• Svårt att ha några förväntningar. De är för stora. De har helt andra perspektiv. Vi 

behöver balansera Uppsalas storlek 
• Att inte allt lokaliseras till Uppsala. Det blir lätt ett stort fokus på Uppsala när vi 

samverkar 
• Att de visar förståelse för vår situation 
• Att samverkan med Uppsala fungerar bra inom exempelvis skolan eller i den 

gemensamma överförmyndarnämnden  
• Att Uppsala kan hålla med en gemensam juridisk funktion som vi kan köpa  

tjänster av eller HR-system 

5.4.4 På Region Uppsala 

De främsta förväntningarna på Region Uppsala vid en ökad samverkan är: 
 

• Att vi kan hitta samverkansformer inom tillväxtområdet, infrastruktur och vård 
(effektiv och nära vård) – att vi kan arbeta mer integrerat ihop. Samtidigt är vi parter 
som företräder olika perspektiv. Visar sig exempelvis i ekonomi och ansvar kring 
gränsdragning mellan kommun och region 

• Att vi kan hitta en regional arbetsfördelning, exempelvis för att genomföra RUS:en 
• Att vi kan hitta samverkansformer inom administration och HR 
• Att de är intresserade och visar förståelse för vår situation och våra behov 

5.5 Konsultens kommentarer - förväntningar 
Det finns stora och uttalade förväntningar på att en ökad samverkan ska effektivisera 
verksamheten och minska sårbarheten i den egna kommunen. 
 
Förväntningarna på de andra kommunerna handlar om att undvika revirtänkande så att 
samverkan istället präglas av uppriktighet och ärlighet. Det uttrycks att kommunerna 
behöver ha gjort sina ”hemläxor” så att ineffektiv verksamhet inte lastas över på andra. Här 
finns det erfarenheter från tidigare samverkan som är tillbakahållande. Samverkande 
kommuner har gått in i samverkan med olika förutsättningar och målbild utan att ha varit 
tydliga med sina respektive utgångslägen. 
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Det finns en förväntan att samverkan behöver börja i enkla områden för att därefter kunna 
växa vidare utifrån en insikt och en respekt för att det är en process som tar tid, kräver ett 
långsiktigt perspektiv och tydligt ledarskap.  
 
Uppsala kommunen är positiva till C tillsammans samverkansinitiativ. Det är bra för de 
medverkande kommunerna men det är också bra för Uppsala. Obalans i storlek och 
kapacitet mellan Uppsala och de andra kommunerna i regionen är ett problem för 
samverkan. Om man inom C tillsammans gemensamt kan hitta några samverkansområden 
blir det lättare för Uppsala att samverka. 
 
Region Uppsala delar geografi med alla kommuner vilket ger dem goda förutsättningar att 
samverka. De är positiva till initiativet och skulle kunna ta en roll i samverkan, exempelvis i 
form av huvudmannaskap inom upphandling.  
 
Sammanfattningsvis handlar det om att bygga tillit och visa respekt för de olikheter som 
finns samt att tänka långsiktigt och ha tålamod. 

5.6 Vad finns det för målbild med den ökade samverkan? 
Det råder en stor spännvidd i målbild: från ”vi vill komma igång innan årsskiftet” till ”vi väntar 
med spänning på vad de andra kommunerna vill”. 
 
Det finns politiker som vill se resultat innan årsskiftet medan andra politiker är tveksamma 
till samverkan utifrån kapacitet och dåliga erfarenheter, men också utifrån att de inte vill 
tappa sin lokala rådighet. 
 
Vissa söker mandat att gå före och ta ledartröjan medan andra har fullt upp med att klara 
den löpande driften och har inte kraft att samverka externt. Det kan handla om skillnader i 
kapacitet och förmåga men det kan också vara en fråga om ”timing”.  
 
Det finns kommuner som aktivt söker en fördjupad samverkan inom exempelvis juridik, 
kommunikation, kontaktcenter och samutnyttjande av specialistkompetens för att 
stegförflyttning ska kunna ske på kort sikt.  
 
Det uttrycks ambitioner om att samverka inom kärnverksamheterna på längre sikt. 

5.7 Hur ser man på betydelsen av att agera tillsammans alla sju 
kommunerna? Alternativt på betydelsen av samarbete med 
kommuner utanför regionen? 

Det är en fördel om alla sju kommunerna kan agera tillsammans men det är inget krav.  
Det viktiga är istället att de kommuner som vill och kan agera gör det för att skapa resultat 
och nytta. De som vill eller förmår minst får inte hålla tillbaka samverkansambitionerna för 
de som vill och förmår mer. 
 
Samverkan sker idag med kommuner utanför regionen och så kommer det att vara även i 
framtiden. Det finns historiska och praktiska kopplingar som C tillsammans får förhålla sig 
till. 
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Det uppfattas på sina håll som att samverkan med kommuner utanför regionen gör att 
samverkan i C tillsammans tappar fokus, medan det på andra håll uppfattas som berikande. 
Uppfattningarna hänger tydligt samman med geografisk belägenhet. 

5.8 Konsultens kommentarer – geografisk lojalitet 
Sammanfattningsvis innebär det att kommunerna behöver se C tillsammans som en 
regional intressegemenskap baserad på geografi. De administrativa gränser som finns 
norrut, västerut och söderut får ses som viktiga kontaktytor med andra regioner där 
gränskommunerna har ett särskilt ansvar att bära in kunskaper och erfarenheter som kan 
förmera samverkan i C tillsammans.  

5.9 Förslag till tio prioriterade samverkansområden 
Nedan redovisas de tio samverkansområden som konsulten och ekonomichefsnätverket 
gemensamt arbetade fram: 

 
I intervjuerna får de tio förslagen genomgående positiva omdömen. Det finns även förslag 
på att inkludera: HR, kompetensförsörjning, kommunikation, systemförvaltning, 
beredskapsfrågor, personalutbildning, ekonomi/budget och fordonshantering. Det finns 
synpunkter på att exkludera: GDPR och miljötillsyn (Miljösamverkan Mitt pågår). 

5.10 Vilka samverkansformer är att föredra? 
För att underlätta samverkan bör enkla samverkansformer som har låga trösklar och lösa 
former väljas initialt. Det flesta förespråkar att avtalssamverkan är den lämpligaste 
samverkansformen att börja med. Därefter kan andra mer fasta former väljas i takt med att 
samverkan utvecklas. 

5.11 Vad kommer att vara avgörande för att kommunerna ska kunna 
öka samverkan? 

Det finns en mängd faktorer som kommer att vara avgörande för att samverkan ska kunna 
öka: 
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• Att vi är beredda att kompromissa och är pragmatiska  
• Att vi vill och väljer att se möjligheterna och inte hindren 
• Att vi arbetar utifrån tydliga operativa mål, att vi är överens om kvalitet, nivåer och 

former för uppföljning 
• Att det blir fokus på nytta och effektivitet 
• Att vi kan visa på resultat 
• Att vi inte underskattar svårigheterna utan klarar att hålla i även i motgång 
• Att vi vågar misslyckas 
• Förankring, att vi klarar att informera och kommunicera 
• Att vi sätter av tid, kompetens och resurser 
• Att vi förankrar brett politiskt 
• Att det finns ett tydligt politiskt uppdrag 
• Att kommunledningsgrupperna visar ledarskap 

5.12 Vad kommer att hindra kommunerna från att öka samverkan? 
Det finns även en mängd faktorer som kommer att vara hindrande för en ökad samverkan: 
 

• Att vi inte lyckas enas om en gemensam målbild 
• Bristande politisk styrning – att vi är otränade i samspelet politik – förvaltning 
• Att vi inte sätter av tid, kompetens och resurser 
• Omodernt ledarskap, brist på mod, bristande beslutsförmåga 
• Stuprör inom och mellan kommunerna 
• ”Att vi inte hittar någon att samverka med” 
• Att länsgränsen ses som ett hinder 
• Rädsla, att det blir oro i förvaltningsorganisationen 
• Kritik från medborgarna som politikerna får svårt att bemöta, att det blir en 

partipolitisk fråga 
• Att alla inte känner sig som vinnare 
• Om det brister i tillit, när det ”lovas runt men hålls tunt” 

5.13 Konsultens kommentarer – framgångsfaktorer och stötestenar 
Grupperna beskriver insiktsfullt betydelsen av ett tydligt politiskt målsatt uppdrag med fokus 
på nytta och effektivitet där samverkan präglas av kompromissvilja och pragmatism.  
 
Ett hinder som flera förtroendevalda lyfter fram är svårigheten att stå emot kritik från 
medborgarna eller att samverkan blir en partipolitisk fråga. Från förvaltningsperspektiv 
framkommer bland annat risk för oro bland personalen och ovana att leda i ny terräng. Det 
handlar till stor del om utmaningar att leda både för politiker och tjänstepersoner i sina olika 
roller, men kanske framförallt förmåga att leda tillsammans inom och över administrativa 
gränser. 
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6 Workshop med kommundirektörer och 
kommunstyrelseordföranden  

6.1 WS med kommundirektörer den 1 oktober 
Den 1 oktober genomfördes en workshop med kommundirektörsgruppen. Då presenterades 
intervjuresultaten från mötena med kommunernas arbetsutskott och kommunlednings-
grupper. Kommundirektörsgruppen delade i stort den bild som presenterades från 
intervjuerna, se dokumentation WS KD 1 okt 2020. Gruppen framhåller att det är viktigt med 
kvalitet och minskad sårbarhet men kostnadseffektivitet är helt avgörande vid en ökad 
samverkan. Det blir då också lättare att följa upp och utvärdera måluppfyllelse om ekonomin 
är i fokus. 
 
Samverkan behöver påbörjas inom några avgränsade områden. Arbetet behöver ske i steg 
så att det ges möjlighet att testa sig fram och göra korrigeringar beroende på utfall.  
 
Kommundirektörerna konstaterar att det är uppenbart att kommunerna står på olika nivåer 
och att det präglar synen på samverkan. Det finns rädslor att släppa kontroll som visar sig 
som protektionism men också skillnader i synsätt. Det finns olika bilder i gruppen för var 
gränsen går för hur mycket man kan släppa ifrån sig och ändå har kvar kontrollen i den 
egna kommunen. 
 
För att pröva viljan och förmågan till ökad samverkan gjordes en fördelning av 
samverkansområden mellan kommunerna. Uppdraget var att beskriva möjligheter och 
utmaningar med ökad samverkan inom respektive område samt teckna vilka steg som 
behöver tas i form av en färdplan för få momentum. 
 
Förslag till områden för ökad samverkan och kommun som tog på sig att beskriva 
möjligheter, nyttor och färdplan framåt: 
 

• Digitalisering: Knivsta 
• Juridik: Östhammar 
• Upphandling: Tierp 
• Kontaktcenter: Knivsta 
• Ekonomi: Enköping 
• Budget- och skuldrådgivning: Enköping 
• Lönecentrum: Heby 

6.1.1 Digitalisering 

Möjligheter och nyttor: 
• Driva utvecklingsarbete gemensamt och göra det mer hållbart och effektivt  
• Bredda vår service utan att öka befintliga resurser/bemanning 
• Dela på specialistkompetenser, underlätta rekrytering och erbjuda attraktiva tjänster 
• Bli starkare kravställare 
• Dela på kostnader, exempelvis konsulter och projektledare 

 
Områden: 
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• Driva utveckling – exempelvis 
- RPA, Robotic Process Automation 
- AI, Artificiell Intelligens 
- IoT, Internet of Things 

• Innovation – arbeta för en innovationskultur där alla medarbetare är delaktiga och 
arbetar med gemensamma frågeställningar över verksamhetsgränserna 

• Öppna data 
• Säkerhetsfrågor, till exempel analyser, säkerhetslösningar, säker kommunikation 
• Arkitektur, hur bygger vi en framtidssäker digital infrastruktur som bygger på 

nationella/internationella standarder 
• Digital kompetens, medarbetare, chefer, förtroendevalda 
• Digital kompetens, invånare, digital delaktighet, digitalt innanförskap, digidel-center 

 
Färdplan framåt: 

• Kartlägga/identifiera gemensamma behov för att prioritera samverkansområden  
• Bjuda in till forum för att inspirera varandra   
• Fysisk samverkansplats för möten och nätverkande  

- ett centralt kontor/möteslokal 
• Dela på konsultkostnader - för att få ekonomisk effekt 
• Tydlighet i genomförandet 

De kommuner som går in i samverkansprojekt ska vara beredda att satsa och delta 
lika mycket. Att resurser avsätts från början och att man är överens om hur projektet 
ska ledas. En gemensamt finansierad projektledare måste ta ledartröjan och hålla 
ihop det vi ska samverka kring. Viktigt med beställning, tidplan, avsatta medel, 
personella resurser och överlämning till drift.  

6.1.2 Juridik 

Möjligheter och nyttor: 
Regelbundna nätverksträffar med tema och tydlig agenda där: 

• Benefikt stöd och utbyte sker i olika rättsfrågor  
• Innehåll i genomförda utbildningar sprids till gruppen vilket är kompetenshöjande 
• Gemensamma problemlösningsarenor för hantering av nya lagar eller 

prejudicerande rättsfall 
• Gemensamt kunskapshöjande utbildningsunderlag tas fram  
• Dela på en juristfunktion med specialistfunktion mellan flera kommuner skulle 

möjliggöra att kompetensen tillgängliggörs utan ett för stort ekonomiskt åtagande för 
en enskild kommun 

• Medvetet fördela rekrytering av spetskompetenser på mindre rättsområden mellan 
kommunerna och ha en struktur för att stödja varandra 

 
Färdplan framåt: 

• En gemensam organisation hanterar mer av sakfrågorna och blir inte delaktiga i 
processerna. Det blir mer av direkta direktiv till verksamheterna som ska verkställa 

• Stora delar av arbetsuppgifterna idag är processrelaterat  
• Viktigt att precisera vad man vill uppnå så att man säkerställer besluten som 

behöver fattas för att uppnå målsättningen 
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• Viktigt att förstå konsekvenserna av besluten som fattas. Vill man ha strategisk 
ledningsorienterad jurist eller sakkompetens och hantering av juridiskt specificerade 
frågor 

• Svårt för juristgruppen att se på vilket sätt en långtgående samverkan ska 
effektivisera processen och skapa ekonomiska besparingar eftersom 
utgångslägena är så olika 

6.1.3 Upphandling 

Möjligheter och nyttor: 
• Bättre resursutnyttjande 
• Effektivare administration 
• Bredare kompetens inom upphandlingsområdet 
• Spetskompetens 
• Attraktiv arbetsgivare  
• Större avtal både volymmässiga och ekonomiskt fördelaktiga  
• Minskad sårbarhet 
• Juridisk kompetens  

 
Färdplan framåt: 

• Formulera och diskutera fram ett samverkansavtal. 
‒ Ta framförallt fasta på förutsättningar för ett samarbete samt roller och 

ansvarsfördelning 
• En klar skiljelinje behöver målas upp mellan upphandling, inköpscentralen, och 

inköp, kommunens förvaltningar/avdelningar  
• Kommunikationsplan 

‒ Internt och gentemot leverantörer 
• Kompetens hos medarbetarna 

‒ en stödjande organisation 
‒ ett effektivt ledarskap 

• Förändring tar tid! 

6.1.4 Kontaktcenter 

Möjligheter och nyttor: 
• Stötta varandra vid frånvaro, sjukdom, tillfälligt ökad arbetsbelastning och 

planeringsdagar - möjligt med gemensam telefoniplattform 
• Gemensamma upphandlingar - starkare kravställare 
• Nätverksträffar 
• Dela på specialistkompetenser, exempelvis konsumentrådgivning 
• Kunskapsutbyte som leder till verksamhetsutveckling, effektivitet och ökad kvalitét 
• Gemensamma utbildningar - kostnadsbesparing och resursplanering 
• Studiebesök mellan kommunerna både för ledare och medarbetare för lärande och 

medlyssning 
• Införande av ny teknik och nya arbetssätt, lära av varandra, exempelvis chatbot i 

Knivsta 
 
Färdplan framåt: 

• Kartlägga/identifiera gemensamma behov för att prioritera samverkansområden 
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• Skapa ett forum för samtliga verksamhetschefer för att sätta en plan framåt 
• Överenskommelse om finansiering och ledning 
• Tydlighet i genomförandet. De kommuner som går in i samverkansprojekt ska vara 

beredda att satsa och delta lika mycket. Viktigt med finansiering, beställning, tidplan 
och personella resurser  

6.1.5 Ekonomisk analys 

Möjligheter, nyttor och färdplan framåt: 
• Enköping erbjuder sig, med ett analysexempel, att göra motsvarande för C 

tillsammans kommunerna. 
• Analysen ger ett övergripande underlag till om och var i verksamheten det kan 

finnas potential till effektivisering  

6.1.6 Skuldhantering 

Möjligheter, nyttor och färdplan framåt: 
• Enköping undersöker olika möjligheter till att hantera sin låneskuld som kommer att 

öka då det framtida investeringsbehovet är stort. 
• En möjlighet är att Enköping tar initiativet till att anställa skuldförvaltare som andra 

kommuner skulle kunna ta del genom att dela tjänst eller köpa tjänst 
• Inspiration och lärdomar kan inhämtas från internbankssamarbetet mellan 

Södertälje, Huddinge och Botkyrka.  

6.1.7 Lönecentrum 

Möjligheter och nyttor: 
• Detta är basfunktioner som man borde kunna effektivisera för att få ned priset per 

lönebesked, större volymer innebär att det blir lättare att jobba effektivt  
• Enklare att rekrytera 
• Mindre sårbart än flera småenheter, vid sjukdom, personalomsättning 
• Med en stor professionell enhet som bara jobbar med detta bör en hög kvalitet 

kunna säkerställas och med det bra leverans.  
• Gemensamma utbildningsinsatser ger lägre kostnader  
• Täcka upp för varandra vid frånvaro blir lättare  
• Bättre säkerhet och mindre sårbart med fler systemförvaltare  
• Kvalitetssäkring och kostnadseffektivitet på sikt genom enhetliga och mer effektiva 

arbetssätt och rutiner  
• Kvalitetssäkring genom ökad kompetensförsörjning och bemanning ger större 

möjligheter till utveckling av processer och arbetsmetoder. En större grupp kollegor 
är en mer utvecklande miljö   

• Lägre system- och konsultkostnader om man går samman. Flera kommuner skapar 
en kund till systemleverantören 

 
Färdplan framåt: 

• Lönesystem – ta fram en plan för om man behöver jämka ihop det. Borde vara 
enkelt att ta fram själva planen. 

• Viktigt att lägga krut på kulturfrågan – bemötande, varför det är bra att jobba 
tillsammans, den nya enhetens identitet och förhållande till kommunerna,  
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• Hur stora rationaliseringsvinsterna kan bli beror till stor del på hur mycket de olika 
kommunerna är beredda att standardisera sina egna regler, rutiner, blanketter och 
arbetssätt. 

• A och O att få fram ordentliga jämförelser av ekonomi och helst även kvalitet – även 
med andra kommuner som redan har ingått samarbete. Lysekil är ett exempel. 

• Kan man tänka sig flera lönecentrum? Det finns argument för att inte slå ihop alla. 
Utifrån system till exempel, men kanske framförallt att avståndet inte blir för stort, 
det innebär stort värde för chefer och medarbetare med hyfsad närhet. 

7 Erfarenheter att beakta från mellankommunala 
samarbeten 

Nedan redovisas några sammanfattande erfarenheter från andra mellankommunala 
samarbeten. En komplett redovisning finns i dokumentationen Erfarenheter av 
mellankommunala samarbeten. 
 

• Gemensam målbild och tydliga resurser 
Säkra syfte och ambition med samverkan och budgetera för det. Det är ingen bra 
början att starta med att lägga samman befintliga budgetar. Varken om huvudsyftet 
är att säkerställa och utveckla kvalitét eller om syftet är att minska kostnaderna. 
Klargör hur utvecklingsinsatser ska hanteras om det visar sig en kommun har 
sämre ekonomiska förutsättningar än övriga.  

 
• Värdkommunen är viktig 

Förlägg verksamheten till den kommun som bedöms ha de bästa förutsättningarna 
att leverera verksamhet och rekrytera kompetens. Alla behöver vara vinnare men låt 
inte fördelningspolitiken styra över förmågan att skapa resultat och nytta.  

 
• Beslutsprocesser och dialog 

Klargör hur beslutsprocessen ska se ut. Var också tydlig med hur den informella 
samverkan ska ske, vikten av att kommundirektörer och VD/förvaltningschef/ 
förbundsdirektör har en tät och nära dialog. Vidare behöver det klargöras när det 
finns möjlighet att öka eller minska omfattningen av samverkan genom exempelvis 
tilläggsuppdrag. På samma sätt behöver former för uppföljning diskuteras igenom 
och hur de samverkande kommunernas budgetprocesser inklusive tidplaner ser ut. 

 
• Tålamod 

Man måste ha tålamod! Ni kommer från olika kulturer och förflyttning måste ske 
stegvis, allt fungerar inte direkt. 

  
• Förmåga till förändring 

Alla vill vara unika men för att få skalfördelar måste alla göra lika. Om man ska 
göra precis som man alltid har gjort blir det inga vinster. Skalfördelar kommer när 
man gör lika. Här prövas förmågan att leda förändringsarbetet. 

 
• Slarva inte med att definiera utgångsläget 

Innan samverkan inleds så behöver det verkliga nuläget beskrivas. Hur ser de totala 
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kostnaderna ut gällande overhead, lokalhyra, investeringar i system? Var befinner 
man sig i utvecklingen?  

 
• Säkerställ en bra start med rätt bemanning 

Verksamhetsövergång är inte av godo. Det finns en mängd dåliga erfarenheter som 
ger dåliga förutsättningar för samverkan. Det är bättre att börja med ett blankt 
papper.  

 
Det finns några centrala frågor att besvara innan samverkan inleds. Om inte ”rätt” svar 
kommer ifrån den tänkta gruppen kommuner efter att samverkansambitionerna utforskats 
på djupet så är det bättre att avstå alternativt att diskutera vidare till samsyn uppnås.  
 

 
 
Samverkanstrappan är ett sätt att åskådliggöra vilket syfte och mål som kan finnas med 
samverkan. För att ringa in den tänkta kommungruppens ambitioner kan följande hjälpfrågor 
nyttjas: 
 

• Vilket trappsteg befinner ni er på? 
• Om det finns en befintlig samverkan 

- skatta hur nuvarande samverkan fungerar 
- identifiera vad som finns och vad som saknas i nuvarande samverkan 

• Tydliggör behov av samverkan 
• Synliggör olika aktörers förväntningar 
• Klargör på vilket trappsteg ni vill vara på – vilka målbilder finns? 
• Diskutera vilka insatser som behövs för att ta nästa steg i samverkan 

 
 

Vilja att 
samverka 
– i denna 

konstellation?

Gemensam 
syn på 

styrning av 
samverkan?

Nycklar för 
ökad 

samverkan

Tillit att 
avhända sig 

makt, för 
gemensam 

verksamhets-
utveckling?



 § 44 Avsiktsförklaring - C-tillsammans - KS-2021/133-1 Avsiktsförklaring - C-tillsammans : Förstudie samverkan C tillsammans 30 november 2020.pdf

Förstudie samverkan – C tillsammans 
30 november 2020 

19/37 

 

© Public Partner 

 
 

8 Förslag till samverkansområden 
Efter övervägande har ytterligare två samverkansområden adderats till de områden som 
prioriterats, HR och kommunikation. Dessa båda områden har varit föremål för diskussion 
under hela processen och bedöms vara så efterfrågade att de bör ingå i den prioriterade 
gruppen. Vidare har samverkan inom ekonomiområdet tillförts, utöver det skuldhantering 
och ekonomisk analys som anges ovan. 
 
Efter att de prioriterade samverkansområdena ringats in har kommunerna värderat dem 
utifrån tre kriterier: 
 

• Kommunen är beredda att ta lead/öka samverkan omgående 
• Kommunen är intresserad av samverkan men väljer att avvakta 
• Kommunen väljer att avstå (kommande 2 - 3 år) 

 
De tre kriterierna blir en värdemätare på vilket intresse som finns inom respektive område 
för att ta steg i att öka samverkan. Nedan lyfts därför de kommuner fram som är beredda att 
ta en ledande roll eller öka samverkan omgående. Det utesluter inte att de kommuner som i 
det här läget valt att avvakta eller avstå kan komma att bli en del av samverkan i framtiden. 
Det bör vara en viljeinriktning att så många kommuner som möjligt är en del av den ökade 
samverkan. Samtidigt måste de kommuner som har höga samverkansambitioner kunna 
komma igång omgående utan att hindras av de kommuner som för tillfället har en lägre 
ambitionsnivå.  
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8.1 Prioriterade samverkansområden att börja med omgående 

8.1.1 Samverkansområde digitalisering 

Följande kommuner är beredda att ta en ledande position och öka samverkan omgående:  
 

• Heby 
Kommunen är beredd att vara drivande i arbetet.  

• Knivsta 
Kommunen har höga ambitioner och är beredda att ta ledartröjan och driva 
digitalisering.  

• Tierp 
Kommunen vill gärna fortsätta att utveckla samverkan kring e-tjänster, men väljer 
att avvakta inom andra områden.  

• Östhammar 
Kommunen vill öka samverkan omgående och är beredda att ta ledartröjan 
framöver. 

 
Enligt ekonomicheferna bedöms samverkan ge följande påverkan på ekonomi och 
sårbarhet: 
 

• Om det skapas en gemensam organisation så kan det finnas en möjlighet till lägre 
kostnadsutveckling. Det gäller både på kort och lång sikt. Vinsterna uppstår i 
verksamheten när digitaliseringsinsatser genomförs. 

• Sårbarheten blir mindre genom en mer robust organisation. 
 
Konsultens kommentarer:  
Heby och Knivsta är de kommuner som tydligast anmäler att de är beredda att driva 
gemensam utveckling inom digitalisering. Tierp och Östhammar vill öka samverkan 
omgående inom området. Håbo, Enköping och Älvkarleby är intresserade av att samverka 
men väljer att avvakta. 
 
Samverkan inom digitaliseringsområdet kan diskuteras utifrån två perspektiv. Dels utifrån 
möjligheten att samverka genom avtal, dels utifrån att kunna samverka i en gemensam 
organisation för att bättre kunna nyttja kompetens och resurser. I båda fallen blir frågan om 
innehåll och gränsdragningar mot den övriga organisationen centrala. 
 
Det finns redan i dag samverkan inom området, men om det ska vara möjligt att gå i den här 
riktningen kommer det att krävas mer, framförallt av kommunledningarna. Komplexa frågor 
som kommer att behöva hanteras är olika styrformer och maktstrukturer i de olika 
kommunerna och utmaningen i att förändra dessa och närma sig varandra, men fördelarna 
bedöms dock som stora. En ökad samverkan avseende digitalisering möjliggör att 
utvecklingsarbetet kan växlas upp till en lägre kostnad för den enskilda kommunen.  
 
Samtidigt finns utmaningar i att närma sig varandra. Det blir väsentligt att fördjupa sig i 
styrprinciperna för en gemensam verksamhetsutveckling. Särskilt viktigt är att kunna arbeta 
fram och uttrycka vilken utveckling varje kommun vill se på några års sikt. Behoven som 
finns behöver identifieras och vara utgångspunkt för vilken samverkanslösning som kan 
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vara lämplig för respektive verksamhetsområde. Det innebär att frågor kring gemensam 
organisation, styrformer och arbetssätt behöver fördjupas.  
 
Att Heby och Knivsta vill gå före i digitalisering kommer att kunna utgöra en bra träning i 
gemensam verksamhetsutveckling med digitala verktyg. En sådan resa kommer att 
förtydliga vad det innebär när någon eller några kommuner går före medan andra avvaktar. 

8.1.2 Samverkansområde juridik 

Följande kommuner är beredda att ta en ledande position och öka samverkan omgående: 
 

• Tierp 
Kommunen är beredd att vara drivande i arbetet. Ett förslag är att 
anslagsfinansiering kan stimulera till högre grad av nyttjande av funktionen. 

• Östhammar 
Kommunen är beredd att vara drivande i arbetet. De ser stora behov inom flera 
områden och bedömer även att behovet ökar. Kommunen bedömer att de inte 
klarar uppdraget med nuvarande organisering. 

• Heby 
Kommunen är beredd att vara drivande i arbetet. Det är prioriterat att få till stånd en 
gemensam organisation för att säkra god kompetens mot kärnverksamheten. 
GDPR och den visselblåsarfunktion som ska finnas from 2021/22 gör att det är en 
fördel med en organisation som har en friare koppling till den egna kommunen.  

 
Enligt ekonomicheferna bedöms samverkan ge följande påverkan på ekonomi och 
sårbarhet: 
 

• En ökad samverkan kan minska kostnaderna för konsulter i första skedet. 
Förebyggande arbete kan främjas genom ökad samverkan. 

• En ökad samverkan möjliggör en minskad sårbarhet och en högre kompetensnivå 
med exempelvis specialistkompetens inom IFO och skola.  

 
Konsultens kommentarer:  
Inom det juridiska området är det tre kommuner som är beredda att driva en gemensam 
utveckling. Tierp, Östhammar och Heby. Håbo, Enköping, Älvkarleby och Knivsta är 
intresserade av att samverka men väljer att avvakta. 
 
En ökad samverkan inom det juridiska området med erfarenhetsutbyte, gemensamma 
utbildningar, nätverkande och liknande skulle kunna stärka de befintliga funktionerna. I 
intervjuerna framkom det behov av juridisk specialistkompetens. Att gemensamt kunna dela 
på specialistkompetens är ytterligare ett sätt att stärka funktionerna.  
 
Erfarenhetsmässigt så ser juristfunktionerna väldigt olika ut i olika kommuner. Det kan 
exempelvis handla om deras roll och funktion i organisationen i stort eller inom vilka 
uppdrag de har i sin expertis. Mindre kommuner tar vid behov oftast externt stöd inom 
respektive juridiskt område samt kommunalrättslig kompetens av varierande slag knutet till 
kansliet. Det juridiska stödet arbetar ofta processorienterat nära både verksamhets-
företrädare och politiker. Vid en eventuell gemensam organisering är det viktigt att 
säkerställa att detta kan ske även i framtiden. 
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Det kommer vara en utmaning att övergripande skapa lämplig samverkan för hela 
juridikområdet beroende på skillnader i arbetssätt, kultur och behov av egen juridisk 
kompetens. En ökad samverkan bör därför initialt ha fokus på ett begränsat område eller 
specifik kompetens och utifrån detta låta samverkan utvecklas vidare. Det kan exempelvis 
handla om socialrättsjuridik, skoljuridik eller upphandlingsjuridik. 

8.1.3 Samverkansområde upphandling 

Följande kommuner är beredda att ta en ledande position och öka samverkan omgående: 
 

• Heby 
Kommunen är beredd att vara drivande i arbetet. 

• Knivsta 
Kommunen är beredd att vara drivande i arbetet. 

• Tierp 
Kommunen vill öka samverkan men är inte beredda att ta ledartröjan i dagsläget. 
De betonar vikten av lokal förankring vid en ökad samverkan. Organisatoriskt ser 
kommunen på sikt gärna en gemensam förvaltning för upphandling, juridik, säkerhet 
och försäkringar.  

• Östhammar 
Kommunen vill öka samverkan inom avgränsade områden t ex spetsområden men 
är inte beredda att ta ledartröjan i dagsläget. Samarbetet inom Uppsam kan 
förstärkas. Viktigt med lokal kunskap och närvaro samt att inte gå för fort fram.  

 
Enligt ekonomicheferna bedöms samverkan ge följande påverkan på ekonomi och 
sårbarhet: 
 

• Om det skapas en gemensam upphandlingsorganisation så finns det möjliga 
effektivitetsvinster på längre sikt, som motsvarar 1 - 2 årsarbetare. På kort sikt 
bedöms det inte ge några effektiviseringar. Initialt kostar det att bygga en 
gemensam organisation. En ökad samverkan leder till förbättrad uppföljning, bättre 
kvalitet, stor potential att spara mycket pengar genom effektivare upphandlingar, 
möjlighet att tillhandahålla spetskompetens och förbättrad möjlighet att möta 
framtida utmaningar.  

• En ökad samverkan innebär en minskad sårbarhet genom framförallt 
erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. 

 
Konsultens kommentarer:  
Heby och Knivsta är beredda att driva gemensam utveckling inom upphandling. Tierp och 
Östhammar är beredda att öka samverkan omgående. Håbo, Enköping och Älvkarleby är 
intresserade av att samverka men väljer att avvakta. 
 
Även inom upphandlingsområdet handlar det om två perspektiv på ökad samverkan. Dels 
möjligheten att kunna göra gemensamma upphandlingar inom specifika områden, dels att 
kunna samverka i en gemensam organisation för att bättre kunna nyttja kompetens och 
resurser. Oavsett form för samverkan behöver innehåll och gränsdragningar mot den övriga 
organisationen klargöras. 
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Upphandling är för flera kommunala verksamhetsområden en kärnverksamhet utifrån hur 
man valt att organisera sig. Det kan t ex handla om olika förutsättningar: 
  

• Kommunalteknik 
Om den kommunaltekniska funktionen är helt konkurrensutsatt är upphandlingen 
bara en liten del i avtalsprocessen. 

• Välfärdsverksamhet 
Om välfärdsverksamheten är kraftigt konkurrensutsatt är upphandlingen bara en 
liten del i avtalsprocessen. 

• Entreprenadverksamhet 
Ofta är byggentreprenader en kärnverksamhet. Då bör en upphandlingsfunktion 
även omfatta detta.  

 
Det innebär att syfte och målbild med en upphandlingsfunktion behöver finnas med i de 
framtida diskussionerna. Det kan komma att skilja sig åt markant och därmed avgöra 
samverkansmöjligheten.  
 
I exemplen ovan så är upphandlingsmomentet ett moment att säkerställa kärnverksam-
hetens målsättning över lång tid. Upphandlingsinstrumentet kan till exempel användas för 
att skapa innovation eller marknadslösningar. Detta gör upphandling till ett samverkans-
område som kräver klargörande om vad samverkan ska innehålla och hur upphandlings-
instrumentet ska användas. Om man verkligen ska nå ekonomiska och andra effekter så 
behöver utvecklingen ske nära och med stor lyhördhet mot kärnverksamheterna.  
 
I den utredning om gemensam upphandling som gjorts av Tierp, Heby och Älvkarleby görs 
en genomgång av olika organisations- och driftsformer. Om samverkansavtal ska användas 
så bör formen vara inköpscentral för att inte strida mot upphandlingskravet. Det finns goda 
exempel på andra kommuner som lyckats med en långtgående samverkan i form av en 
inköpscentral. Några exempel som kan framhållas är Telge Inköp (Södertälje, Nykvarn, 
Katrineholm, Vingåker, Flen och Salem) samt Stockholms Inköpscentral (STIC) där 12 
kommuner ingår. 
 
I utredningen ovan är det framförallt tre viktiga framgångsfaktorer som är viktiga för att 
lyckas: 
 

1. Kompetens hos medarbetarna 
2. En stödjande organisation 
3. Ett effektivt ledarskap 

 
Förutom effektivisering av antalet årsarbetare som ekonomicheferna pekar på så finns det 
pengar att tjäna genom större volymer och därmed mer ekonomiskt fördelaktiga avtal, 
samnyttjande och förstärkning av kompetens.  

8.1.4 Samverkansområde kontaktcenter 

Följande kommuner är beredda att ta en ledande position och öka samverkan omgående: 
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• Knivsta 
Kommunen är beredd att vara drivande i arbetet. De har höga ambitioner och hög 
kompetens inom området. 

• Tierp 
Även Tierp är beredd att vara drivande i arbetet.  

• Östhammar 
Kommunen ser gärna en ökad samverkan omgående. Det ger en ökad robusthet 
och att de med små medel kan hantera kriser av både större och mindre slag. 

• Älvkarleby 
Kommunen vill öka samverkan omgående. 

 
Enligt ekonomicheferna bedöms samverkan ge följande påverkan på ekonomi och 
sårbarhet: 
 

• Det finns goda förutsättningar för ökad samverkan eftersom frågeställningarna från 
invånarna är likartade. En effektivisering på 10 procent kan genomföras på kort sikt. 
En gemensam telefoniplattform är en förutsättning. Effektivisering, motsvarande 20 
procent, kan uppnås om de digitala lösningarna utvecklas. Exempelvis chatbot, 
bygglovshantering och lättillgänglig information på hemsidan där en bra sökfunktion 
på webben är en förutsättning. 

• En ökad samverkan innebär en minskad sårbarhet vid exempelvis semestrar och 
skapar förutsättningar för erfarenhetsutbyte. Det finns även möjligheter till en 
utvecklad samverkan med kommunernas kommunikatörer. 

 
Konsultens kommentarer:  
Inom samverkansområdet kontaktcenter är Knivsta och Tierp de kommuner som är beredda 
att driva gemensam utveckling. Östhammar och Älvkarleby vill öka samverkan omgående. 
Heby, Håbo och Enköping är intresserade av att samverka men väljer att avvakta. 
 
Att samverka kring funktionen kontaktcenter kan minska sårbarheten och ge möjlighet att 
dela på specialistkompetens. Det kan gälla exempelvis konsumentvägledning och 
skuldrådgivning. Genom att utveckla det tekniska samarbetet med gemensamma 
plattformar som möjliggör att täcka upp för varandra kan även gemensamma 
expertfunktioner utvecklas efter hand.  
 
För att kunna utveckla samverkan inom området behöver de interna processerna likställas i 
de aktuella kommunerna. För detta krävs en initial investering.  
 
Samverkan i kontaktcenter är troligen det samverkansområde där effektivitetsvinster och 
minskad sårbarhet snabbast kan ge resultat. 

8.1.5 Samverkansområde ekonomisk analys 

Följande kommuner är beredda att ta en ledande position och öka samverkan omgående:  
 

• Enköping 
Kommunen är beredd att vara drivande i arbetet. De kan erbjuda stöd för 
ekonomiska analyser och för att utveckla metodstöd för jämförelsedata via 
tjänsteköp. En kommentar är att det krävs en kritisk massa för ekonomianalys. 
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• Tierp 
Kommunen vill öka samverkan kring ekonomisk analys men är inte beredd att ta 
ledartröjan just nu. 

• Östhammar 
Kommunen vill öka samverkan kring ekonomisk analys men är inte beredd att ta 
ledartröjan just nu 

 
Enligt ekonomicheferna bedöms samverkan ge följande påverkan på ekonomi och 
sårbarhet: 
 

• Ingen effekt. 
 
Konsultens kommentar:  
Enköping är den kommun som kliver fram och är beredd att driva gemensam utveckling. 
Tierp och Östhammar vill öka samverkan omgående. Håbo och Knivsta är intresserade av 
att samverka men väljer att avvakta medan Heby och Älvkarleby väljer att avstå.  
 
Det är intressant att hitta vägar framåt för bättre analysunderlag och kanske även synliggöra 
effektiviseringspotential. Det finns goda exempel från Västsverige på samarbeten kring 
ekonomisk analys, där frågan samordnas via KFI, Kommunforskning i Västsverige.  
 
Formen som innebär att en kommun får ansvaret att analysera åt andra är spännande och 
är ett sätt att öka kunskapen om kommunernas olika förutsättningar. Det finns gränssnitt där 
man behöver säkra ett mottagande av analysen för att sätta analysen i adekvata 
sammanhang för att nå förändring. Det är kanske den delen i processen som är mest 
intressant att utveckla men också för att göra jämförelser mellan kommunerna. Vad är det 
som gör att förändringsviljan och förmågan är starkare i vissa kommuner och svagare i 
andra? Vilken roll spelar förankring och kommunikation av den ekonomiska analysen? 

8.1.6 Samverkansområde skuldhantering 

Följande kommuner är beredda att ta en ledande position och öka samverkan omgående: 
 

• Tierp 
Kommunen är beredd att öka samverkan omgående men anmäler också 
tveksamhet till om det finns ekonomisk vinning. 

 
Enligt ekonomicheferna bedöms samverkan ge följande påverkan på ekonomi och 
sårbarhet: 
 

• Ingen ekonomisk besparing, däremot en minskad sårbarhet. Investeringarna 
bedöms öka på sikt. Det finns möjlighet att öka samverkan kring finansiell leasing. 

 
Konsultens kommentarer:  
Tierp är beredd att öka samverkan medan Håbo och Knivsta är intresserade av att 
samverka men väljer att avvakta. Enköping, Heby, Älvkarleby och Östhammar väljer att 
avstå. 
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Många kommuner står inför stora investeringsbehov och därmed ofta också större 
låneskulder. Det finns då potential i att kunna samverka kring expertkompetens. Den här 
frågan bör ses som en del av hur samverkan inom ekonomiområdet kan utvecklas, se 
nedan. Utifrån valen ovan är inte samverkan inom skuldhantering ett prioriterat 
samverkansområde.  

8.1.7 Samverkansområde lönecentrum 

Följande kommuner är beredda att ta en ledande position och öka samverkan omgående: 
 

• Östhammar 
Kommunen är för en ökad samverkan omgående och är beredda att ta ledartröjan i 
frågan. 

• Tierp 
Kommunen är beredd att driva gemensam utveckling. 

• Knivsta 
Kommunen är för en ökad samverkan omgående men är inte beredd att ta 
ledarskap. 

• Älvkarleby 
Finns redan ett gemensamt lönecentrum. Om det blir effektivare att flera kommuner 
går med för att få ner priset per lönebesked så är det bara bra. 

 
Enligt ekonomicheferna bedöms samverkan ge följande påverkan på ekonomi och 
sårbarhet: 
 

• 10 procent i effektivitetsvinst är möjligt att uppnå. För att klara det krävs att rutiner 
får en likartad utformning, exempelvis gällande löneskulder och utläggshantering. 
Det blir initialt högre kostnader för eventuellt systembyte, men skapar 
förutsättningar för högre effektivitet. 

• En ökad samverkan möjliggör en minskad sårbarhet, exempelvis genom gemensam 
semesterplanering.  

 
Konsultens kommentarer:  
Östhammar, Tierp och Knivsta är beredda att driva gemensam utveckling. Älvkarleby 
öppnar för ökad samverkan i den befintliga strukturen. Heby är intresserad av att samverka 
men väljer att avvakta medan Håbo och Enköping avstår. 
 
Det finns redan idag samverkan kring löner. Enköping samverkar kring gemensam 
löneservice inom ramen för 4M tillsammans med Västerås, Strängnäs och Eskilstuna. 
Knivsta, Tierp och Älvkarleby samarbetar i en gemensam lönenämnd. Håbo samverkar med 
Trosa och Salem kring gemensam löneservice. Det faller sig naturligt att undersöka hur den 
befintliga samverkan kan växlas upp alternativt slås samman i en gemensam struktur.  
 
När det gäller samverkan i ett gemensamt lönecentrum finns erfarenheter från andra 
kommuner att lära av. Systemfrågan behöver lösas, det underlättar om samverkande parter 
arbetar i samma system. Om samordning kring samma system sker i den takt som 
kommuner byter system så tar införandet längre tid samtidigt som processen förenklas. Byte 
av verksamhetssystem kräver mycket av organisationen och är ett mycket omfattande 
arbete.  
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Fördelarna med ökad samverkan i ett lönecentrum är både ekonomiska och kvalitativa 
genom större volymer, utvecklade processer och delad kompetens. Den fortsatta vägen 
framåt behöver innehålla en dialog kring den gemensamma målbilden men också 
ställningstagande i de olika kommunerna kring vad som är möjligt att standardisera gällande 
policys, riktlinjer, rutiner och arbetssätt.  
 
En alternativ lösning är att planera för flera lönecentrum som en del i att knyta samman 
kommunerna. Det finns inga geografiska hinder för samverkan.  
 
Jämförelser med processerna för löne- och ekonomiadministration bör också beaktas. Det 
finns likheter i såväl arbetssätt som i de kontakter som finns mellan olika servicefunktioner 
samt mellan servicefunktioner och chefer/medarbetare. 

8.1.8 Samverkansområde HR 

Följande kommuner är beredda att ta en ledande position och öka samverkan omgående: 
 

• Knivsta 
Kommunen är beredd att driva gemensam utveckling och öka samverkan 
omgående. 

• Heby 
Kommunen är beredd att driva gemensam utveckling och öka samverkan 
omgående. 

• Älvkarleby 
Kommunen är beredd att driva gemensam utveckling och öka samverkan 
omgående. 

• Östhammar 
Kommunen är intresserade av att öka samverkan inom chefsutbildningar och 
samverkan kring specialisttjänster. Analyser och strategisk kompetensförsörjning 
behöver vara lokalt nära och är inte intressant för samverkan. 

 
Enligt ekonomicheferna bedöms samverkan ge följande påverkan på ekonomi och 
sårbarhet: 
 

• Utökat samarbete, exempelvis i form av ledarskapsprogram, se Enköping-Heby 
eller strategisk kompetensförsörjning. Arbete med attraktiv arbetsgivare, samverkan 
i löneöversyn eller jämförelser bedöms kunna generera 10 procent i besparing på 
sikt. 

• En ökad samverkan möjliggör en minskad sårbarhet. 
 
Konsultens kommentarer:  
Det är fyra kommuner som vill öka sin samverkan inom HR. Knivsta, Heby, Östhammar och 
Älvkarleby. Enköping och Tierp är intresserade av att samverka men väljer att avvakta och 
Håbo väljer att avstå. 
 
HR består av strategiska områden likväl som mer operativa. Frågan kring samverkan bör 
prövas vidare på liknande sätt som ekonomiområdet nedan. De olika delområdena bör 
prövas vart och ett för att se i vilka delar det finns möjligheter till utökad samverkan.  
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Precis som Kommunutredningen pekade ut så är kompetensförsörjning en av de viktigaste 
frågorna att hantera för de allra flesta kommuner de närmaste åren. Hur ska rekryteringen 
till kärnverksamheterna lyckas? Hur kan vi attrahera specialistkompetens? Vad som kan 
göras annorlunda och kanske inte alls kommer att bli centrala frågor.  
 
I det sammanhanget är också frågan kring samverkan relevant och en möjlig väg framåt. 
Gemensam processutveckling, användningen av ny teknik och samnyttjande av funktioner 
är ytterligare exempel som kan finnas med i de fortsatta diskussionerna.  
 
Det finns goda exempel från andra kommuner där samverkan sker i olika grad. Allt från 
samnyttjande av specifika resurser till gemensam HR-avdelning inklusive gemensam HR-
chef. Mariestad, Töreboda och Gullspång (MTG) har en etablerad samverkan i HR-området 
som leds av en gemensam HR-chef. Utgångspunkten är att kunna arbeta än mer 
strategiskt, kvalitetshöjande och med samordnade stödprocesser. Även Svenljunga och 
Tranemo har en gemensam HR-funktion. 

8.1.9 Samverkansområde kommunikation 

Följande kommuner är beredda att ta en ledande position och öka samverkan omgående: 
 

• Knivsta 
Kommunen är beredd att öka samverkan omgående. 

• Heby 
Kommunen är beredd att öka samverkan omgående, framförallt gällande grafisk 
produktion, webbplattform, sändning av Kommunfullmäktige och webbsupport. 
Respektive kommuns varumärkesarbete kan med fördel finnas lokalt.  

• Tierp 
Kommunen är beredd att öka samverkan omgående, men vill inte ta ledartröjan. 

• Östhammar 
Kommunen är beredda att öka samverkan omgående kring webbplattform, support, 
utveckling, grafisk produktion samt inom kris- och beredskapskommunikation. 
Kommunen har gjort ett förberedande arbete i samverkan med de andra 
kommunernas kommunikationsavdelningar där möjligheter och nyttor, hinder och 
utmaningar samt tankar om genomförande redovisas.  

• Älvkarleby 
Kommunen är beredd att öka samverkan omgående gällande utveckling av 
webbplattform och för medarbetare.  

 
Enligt ekonomicheferna bedöms samverkan ge följande påverkan på ekonomi och 
sårbarhet: 
 

• En besparing på 10 procent är möjlig men kräver att likartade rutiner tas fram. En 
gemensam webbplattform bör finnas. Det finns potential för gemensamma 
kommunikationsutbildningar, utveckling av e-förslag, administration av portal för 
medborgarförslag och nyttjandet av sociala medier gällande bevakning, bemötande 
och information 

• Placering av tjänster behöver inte vara centraliserad 
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• En ökad samverkan möjliggör en minskad sårbarhet, exempelvis vid 
semesterplanering, men också gällande specialistfunktioner som webmaster.  
 

Konsultens kommentarer:  
Det finns stora behov av att öka samverkan inom kommunikation. Fem kommuner: Knivsta, 
Heby, Tierp, Östhammar och Älvkarleby vill öka samverkan. Håbo och Enköping är 
intresserade av att samverka men väljer att avvakta.  
 
Betydelsen av att kommunicera och göra sin röst hörd i ett allt starkare medialt brus har 
med tiden kommit att bli en viktig kommunal fråga. Kraven från medborgare och väljare att 
kunna få ta del av information, kommunicera i enkla användarvänliga gränssnitt, få snabba 
besked och att kunna utföra e-tjänster blir att högre. De krav som ställs tar ofta sin utgångs-
punkt i de digitala kontakter som företag erbjuder på marknaden. I takt med ökande 
digitalisering och digital mognad bland befolkningen kommer kraven på kommunernas 
förmåga att kommunicera i olika kanaler vara en självklarhet att svara upp emot.  
 
Det här kommer att ställa krav på kommunikativ förmåga, rekrytering av kompetens och 
investering i teknik. Kommunikation är ett område där det finns nyttor av ökad samverkan 
både på strategisk och operativ nivå. Vilken samverkan som respektive kommun behöver 
söka med andra får prövas för respektive delområde men det finns goda skäl att pröva 
nyttan av en gemensam kommunikationsresurs. En sådan gemensam resurs skulle kunna 
erbjuda den kompetens och de tjänster som till del handlas upp på konsultmarknaden. Men 
det finns också nyttor av att skapa former för operativ samverkan utifrån erfarenhetsutbyte 
och minskad sårbarhet. En gemensam resurs kan vara en viktig pusselbit i att erbjuda 
förtroendevalda och förvaltningsledningar likalydande kommunikationsunderlag. 

8.1.10 Samverkansområde ekonomi 

Följande kommuner är beredda att ta en ledande position och öka samverkan omgående:  
 

• Heby 
Kommunen är beredd att ta en ledande position och öka samverkan omgående. 

• Tierp 
Kommunen vill öka samverkan omgående och eventuellt ta en ledande position. 

• Håbo 
Kommunen är beredd att öka samverkan omgående, men vill dock inte ta 
ledartröjan. 

 
Enligt ekonomicheferna bedöms samverkan ge följande påverkan på ekonomi och 
sårbarhet: 
 

• En gemensam redovisningsfunktion kräver ett gemensamt ekonomisystem. Initiala 
kostnader för utbyte av integrationer och uppbyggnad av ny ekonomimodell 
gällande kontoplan och principer. På lång sikt ger det ekonomiska fördelar men 
kräver en långsiktig plan för ett införande. Högre andel e-fakturor kan medföra ökad 
kostnadseffektivitet. 

• En ökad samverkan möjliggör en minskad sårbarhet genom en tydligare struktur för 
nätverkande gällande exploateringsredovisning, pensioner och redovisningschefer 
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men också genom att dela på exempelvis redovisningskompetens eller 
erfarenhetsutbyte. Högre kompetensnivå kan uppnås i en större organisation. 

 
Konsultens kommentarer:  
Heby är beredd att ta ledartröjan och öka samverkan omgående. Tierp är eventuellt 
beredda att vara drivande medan Håbo är beredda att öka samverkan inom 
ekonomiområdet omgående. Knivsta, Östhammar och Enköping är intresserade av att 
samverka men väljer att avvakta medan Älvkarleby väljer att avstå.  
 
Samverkansområdet ekonomi är brett och spänner över många fält. Ekonomisk analys har 
särskilt berörts i de initiala diskussionerna. I det fortsatta arbetet bör även andra delar 
prövas för möjlig samverkan. Likt löneadministration finns ekonomiadministration som 
sannolikt kan samordnas och därmed vara föremål för kvalitetshöjning, minskad sårbarhet 
och effektivisering. Även andra delar som redovisningsexpertis, controllerfunktioner, 
budgetarbete bör prövas vidare. Det finns skäl att pröva om kommunerna kan vara 
varandras analysfunktion, budgetavdelningar, controllerfunktioner, redovisningsavdelningar 
och internbank/finansfunktion. Här finns exempel på mellankommunal samverkan som i 
dess mest omfattande form innebär att kommunerna har gemensamma ekonomifunktioner 
inklusive gemensam ekonomichef. Även här kan man titta på den samverkan som finns i 
nordöstra Skaraborg mellan Mariestad, Töreboda och Gullspång. Där kommer de att bilda 
en gemensam ekonomifunktion 2021.  

8.2 Samverkansområden som kräver ytterligare beredning 
Det har också arbetats fram ett stort antal samverkansområden som kräver ytterligare 
beredning enligt den så kallade bruttolistan. 
 
Nedan redovisas de områden där det finns en vilja till samverkan och som behöver beredas 
vidare: 
 
Områden  

- Bostadsanpassning 
- Handläggning av serveringstillstånd 
- Säkerhet och beredskap – vid nya uppdrag 
- Dataskyddsombud, organisering av GDPR 
- Delad teknisk kompetens inom e-tjänsteplattformen 
- Samarbetsgrupper och nätverk för olika professioner, exempelvis 

nämndsekreterare och registratorer   
- Pool av professionella projektledare och verksamhetsutvecklare 
- Måltidsverksamhet, gällande upphandlingar, utbildningar, beredskap/sårbarhet och 

omvärldsbevakning 
- Kommunikation gällande gemensam webbplattform 
- Gemensamt anhörigstöd och gemensam anhörigkonsulent för flera kommuner 
- Antikvarisk kompetens 
- Systemansvar gällande samverkan kring digitala system 
- Vuxenutbildning, inledningsvis gällande upphandling 
- Gemensamma specialistkompetenser  
- Familjerådgivning och Familjerätt, utredningar av adoptioner, all familjerättslig 

handläggning 
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- Färdtjänsthandläggning, gällande sammanläggning av myndighetsutövning kring 
färdtjänstbeslut 

- Dödsbohandläggning 
- Samverkan kring utbildning/fortbildning/e-utbildningar 
- Socialrättsjurist, expert 
- LVM-handläggning, högre kvalitet 
- Våld i nära relation 
- Webbsupport och webbutvecklingstjänster, samt webmasterroll 
- Grafisk produktion, gällande framtagning av mallar i olika mjukvara och produktion 

av färdiga produkter 
- Rekryteringsadministration 

 
För att synliggöra drivkrafterna att få till stånd samverkan redovisas de kommuner nedan 
som är beredda att ta en ledande position inom några angivna områden: 
 
Knivsta – driva gemensam utveckling 

- Säkerhet och beredskap – vid nya uppdrag 
- Dataskyddsombud (delad tjänst/tjänster) 
- Delad teknisk kompetens inom e-tjänsteplattformen 
- Pool av professionella projektledare och verksamhetsutvecklare 
- Måltidsverksamheten (upphandlingar, utbildningar, beredskap/sårbarhet, omvärlds-

bevakning) 
- Kommunikation (gemensam webbplattform) 
- Samordning för etablering av nya anläggningar (beroende på vilka anläggningar 

som är aktuella) 
- Systemansvar (samverkan kring digitala system, ex Stratsys) 
- Vuxenutbildning (kan inledningsvis handla om upphandling) 
- Delande av unika specialisttjänster (försäkringsfrågor) 
- Samverkan kring statsbidrag (socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård) 
- Samverkan kring verksamhetsuppföljningar 
- Socialrättsjurist 
- Gemensam MAR (t ex en för tre kommuner) 
- Utökad samverkan MAS 

 
Östhammar – driva gemensam utveckling 

- Handläggning av serveringstillstånd 
- Antikvarisk kompetens 
- Familjerätt, utredningar av adoptioner, all familjerättslig handläggning 
- Dödsbohandläggning 
- LVM-handläggning, högre kvalitet 

 
Älvkarleby – driva gemensam utveckling 

- Bostadsanpassning 
- Pool av professionella projektledare och verksamhetsutvecklare 
- Eventuellt inom specialistkompetenser, exempelvis antikvarie 

 
Tierp – driva gemensam utveckling 

- Socialrättsjurist 
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Konsultens kommentarer: 
Det finns ett stort intresse att gå vidare och utöka samverkan även utöver de prioriterade 
områdena. Det är Knivsta, Östhammar, Älvkarleby och Tierp som kliver fram och är beredda 
att ta ledarskap inom angivna områden ovan. Flera av de andra kommunerna visar också 
intresse för samverkan men är inte beredda att vara drivande.  
 
Det finns några områden där det både finns intresse att driva gemensam utveckling och 
intresse för ökad samverkan. De områden som framförallt märker ut sig är: 

- Socialrättsjurist 
- Måltidsverksamhet 
- Antikvarisk kompetens 
- Pool av professionella projektledare och verksamhetsutvecklare 
- Systemansvar 
- MAS och MAR 

8.3 Sammanfattning samverkansområden 
Det är sju verksamsamhetsområden som uppvisar starkast drivkraft att samverka kring. De 
kan rangordnas utifrån drivkraft enligt nedan: 
 

1. Kommunikation 
Det finns stora behov av att öka samverkan inom kommunikation. Knivsta, Heby, 
Tierp, Östhammar och Älvkarleby vill öka samverkan omgående. 

2. HR 
Det är fyra kommuner som vill öka sin samverkan inom HR: Knivsta, Heby, 
Östhammar och Älvkarleby. 

3. Juridik 
Inom det juridiska området är det tre kommuner som är beredda att ta ledarskapet: 
Tierp, Östhammar och Heby. 

4. Digitalisering 
Heby och Knivsta är de kommuner som tydligast anmäler att de är beredda att ta 
ledarskapet inom digitalisering. Tierp och Östhammar vill öka samverkan omgående 
inom området. 

5. Upphandling 
Heby och Knivsta är beredda att ta ledarskapet inom upphandling. Tierp och 
Östhammar är beredda att öka samverkan omgående. Region Uppsala är öppna för 
att ta huvudmannaskap inom upphandling. 

6. Kontaktcenter 
Inom samverkansområdet kontaktcenter är Knivsta och Tierp de kommuner som är 
beredda att ta ledarskapet. Östhammar och Älvkarleby vill öka samverkan 
omgående. 

7. Lönecentrum 
Östhammar, Tierp och Knivsta är beredda att ta ledarskapet och Älvkarleby är 
beredda att öka samverkan omgående kring lönecentrum. 
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9 Genomförande 
Det initiativ som kommunerna i C tillsammans gemensamt tagit för att undersöka 
förutsättningarna för ökad samverkan svarar väl mot den problembild som 
Kommunutredningen målade upp i sitt slutbetänkande. De främsta utmaningarna är 
ekonomiska och kompetensmässiga: 
 

• ”Förmågan att med egna skatteintäkter finansiera sina nettokostnader minskar i alla 
kommunkategorier utom storstadskommunerna. Det innebär ett allt större beroende 
av skatteutjämning och generella statsbidrag. 

• Kompetensförsörjningsfrågan är den mest svårlösta frågan på grund av 
arbetskraftsbrist i så gott som all offentlig verksamhet. Stora delar av landet kan få 
en total brist på arbetskraft.” 

 
Kommunutredningen bedömer att samverkan kan ge bättre förutsättningar för kommunerna 
att leverera service och välfärdstjänster, men det gäller att vara vaksam på några 
utmaningar: 
 

- förändrade politiska och ekonomiska förutsättningar 
- personberoendet i den politiska ledningen eller av nyckelpersoner 

 
Utredningen gör bedömningen att strategisk samverkan kan skapa större kontinuitet och 
bättre förutsättningar för tillit mellan samverkande kommuner: 
 

- samverkan i fasta kommunkonstellationer 
- baseras på en samlad kommunövergripande analys och bedömning av 

samverkansbehov i nuläget och i framtiden 
- bedrivs med ett större djup vilket innebär gemensamt utförande av service och 

välfärdstjänster samt gemensamma investeringar 
 
Utifrån Kommunutredningens slutsatser kan några viktiga områden identifieras för att 
kommunerna i C tillsammans ska kunna genomföra sina ambitioner med att öka sin 
samverkan. 

9.1 Politiskt ledarskap 
Det kommer att krävas ett tydligt politiskt ledarskap för att kunna ta de steg i den ökade 
samverkan som gör att de efterfrågade ekonomiska effekthemtagningarna och den 
minskade sårbarheten kan realiseras. Det har inte saknats samverkan mellan kommunerna 
tidigare. Det har samverkats under lång tid inom ett flertal områden men den politiska bilden 
är att nödvändiga resultat har uteblivit. Det är bristande leverans som ligger till grund för den 
politiska beställningen av denna utredning.  
 
När nu samverkan går in i en genomförandefas så behöver det politiska ledarskapet 
breddas. Politiska majoriteter behöver formas så att långsiktigt stabila former för ett 
genomförande kan säkerställas i respektive kommun. KSO-gruppen behöver vidgas så att 
också oppositionsråd inkluderas. Förslagsvis så formerar sig KSO och oppositionsråd i en 
gemensam politisk styrgrupp för samverkan i C tillsammans. Uppdraget för gruppen blir 
att sätta upp tydliga mål för den ökade samverkan och att följa upp att resultat uppnås. När 
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den politiska beställningen blir tydlig och uttalad då blir det lättare för ledningarna i 
förvaltningsorganisationerna att agera.  
 
I respektive kommun blir den politiska utmaningen att pedagogiskt förklara fördelarna med 
en ökad samverkan. Det behöver beskrivas att det är ett politiskt ansvarstagande som går 
partigränserna då egna verksamheter läggs ut på andra kommuner samtidigt som rådighet 
och närhet till medborgarna bibehålls. För att lyckas med detta krävs en nära och god dialog 
med förvaltningsorganisationen. Eftersom alla kommunerna delar samma utmaning är det 
en styrka om ett samtal om motiv och nyttor kan föras både över partigränser och över 
kommungränser. Det blir ett sätt att bygga en gemensam politisk infrastruktur som kan 
hantera skillnader i partipolitik och de olika kommunernas särarter så att fokus blir på hur 
offentligt finansierad välfärd kan levereras till medborgarna kostnadseffektivt och med hög 
kvalitet.   

9.2 Ledarskap i förvaltningsorganisationerna 
Ska de ökade samverkansambitionerna kunna gå från ord till handling så behöver de som 
arbetar i förvaltningsorganisationerna få vägledning i vad det kommer att innebära i deras 
olika funktioner. Det kommer att ställas stora krav på alla chefsnivåer att styra och leda i ett 
organisatoriskt system med flera olika kommuner, där kommunkonstellationerna varierar 
beroende på samverkansområde. Den kunskapen är god på sina håll men fler behöver 
träna sig i att samspela i ett nytt och större system. Vissa bär på dåliga erfarenheter medan 
andra har med sig erfarenheter av nya och fler arbetskamrater, högre kvalitet och annan 
kompletterande kompetens. Alla dessa erfarenheter behöver tas tillvara. 
 
Samtidigt som det finns krav från politikerna att leverera resultat snabbt behöver 
förändringarna ske i steg och utifrån tydliga målbilder för att inte skapa oro i förvaltnings-
organisationerna. Ska förändringsarbetet bli framgångsrikt behöver all den kompetens och 
det engagemang som finns hos de anställda tas tillvara. I detta arbete har kommunernas 
ledningsgrupper en särskilt viktig roll i att visa ledarskap och agera som förebilder i 
förändringsarbetet. Förmågan att samverka över administrativa gränser, speciellt 
kommungräns behöver tränas och uppmuntras.  
 
För att skatta statusen i den egna kommunledningsgruppen kan några frågeställningar 
användas:  
 

• Hur ser ledningsgruppens förmåga ut att arbeta över kommungränser?  
• Vad bär gruppen på för erfarenheter?  
• När har det gått bra/varit lätt?  

Vad har jag/vi gjort/inte gjort då? Vad har andra gjort/inte gjort? 
• När har det gått dåligt/varit svårt? 

Vad har jag/vi gjort/inte gjort då? Vad har andra gjort/inte gjort? 
• Vilken målbild ska ledningsgruppen arbeta utifrån? Vilken ambitionsnivå har vår 

politik angivit? Är den känd? Är den tydlig? 
• Hur ser de stegförflyttningar ut som behöver tas på kort sikt och på lite längre sikt? 

Hur kan vi rusta oss så att vi blir en bra medspelare till våra kollegor i C 
tillsammans? 

• Vad ställer det för krav på ledningsgruppens förmåga att leda och styra i ett annat 
organisatoriskt sammanhang? 
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På C tillsammansnivå är kommundirektörsgruppen det forum som behöver arbeta nära den 
politiska styrgruppen. Deras främst uppgift blir att säkerställa framdriften i arbetet på en 
övergripande nivå. Förvaltningscheferna får bära verksamhetsansvaret för samverkan och 
agera i sina chefsnätverk på C tillsammansnivå. Då får den ”politiska infrastrukturen” en 
motsvarighet i en ”verksamhetsinfrastruktur” som bygger på oväld, konstruktivitet och 
pragmatism, driven av ekonomisk effektivitet, minskad sårbarhet och kvalitet i syfte att 
skapa nytta för medborgarna. 

9.3 Organisering 
I intervjuerna framkommer att avtalssamverkan är den organisationsform som flest föredrar. 
Den passar bra i ett inledande skede med liten administrativ överbyggnad och tydlighet 
kring leverans, ersättningar och tidsomfattning. Formen passar också bra för samverkan av 
stödverksamheter. Precis som det är en fördel att det är lätt att gå både in i och ur 
avtalssamverkan så kan det också vara en nackdel. Formen med avtalssamverkan kan 
innebära bristande kontinuitet och långsiktighet vilket kan skapa en lägre tillit och 
ansvarstagande för samverkan. För mer långsiktiga och organisatoriskt stabila former är det 
bättre att välja gemensam nämnd, kommunalförbund eller kommunalt bolag. Valet av form 
får styras av verksamheten. 
 
För att peka ut den politiska viljeinriktningen får den politiska styrgruppen en särskilt viktig 
roll. De behöver lägga en plan för sitt arbete. En långsiktig planering behöver tas fram där 
den politiska målbilden anges för till exempel 2022 och 2025. Den långsiktiga målbilden 
behöver brytas ner i årsvisa planer som skuggar kommunernas planering där mål- och 
avstämningspunkter läggs in.  
 
För de samverkansområden där det finns kommuner som är beredda att ta ledartröjan kan 
samverkan påbörjas omgående. En kortsiktig målbild behöver formuleras av vad som ska 
levereras redan under 2021. 
 
Kommundirektörsgruppen har i uppdrag att hålla samman arbetet med att öka samverkan 
på en övergripande nivå och säkerställa framdriften. Det kommer troligen att innebära att 
den mötesstruktur och agenda som gruppen arbetar efter idag behöver ses över. 
 
Vidare behöver de verksamhetsansvariga förvaltningscheferna som får i uppdrag att öka 
samverkan formera strukturer och arbetssätt som gör att de kan styra och leda arbetet över 
kommungräns.  
 
De kommundirektörer och förvaltningschefer som anmält att de är beredda att vara drivande 
i samverkansarbetet behöver tillsammans med de kommuner som vill öka samverkan skapa 
projektorganisationer som ges tydliga uppdrag, med projektledning och resurssättning. De 
personer som utses till projektledare får en nyckelroll och bör väljas med omsorg. Vidare 
kan nyttan av extern kompetens övervägas. Både vad gäller den övergripande samverkans-
strukturen och för de enskilda samverkansområdena. Det finns fördelar med det utifrån 
legitimitet, inget företrädarskap, inga verksamhetsmässiga kopplingar, förmåga att få 
framdrift och fullt fokus på att leda mot uppsatta mål.  
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Ovanstående förslag utgår från hur de sju kommunerna i C tillsammans bör organisera sig 
för att få utväxling på samverkansambitionerna. De befintliga samverkansstrukturer som 
kommunerna idag har med Region Uppsala och Länsstyrelsen i en mängd frågor behöver 
bli en del av den ”infrastruktur” som nu formas. Den höjda ambitionsnivån som C 
tillsammanskommunerna ger uttryck för behöver sätta avtryck på befintliga arbetsformer och 
befintlig samverkanskultur.  

9.4 Arbetssätt 
För att stimulera och underlätta för chefer och medarbetare att bidra till en ökad samverkan 
kan sex vägledande principer formuleras: 
 

1. Konstruktivt och lösningsinriktat 
Börja med att teckna vilka möjligheter som en ökad samverkan kan ge och vilka 
förslag på lösningar som finns. Först därefter kan problem och hinder beskrivas. 
 

2. Undersökande och utforskande 
Fånga de politiska målbilder som formulerats för 2021, 2022 och 2025 och 
undersök och utforska hur verksamheterna ska bedrivas då.  

 
3. Stegförflyttningar 

Den ökade samverkan som nu ska inledas har prövats och arbetats fram i en 
process under hösten 2020, om än under en självpåtagen tidspress men det är ett 
underlag att agera utifrån. Det kan behövas kompletterande underlag men det är nu 
dags för handling. För att ge aktörerna i samverkanssystemet möjlighet att göra 
förändringar och skapa ett lärande behöver utvärderingar ske under hand. Då kan 
korrigeringar ske löpande och arbetet kan finna nya arbetsformer, men mot samma 
mål.  

 
4. Tillåtande 

Att samverka i ny terräng och agera över administrativa gränser kommer att leda till 
kulturkrockar, slitningar och konflikter. Det är helt naturligt när rådande arbete i 
befintliga strukturer ska omprövas. Därför får inte de fel som kommer att göras 
uppfattas som misslyckanden utan istället ses som ett lärande. Här spelar 
ledarskapet i kommunerna en viktig roll. 

 
5. Transparent 

För att hantera den oro som kan komma att uppstå i förvaltningarna eller bland 
medborgarna bör allt det som rör den ökade samverkan präglas av öppenhet vad 
gäller politisk målbild, genomförandeorganisation och -process.  

 
6. Kommunikativt  

Den ökade samverkan behöver få stöd av kommunikationsresurser. 
Kommunikatörerna får en viktig roll i att ta fram både gemensamma och 
kommunspecifika underlag till de förtroendevalda och förvaltningsledningarna. 
Kommunikationsplaner behöver tas fram för både extern och intern kommunikation. 
För att stärka sammanhållningen mellan de sju kommunerna i C tillsammans är det 
särskilt viktigt att den politiska styrgruppen och kommundirektörsgruppen ges 
möjlighet till gemensam kommunikation. 
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9.5 Workshop – från rapport till genomförande 
Efter att rapporten behandlats i respektive kommun är det lämpligt att samlas för en 
gemensam workshop mellan den politiska styrgruppen och kommundirektörsgruppen. Det 
finns några olika syften med mötet. Det första och primära syftet är att det ger respektive 
kommun möjlighet att inför gruppen som helhet klargöra vad man vill få ut av samverkan 
och vad man vill bidra med, i enlighet med vad som anges i rapporten. Men det ger också 
möjlighet till en fördjupning av de ställningstaganden som gjorts och möjlighet att beskriva 
framtida intentioner för samverkan. Ett annat syfte är att skapa förutsättningar för att snabbt 
gå från ord till handling så att de kommuner som vill påbörja samverkan omgående kan göra 
det. Det tredje syftet är att workshopen blir en pusselbit i den infrastruktur som byggs mellan 
de sju C tillsammanskommunerna.  
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Kommunstyrelsen 

Ansökan om stöd till Grannsamverkan från SSF 
Stöldskyddsföreningen 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen bidrar med 5 000 kr per år under en tvåårsperiod med start 2021 för 

att täcka en del av de kostnader som kommer Grannsamverkansområden i kommunen 
tillgodo.  

2. Bidraget hanteras inom befintlig ekonomisk ram för området folkhälsa.   
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunen har tagit emot en ansökan från Samverkan mot brott (SAMBO) om 
kommunbidrag för finansiering av Grannsamverkansverksamhet. Eftersom efterfrågan på 
skyltar och material för Grannsamverkan har ökat markant sedan 2017 är SAMBO i behov av 
ett ekonomiskt tillskott. SAMBO ansöker om totalt 10 000 kronor under en tvåårsperiod. 
 
Bakgrund 
Knivsta kommun har fått en ansökan om kommunbidrag från Samverkan mot brott (SAMBO). 
SAMBO är en organisation bestående av Polisen, försäkringsbolagen Folksam, 
Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, Modena Försäkringar och Dina Försäkringar, SSF 
Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL), SABO, Hyresgästföreningen och Villaägarna. 
 
Idag finansierar SAMBO Grannsamverkanverksamheten i Sverige. Detta för att medborgarna 
i kommunen, som på eget initiativ vill minska risken för att bli utsatta för brott, inte ska 
behöva bekosta start och drift av Grannsamverkan i sitt bostadsområde själva. Efterfrågan 
på skyltar har ökat markant sedan 2017 varpå verksamheten nu är i behov av ett ekonomiskt 
tillskott. 
 
SAMBO ansöker om kommunbidrag med 5 000 kronor per år under en tvåårsperiod med 
start 2021, för att täcka en del av de kostnader som kommer Grannsamverkansområden i 
kommunen till godo. Knivsta kommun har stöttat verksamheten under åren 2017-2020. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Samverkan mot brott (SAMBO) har utvärderat Grannsamverkans effekter. Resultatet visar 
att Grannsamverkan gör stor skillnad med en genomsnittlig minskning av inbrott med 36 % i 
Grannsamverkansområden jämfört med 8 % i kontrollområden. En sådan minskning av brott 
kommer alla i en kommun till godo, både i minskade kostnader och i ökad trygghet. Eftersom 
trygghet ingår som en viktig del i kommunens folkhälsoarbete föreslås att bidraget hanteras 
inom befintlig ekonomisk ram inom området folkhälsa. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteskrivelse daterad 2021-02-07 
Ansökan om kommunbidrag från Samverkan mot brott (SAMBO). 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Samverkan mot brott (SAMBO) 
 

 
 
 
 
Åsa Franzen 
Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Bidraget ska täcka en del av de kostnader som kommer Grannsamverkansområden i 
kommunen till godo, vilket innebär att bidraget förväntas komma till godo för både barn och 
vuxna som bor i aktuella områden. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
 
Grannsamverkan förväntas leda till minskad brottslighet och ökad trygghet vilket bedöms 
vara barns bästa. 
 
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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     Stockholm 1 februari 2021 

Stöd till Grannsamverkan 

Samverkan mot brott (SAMBO) ser en stark uppåtgående trend vad gäller etablering av 

Grannsamverkan i Sveriges kommuner. Detta är mycket positivt då den brottsförebyggande metoden 

Grannsamverkan minskar både inbrott och tillgreppsbrott samt ökar tryggheten hos invånarna. En 

sådan minskning av brott kommer alla i en kommun till godo både i minskade kostnader och i ökad 

trygghet. (Se bifogad sammanfattad utvärdering av Grannsamverkan av Docent Peter Lindström på 

Malmö Högskola, 2019.) 

Samverkan mot brott är en organisation bestående av Polisen, Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg 

Hansa, Moderna Försäkringar, Dina försäkringar, ICA Försäkring, SSF Stöldskyddsföreningen, 

Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Hyresgästföreningen, 

Riksbyggen och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende. På uppdrag av 

ovanstående intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.  

I dag finansierar Samverkan mot brott Grannsamverkanverksamheten i Sverige. Detta för att 

medborgarna i kommunen, som på eget initiativ vill minska risken att bli utsatta för brott, inte ska 

behöva bekosta Grannsamverkan i sitt bostadsområde själva. Efterfrågan på skyltar och 

informationsmaterial har ökat markant sedan 2017 varpå verksamheten är i behov av ett ekonomiskt 

tillskott för att fortsättningsvis kunna erbjuda boende i Sveriges kommuner skyltar och annat 

material utan kostnad. Detta gäller både befintliga Grannsamverkansområden och nya som vill starta 

upp.  

Utifrån denna korta beskrivning hoppas vi att ni ser vilket värde Grannsamverkan tillför er kommun 
och att ni därför vill vara med och stödja och utveckla denna verksamhet. Det skulle betyda mycket 
för verksamheten om er kommun är med och bidrar med 5 000 kr i år, för att täcka en del av det 
material som kommer era Grannsamverkansområden till godo. Utan detta stöd riskerar vi behöva 
begränsa skylt- och materialbeställningar, alternativt börja ta betalt, vilket vore olyckligt. Ert stöd till 
verksamheten är av stor betydelse, vi önskar därför att ni fyller i bifogad blankett och skickar/mailar 
tillbaka den till oss senast 1 maj 2021. 

20 kommuner är redan med och stödjer verksamheten 2021, bli en ni också! Vilka dessa är finner ni 
på startsidan på www.grannsamverkan.se. Som stödjande kommun är er kommun med på hemsidan, 
ni får även en bild på Grannsamverkan där det står att er kommun stödjer verksamheten som ni kan 
lägga upp på kommunens hemsida eller liknande, samt inbjudan till Grannsamverkankonferens med 
300 deltagare inom Polis och kommun för att öka kunskapen om hur Grannsamverkan bäst bedrivs 
i en kommun. Denna går av stapeln så snart det går att anordna sammankomster igen. 

För mer information om Grannsamverkan, läs gärna på hemsidan www.grannsamverkan.se eller 
kontakta mig på SSF. Frågor kan även ställas till Greta Berg, Sveriges Kommuner & Landsting på 
telefon 08-452 79 58. 

Med vänliga hälsningar; 

Lina Nilsson 

Expertrådgivare/Projektledare på SSF Stöldskyddsföreningen 
Ordf. Nationella Grannsamverkansgruppen, Samverkan mot brott 
Telefon: 08-783 74 56 E-post: lina@ssf.nu 
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Stöd till Grannsamverkan år 2021–2022 

 

Fakturaunderlag 

 

KOMMUN 
 
 

 

Vi önskar en faktura om 5 000 kr för 2021.    
 
 

 

Vi önskar en faktura om 10 000 kr för åren 2021–2022. 
 
 

 

Nej tack, vår kommun/stadsdel önskar inte stödja denna verksamhet. 
 
 

 

Fakturaadress 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referens 
 
 
 
 

Kontaktuppgifter (e-post och telefon) 
 
 
 
 

Fakturaunderlag skickas eller e-postas till: 

SSF Stöldskyddsföreningen 

102 51 Stockholm 

Box 27052 

SSF Stöldskyddsföreningen  

E-post: lina@ssf.nu 
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Handläggare 
Åsa Spolander 
Digitaliseringschef 

Tjänsteskrivelse 
2021-02-09 

Diarienummer 
KS-2021/109 

   
 

Kommunstyrelsen 

Digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby, Tierp och 
Älvkarleby samverkanskommuner 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till beslut till kommunfullmäktige 
1. Kommunfullmäktige antar digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby, Tierp och 

Älvkarleby samverkanskommuner 
 
Sammanfattning av ärendet 
Denna digitaliseringsstrategi har tagits fram för att i samverkan ta tillvara digitaliseringens 
möjligheter. Den är likalydande för alla fem samverkanskommuner och antas av respektive 
kommunfullmäktige.  
Identifierade målområden i strategin är: Ledning, styrning, organisation, digital kompetens 
och effektiv och kvalitativ välfärd. 
 
Bakgrund 
När den gemensamma IT-nämnden för Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och Östhammar 
infördes 2019-01-01 beslutades att samverkanskommunerna ska ta ett samlat grepp kring 
digitalisering på central nivå så att samverkan och standardiserade arbetssätt ger möjligheter 
att effektivisera och ta tillvara synergier.  
 
 
Handlingsplaner 
Alla ingående kommuner kommer att ta fram varsin handlingsplan för att konkretisera de 
digitaliseringsinsatser som kommunen avser genomföra utifrån strategin. Dessa 
handlingsplaner kommer att utgöra underlag både för IT-centrums verksamhetsplanering och 
ge oss möjligheter att identifiera områden att samverka kring inom C-tillsammans.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet i sig är kostnadsneutralt. 
Kostnad kan uppstå vid genomförande av aktiviteter 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande daterad 2021-02-09 
 
Förslag till digitaliseringsstrategi för Knivsta, Östhammar, Heby Tierp och Älvkarleby 
samverkanskommuner 2021-02-25 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
 

 
 
 
 

 

Åsa Franzén 
Kanslichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Att anta en digitaliseringsstrategi är ett administrativt beslut som inte påverkar barn, däremot 
kommer de handlingsplaner som tas fram behöva granskas utifrån att de tillgodoser barns 
behov. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Inledning och bakgrund 
Den demografiska utvecklingen utmanar svensk välfärd samtidigt som våra 
kommuninvånare1 förväntar sig en smart, tillgänglig och kvalitativ välfärd med 
tillgång till digitala tjänster som ger snabb och sammanhållen service. I 
kommuner och regioner pågår en digital omställning för att möta dessa krav.  
Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn2 i vår tid och påverkar 
hela samhället. Välfärdens utmaningar kräver nytänkande och mod. Allt viktigare 
blir kompetensutveckling samt fokus på innovation och förändringsledning.  
Sverige ska vara ett föregångsland i implementeringen av de globala målen för 
hållbar utveckling, Agenda 2030. Digitaliseringen är ett viktigt verktyg för att nå 
flera av målen. 
Delmålen i Regeringens nationella digitaliseringsstrategi förklarar hur 
digitalisering ska kunna bidra till en positiv samhällsutveckling.  Delmålen digital 
kompetens, digital trygghet, digital innovation, digital ledning och digital 
infrastruktur är inarbetade i målområdena för detta dokument. 
När den gemensamma IT-nämnden för Heby, Knivsta, Tierp, Älvkarleby och 
Östhammar infördes 2019-01-01 beslutades att samverkanskommunerna ska ta ett 
samlat grepp kring digitalisering på central nivå så att samverkan och 
standardiserade arbetssätt ger möjligheter att effektivisera och ta tillvara 
synergier.  
Denna digitaliseringsstrategi har tagits fram för att i samverkan ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter. Den är likalydande för alla fem 
samverkanskommuner och antas av respektive kommunfullmäktige.  
Varje kommun ska ta fram en handlingsplan för att konkretisera hur 
digitaliseringsarbetet ska bedrivas lokalt. Handlingsplanerna revideras årligen. 
Samordning och prioritering av aktiviteter görs lokalt. Handlingsplanerna utgör ett 
viktigt underlag när möjliga samverkansområden ska identifieras inom C-
tillsammans3 samt inför IT-centrums verksamhetsplanering. 
  

                                            
1 I målgruppen kommuninvånare ingår begreppen brukare, kunder, anhöriga, barn, 
kommuninvånare, vårdnadshavare, företag, organisationer och besökare 
2 Utveckling i en digital tid – en strategi för grundläggande förutsättningar, SKR 
3 C-tillsammans är ett nätverk för ökad samverkan kring kommunala uppdrag. Nätverket består av 
kommunerna: Tierp, Östhammar, Älvkarleby, Knivsta, Heby, Håbo och Enköping.  
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Syfte 
Digitaliseringsstrategins syfte är att  

• skapa en övergripande riktning och samsyn för den digitala utvecklingen i våra 
samverkanskommuner 

• skapa förståelse för förutsättningar och relationer som ligger till grund för 
gemensamma behov och insatser 

• vara vägledande för planering, budgetering, uppföljning samt vid 
genomförande av digitaliseringsinsatser i kommunernas verksamheter och i 
samverkan 

 

Målgrupp 
Digitaliseringsstrategin gäller för alla samverkanskommuner. Dokumentet riktar 
sig till förtroendevalda och kommunledning samt digitaliseringsansvariga, 
verksamhetsutvecklare, kvalitetsutvecklare eller andra tjänstepersoner i 
kommunernas verksamheter som berörs av digitalisering. 
 

Målområden 
De målområden som tas upp i digitaliseringsstrategin är: 

• Ledning, styrning och organisation 
• Digital kompetens 
• Effektiv och kvalitativ välfärd  
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Ledning, styrning och organisation 
Denna strategi tar sin utgångspunkt i den gemensamma it-nämnden. 
Samverkanskommunerna ingår även i initiativet C-tillsammans där ambitionen är 
att skapa större nytta för invånarna genom ökad samverkan inom Uppsala län där 
ett av de identifierade samverkansområdena är digitalisering. 

Ledarskapet är viktigt för att driva förändringsarbete där den digitala tekniken 
nyttjas. Ledare bör uppmuntra till nytänkande och samarbete för att minska 
rädslan för att göra fel och utveckla en kultur som främjar innovation.  

Digitalisering är en ledningsfråga och handlar om strategiska ställningstaganden 
samtidigt som det är en integrerad del av verksamhetsutvecklingen. För att få kraft 
i förändringsarbetet utgår utvecklings- och digitaliseringsfrågorna från de tre 
övergripande målområdena i detta strategidokument, Ledning, styrning och 
organisation, Digital kompetens samt Effektiv och kvalitativ välfärd som 
integreras i ordinarie processer för planering och uppföljning. 

I en digital värld där behovet av att använda information ökar blir vikten av att 
säkerställa korrekt hantering av informationen stor. Individens integritet, säkerhet 
och rättigheter är grundläggande och kommunens förmåga att möta ny teknik och 
förändrat kundbeteende med nya tjänster kommer vara beroende av förmågan att 
hantera säkerhetsfrågor. En väl utvecklad och integrerad informationssäkerhet 
bidrar till att etablera effektiv och ändamålsenlig informationshantering, vilket 
skapar förtroende både inom och utanför organisationen.  
De enskilda digitaliseringsinsatserna ska återspeglas i en helhetssyn så att de leder 
till att rätt prioriteringar görs utifrån de strategiska vägvalen. För att främja 
effektivisering bör standardiserade och helst kommungemensamma lösningar 
prioriteras framför verksamhetsunika. Användare bör involveras och vara 
medskapande i förändringsarbetet. 
För att genomföra förändringar som skapar nytta behöver vi samverka i effektiva 
former där mål och nytta är tydligt definierade. Strukturen för hur beslut fattas 
behöver vara tydlig och säkerställa att beslut fattade inom ramen för samverkan 
också följs. Kommunernas interna organisation för systemförvaltning och 
digitalisering behöver ha tydliga kommunikationsvägar till den övergripande 
nivån för att skapa framdrift och transparens i arbetet. 

På övergripande nivå finns dels digitaliseringsstrategiska gruppen, DSG som 
utgörs av en grupp av strateger där alla kommuner är representerade samt av 
Digitaliseringsrådet, DSR som utgörs av kommundirektörerna.  
 

• Vi arbetar efter den gemensamma samverkansmodellen 
• Vi arbetar utifrån beslutad systemförvaltningsmodell i respektive kommun 
• Vi uppmuntrar till nytänkande och är tillåtande i vår samverkan 
• Vi strävar efter standardiserade och gemensamma lösningar 
• Vi skapar förutsättningar för ett effektivt informationssäkerhetsarbete 
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Digital kompetens 
Digital kompetens innebär förtrogenhet med och kunskap om digitala verktyg och 
tjänster. Alla ska kunna delta och följa med i den digitala utvecklingen utifrån sina 
förutsättningar. Digital kompetens och delaktighet innefattar även medie- och 
informationskunnighet för att finna, analysera, kritiskt värdera och skapa 
information i olika medier och sammanhang4. Att arbeta för ökad digital 
kompetens och delaktighet är en demokratifråga. Samverkans-kommunerna ska 
arbeta för att främja att alla kan ta del av viktiga samhällstjänster.  
För medarbetare, chefer och förtroendevalda innebär digital kompetens utöver 
ovanstående att de har tillgång till rätt förutsättningar att utföra och utveckla sitt 
uppdrag och verka som goda förebilder för användandet av digitala tjänster. För 
att hantera information på ett effektivt och säkert sätt behövs kompetens i 
informationshantering.   
I verksamheten behöver det finnas god kompetens och implementerade 
processer/rutiner vid beställningar samt vid kravställning i upphandling av digitala 
verktyg och system. 
 

• Vi strävar hela tiden efter att utvecklas och öka vår digitala kompetens 
• Vi har kunskap kring digitala verktyg och vår IT arbetsplats 
• Vi följer en implementerad process för IT-upphandlingar 
 
 
  

                                            
4 För ett hållbart digitaliserat Sverige – en digitaliseringsstrateg, Regeringskansliet 
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Effektiv och kvalitativ välfärd 
Digitaliseringen bidrar till en effektiv och kvalitativ välfärd genom att främja att 
kommunernas resurser används på bästa sätt och levererar ett efterfrågat utbud av 
service och tjänster. Digitala tjänster ska, så långt det är möjligt och ekonomiskt 
försvarbart, vara förstahandsvalet i våra kontakter med kommuninvånarna.5 
Kommuninvånarna ska således kunna lösa sina ärenden på nya sätt utifrån digitalt 
och mobilt först. De ska erbjudas bra service och det ska vara enkelt att bo och 
verka i kommunerna. 
En förutsättning för att möjliggöra en effektiv och kvalitativ välfärd och för att 
kunna effektivisera arbetet i de kommunala verksamheterna är en fungerande 
digital infrastruktur samt utbyggt bredband.   
För att samverkan över kommun- och verksamhetsgränser samt nationella initiativ 
ska bidra till en mer sammanhållen digital service i kontakten med 
kommuninvånarna krävs likartade processer och system som kan kommunicera 
med varandra.  
Repetitiva enkla arbetsuppgifter kan ersättas med tekniska lösningar för att frigöra 
tid för mer värdeskapande arbetsuppgifter. 
Innovation och innovationsledning innebär att förutsättningar ges inom 
organisationen för att skapa och sprida nya eller förbättrade lösningar som ger 
värde för miljö, samhälle, företag och individer. Genom att tillgängliggöra 
information som öppna data kan kommunerna främja innovation och nytänkande 
hos andra aktörer och öka transparensen för kommuninvånarna. Således skapas 
förutsättningar för andra att ta del av kommunernas information som sedan kan 
användas för att utveckla tjänster till nytta för kommuninvånarna.  
 

• Vi ska tillhandahålla enkla, tydliga, säkra och effektiva digitala tjänster för 
kommuninvånarna 

• Vi skapar nytta för kommuninvånarna genom fler digitala tjänster 
• Vi ska arbeta digitalt och mobilt först där det är möjligt och ekonomiskt 

försvarbart 
• Vi ska tillhandahålla öppna data 
• Vi strävar efter effektiva arbetssätt 
 

                                            
5 https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/regeringen-ser-over-styrningen-av-
digitala-tjanster/ 
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Kommunstyrelsen 

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för kommunstyrelsens  
verksamheter 2020 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner verksamhetsberättelse och årsbokslut för 

kommunstyrelsens verksamheter 2020. 
2. Beslutet anmäls till kommunfullmäktige och revisorer för kännedom. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har i uppdrag att genomföra ett årsbokslut och följa upp 
kommunfullmäktiges övergripande inriktning, uppdrag och mål för året som har gått. Per 
sista december uppgick kommunstyrelsens nettokostnad till 167,8 miljoner kronor vilket är en 
ökning jämfört med 2019 på 21%. Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett 
sammanvägt överskott på 6,6 miljoner kronor. och investeringsutgiften uppgick till 4 miljoner 
kronor, vilket motsvarar en nyttjandegrad av beviljade investeringsmedel på 6,4%. 
 
Bakgrund 
Kommunens nämnder och styrelser är ålagda att redovisa verksamhetsberättelse och 
årsbokslut per december månad. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens men rapporten omfattar en analys av mål, 
uppdrag och ekonomiskt resultat för 2020.  
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-17 
Rapport Verksamhetsberättelse och årsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter 2020 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Kommunfullmäktige 
Revisorer 
Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Beslutet kring verksamhetsberättelse och årsbokslut handlar om att kommunstyrelsen 
godkänner uppföljning för verksamhetsåret 2020. Det gäller både nämndens ekonomi, mål 
och uppdrag. Beslut har ingen påverkan på barn då det handlar om en rapportering av året 
som gått. 
 
 
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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Nämndens uppdrag 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
verksamheter och ekonomi. Kommunstyrelsen svarar också i egenskap av ägare för 
koncernledningen av de bolag som kommunen helt eller delvis äger. Styrelsen ska med 
helhetssyn driva de långsiktiga och strategiska framtidsfrågorna. Gällande lagstiftning, nationella 
mål och Agenda 2030 ligger som grund för hela verksamheten. 

Kommunstyrelsen är kommunens centrala arbetsgivarorgan och verksamhetsnämnd för kultur 
och fritid samt HR-, ekonomi- och kommunledningskontoret. Information och kommunikation, 
samordning/planering av verksamhetslokaler, styrning och ledning etc ingår i kommunstyrelsens 
ansvar. Är även ansvarig för de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte 
uppdragits åt någon annan nämnd. 
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Omvärldsbevakning 

Året som gått 

Året överskuggas till stora delar av den globala pandemin Covid-19. Flera projekt och arbeten 
har fått senareläggas, samtidigt som det digitala arbetet fått extra fart. Nya verktyg för digitala 
möten har tagits fram och används idag i det dagliga arbetet. Större delen av medarbetare har 
givits möjlighet att arbeta på distans, så även funktioner som Kontaktcenter och 
redovisningsenheten. Det har visat sig att en stor del av arbetsuppgifterna går utmärkt att 
genomföra på distans. Digital signering är infört. Arbete för att ta tillvara på de goda effekterna 
av det förändrade arbetssättet pågår kontinuerligt. 

Kommunledningskontoret har startat arbetet för ett e-arkiv och Kontaktcenter har upphandlat en 
Chatbot. Office 365 har införts på flera arbetsplatser och förenklat arbetet för många. Arbetet för 
digital tillgänglighet, som innebär att ingen ska hindras från att få tillgång till digital offentlig 
service, pågår och en granskning har genomförts. Måltidsverksamheten har tagit fram ett 
miljöbokslut och arbetet med detta fortgår. 

Med anledning av pandemin har verksamheten näringsliv tagit fram och samordnat flertalet 
åtgärdsinsatser för att lindra effekterna för det lokala näringslivet. 

Trygghetsarbetet (brottsförebyggande arbete) i kommunen har utretts i Trygghetspaketet. Det 
operativa arbetet har präglats av en utökad lägesbild och samordna arbetet kring 
ordningsstörningar i kommunen samt extra fokus på ungdomsfrågor. 

Under året har arbetet påbörjats med framtagande av fler olika styrdokument: 
digitaliseringsstrategi, policy för social hållbarhet och jämlik hälsa, integrationsprogram och 
näringslivsstrategi. En utredning om fördjupat samarbete inom Uppsala Län, C-tillsammans, har 
kommit med förslag på lämpliga områden för fördjupat samarbete mellan kommunerna. 
Slutrapporten för Medborgarrådets första enkät fastställdes av kommunstyrelsen och har 
kommunicerats. Därutöver har arbetet med två till enkäter samt värvningskampanj för 
Medborgarrådet genomförts. 

Ekonomikontoret har uppgraderat ekonomisystemet och ett nytt upphandlingsverktyg har 
implementerats. Kommunens reglemente för internkontroll har reviderats, riktlinjer för 
investeringar har arbetats fram och ett arbete med att återaktualisera och utveckla kommunens 
styr och ledningsmodell pågår samt riktlinjer för synpunkter och klagomål. Vidare har arbete 
med att revidera kommunens mål och budget för innevarande år varit en extra uppgift utöver den 
ordinarie budgetprocessen. 

Utredning avseende kommunkoncernens ekonomi, uppdrag och struktur har lämnat 4 starka 
rekommendationer, bland annat att samordna näringsliv och exploateringsverksamheten i 
förvaltningen. En annan rekommendation är att skapa en "äkta koncern" där alla bolagen 
samordnas under ett "kommunhus AB". 

HR-kontoret har fortsatt värderingsarbetet genom fastställande av en Ledarfilosofi - en grund 
kring kommunens förväntningar på våra chefer, ett stöd vid chefsrekrytering samt bas för 
utvecklingsinsatser för våra befintliga chefer. Ett ytterligare stöd till våra chefer är den digitala 
Chefsportalen som lanserats under året. Detta möjliggör för chefer att lättare ”hitta lätt för att 
göra rätt” i sitt chefsuppdrag. Pandemin har påverkat även HR-kontorets insatser under året, med 
olika former av underlag och handfast coaching till chefer för deras dagliga uppdrag. Detta 
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arbete har inverkat på de planer som lagts för året, vilka nu flyttats fram i tiden. 

Under våren 2020 har öppnandet av ishallen varit en stor utmaning. Covid-19 har påverkat hur 
uthyrning och beläggning har kunnat göras. Detta gäller även scenkonstlokalen på CIK och 
andra anläggningar som är för uthyrning.  Att hitta alternativa sätt att nå människor, och då 
framför allt ungdomar under året med aktiviteter, har skapat nya och innovativa arbetssätt. Nya 
direktiv från regeringen och Folkhälsomyndigheten har kommit med korta ledtider vilket varit en 
påfrestande omständighet för verksamheterna. Intäkterna har också därför varit mindre än 
budgeterad. En insats gjordes under hösten med omfördelade medel för att stödja det lokala 
kultur-, idrott- och föreningslivet med ett bidrag för till exempel uteblivna intäkter. 

Framtiden 

Covid-19 kommer fortsätta påverka verksamheterna för lång tid framöver. Planering och 
analyser för detta pågår alltjämt, frågor som långsiktiga effekter som exempelvis så kallade 
"skulder" är viktiga att fånga, men även hur vi tar tillvara de goda effekterna av förändrat 
arbetssätt. 

Arbetet för ökad digitalisering fortgår och flera stora projekt är på gång. Kontaktcenter inför en 
Chatbot och arbete för ett digitalt arbetsrum pågår. Det är viktigt att skapa en hållbar 
arbetsprocess där personella resurser används på ett optimalt sätt och verksamheterna får hjälp 
att använda tekniken som stöd genom automatisering och förenklade arbetssätt. Förvaltningen 
arbetar vidare med utvärdering av olika digitala system för sammanträden och möten samt digital 
signering av protokoll och dokument. Vidareutveckling av digital utsändning av handlingar till 
sammanträden genomförs. Utvecklingen av ett nytt intranät är ett arbete som påbörjas år 2021. 

Omställningen till hemarbete under pågående pandemi påverkar i hög utsträckning 
Kommunhuset samt övrig kontorsmarknad i kommunen. Kommande utvärdering av nya 
arbetssätt kommer att ge en indikation på lämplig strategi kring kontorslokaler för kommunens 
administrativa medarbetare. Kommunstyrelsens mål om lokaleffektivisering kommer att följas 
upp och vara styrande i alla projekt. 

En utredning om fördjupat samarbete inom Uppsala Län, C-tillsammans, har lämnat fram förslag 
på sju prioriterade områden att fördjupa samarbetet i syfte att öka kvalitet och leverans men även 
att långsiktigt öka kostnadseffektiviteten. Knivsta kommun är ansvarig för området digitalisering 
och har även tagit fram projektplaner för kontaktcenter och upphandling. 

Näringslivet präglas av stor osäkerhet. Pandemins följder har påverkat företag brett inom många 
olika sektorer och särskilt hårt drabbad är besöksnäring, delar av transport och industri samt 
företagstjänster. En strukturomvandling påskyndas, men vi ser också att i grunden livskraftiga 
verksamheter fått kraftig ekonomisk nedgång på grund av pandemin och åtföljande restriktioner. 
Insatser som främjar återhämtning och omställning kommer fortsatt behövas. 

En stor utmaning för folkhälsoarbetet är ökningen av psykisk ohälsa. Pandemin riskerar att 
påverka den psykiska ohälsan hos framförallt vårdpersonal, barn, äldre samt andra redan sårbara 
grupper negativt. 

Arbetet med en ny näringslivsstrategi påbörjas under hösten. Även en policy för social hållbarhet 
är under framtagande. Under våren stannade arbetet med Smartare KLK av, men har under 
hösten startats upp igen för att arbeta vidare med flertalet utvecklingsprojekt. 

Utredning avseende kommunkoncernens ekonomi, uppdrag och struktur har utmynnat i ett 
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konkret förslag. Beslut om förändringar väntas beslutas i kommunfullmäktige under våren 2021 
och ny struktur ska vara på plats senast 31 december 2021. Syftet med utredningen är att 
optimera Knivsta kommunkoncern för att möta framtiden utmaningar. 

Ekonomin under pandemin är en stor osäkerhet, under 2020 erhölls tillfälliga statsbidrag som 
medfört ett mycket starkt resultat, men kommande år finns en otydlighet om statsbidrag och 
skatteintäkter. Riktade statliga satsningar på äldreomsorgen aviseras samtidigt som många 
kommuner genomför förändringar för att möta framtiden där färre förväntas försörja fler. Detta 
är ett motsattsförhållande och svårt att pedagogiskt förklara för invånare och medarbetare.  En 
annan utmaning är kompetensförsörjningen, var hittar kommunen framtidens medarbetare? 

För att möta kompetensförsörjningsutmaningen är Arbetsgivarvarumärket en del av möjligheten 
i att kommunicera med presumtiva medarbetare liksom att bibehålla goda interna krafter. Det 
finns dock ett stort intresse bland ungdomar för yrken inom samhällsnyttiga verksamheter liksom 
för hållbarhetsfrågor. Till det kommer att pandemin gjort att andra yrkesgrupper påverkats 
negativt och dessa söker sig nu till nya sektorer. Knivsta kommuns utmaning som arbetsgivare är 
att ta vara på detta intresse från ungdomar samt eventuellt nya kandidatgrupper och erbjuda bra 
arbetsmiljö och möjligheter till långsiktig professionell utveckling. Det kommer inte räcka med 
att rekrytera fler, utan det kommer även handla om att utveckla organisation och arbetssätt. 

Kultur och fritid har fortsatta utmaningar att hitta intäkter under rådande omständigheter där 
maxantalet personer som får delta i ett arrangemang sjunkit i antal under hela året till 8 personer. 
Våra externa samarbetspartner oavsett finansiering kämpar för att överleva. Arbetet med att 
förnya och vitalisera ungdomsverksamheten under hösten 2020 kommer att ge spännande 
effekter och nya arbetssätt som kommer kommunen i helhet till nytta. Även biblioteket har 
utvecklat och kommer fortsätta utveckla nya arbetssätt och rutiner för att säkerställa att 
verksamheten håller hög grad av tillgänglighet. 

CIK får helårseffekt 2021 men intäkstbortfallet på grund av pandemin kommer att påverka 
anläggningarna och i synnerhet CIK och Hälsohuset kommande år. Kulturskolans verksamheter 
kommer att likt andra få efterverkningar under 2021 på grund av just pandemin och att man är 
försiktig med att anmäla sina barn då man är rädd för smittrisk och det har varit svårt att nå nya 
barn på grund av restriktioner. Även här ser vi utmaningar i att upprätthålla och hålla ut tills 
pandemin får mindre påverkan för att kunna vara beredda när anmälningarna åter kommer in. 
Regionen har rekvirerat B-hallen på CIK för att ha som vaccinationslokal och taket på ishallens 
tak behöver ses över av säkerhetsskäl. Stort arbete har lagts på att hitta lösningar för skolans och 
föreningslivets aktiviteter i andra lokaler men det är en stor utmaningar. 

Med det ökade intresset för det lokala och hemsemester arbetar vi under 2021 vidare med att öka 
kunskapen om kommunens sevärdheter och historia. Under våren kommer en utredning om en 
eventuell kulturarvsportal tas fram. Vi väntar också på besked om det kommer att kunna 
genomföras ett O-ringen i juli. 
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Kommunstyrelsens uppföljning av kommunfullmäktiges mål

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

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse

Invånarnas, näringslivets och organisationers erfarenheter och åsikter ska tas tillvara i
samhällsbyggandet. Kommunens verksamheter verkar för goda relationer med alla aktörer och
flertalet undersökningar visar en positiv utveckling. Pandemin Covid19 har dock påverkat
arbetet, exempelvis har kommunen vidtagit flera åtgärder för att stödja kommunens näringsliv i
denna svåra situation. Behov av utredning av möjligheter för vidareutvecklat samarbete i
formella partnerskap (IOP) med ideella organisationer har uppmärksammats och arbete har
initierats men försvårats av situationen under året. Ideella organisationer är viktiga aktörer som
kommunen samarbetar med. Demokratifrågan har fått större fokus under året och det har skapat
ett intresse att få vara med och påverka, detta visar sig genom medborgarrådet och
ungdomsappen. Målet bedöms delvis vara uppnått.

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020
Målsättning

2020

Företagsklimat
enl. ÖJ (Insikt)
- Totalt, NKI

67,81 70,49 73

Idéburet-
offentliga
partnerskap

2 1 4

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

19,6 % 19,6 % 20 %

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI

Företagare får i undersökningen "insikt" bedöma kommunernas service inom sex
myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd,
livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. I Knivsta är det för få ärenden inom markupplåtelse
och serveringstillstånd för att få ett mätresultat och dessa områden ingår därför inte i
undersökningen.
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Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa 
myndighetsområden. Företagarna får besvara frågor om kommunernas service vad gäller 
information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också 
göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till 
grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI). Knivstas resultat i företagsklimat har ökat de senaste 
åren och måltalet 2020 var 73. 

Under våren 2020 pausades undersökningen på grund av pandemin, ny undersökning 
genomfördes hösten 2020 och resultat kommer att presenteras i april 2021. Det är sannolikt att 
pandemin kommer påverka resultaten, men i vilken riktning är svårt att bedöma. Trenden 
tidigare år är god och arbetet med att stödja och förbättra relationerna med företagarna är fortsatt 
en prioriterad fråga. 

Idéburet-offentliga partnerskap 

Ett IOP-avtal bygger på att en eller flera idéburna och offentliga aktörer, på den idéburna 
aktörens initiativ, gemensamt identifierar en samhällsutmaning där alla parter vill bidra till en 
lösning. Idén med IOP tar avstamp ifrån att de idéburna organisationerna bidrar med mervärden 
som inte är möjliga att varken upphandla eller skapa i den offentliga aktörens verksamhet i egen 
regi. I Knivsta kommun finns idag en överenskommelse om IOP. Målet är 4. På grund av 
pandemin har planerat arbete för att nå fler överenskommelser om IOP inom de sociala 
verksamheterna inte kunnat genomföras. 

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

Ungas möjligheter att föra fram åsikter till de som bestämmer i kommunen mäts med 
folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung vartannat år, där elever i årskurs 9 skattar sina 
möjligheter på en skala. Färre ungdomar i Knivsta ansåg 2019 att de hade bra möjligheter att föra 
fram åsikter i kommunen jämfört med 2017 och 2015. Pojkar upplever att de har större 
möjligheter att påverka jämfört med flickor. Yngre elever (årskurs 7) upplever större 
påverkansmöjligheter. 

En applikation för ungdomar har tagits fram av kultur -och fritidskontoret som avser öka 
möjligheten att påverka ytterligare i ett projekt kopplat till appen, den startade hösten 2020. 
Enkäten ”Ung livsstil” genomfördes 2019 där arbetet med resultatet fortsätter under 2020. Under 
hösten 2020 genomfördes medborgardialog kring trygghet med inriktning särskilt till ungdomar, 
där feriearbetande ungdomar också varit med i arbetat med att ta fram frågor till 
medborgardialogen. Med de insatser som gjorts och planerats under året är bedömningen att 
målet för indikatorn uppnås. Nytt mätvärde för indikatorn tas fram vartannat år och resultatet 
kommer först 2021. 
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Knivsta kommun ska bygga stad och landsbygd så att funktion och ekologisk
hållbarhet optimeras.

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse

Den samlade bedömningen är att målet delvis är uppnått. Byggnationerna i Knivsta har återigen
tagit fart, flera flerfamiljshus kommer vara inflyttningsklara kommande år och det är i grunden
planarbetet som möjliggör detta. Vidare har framsteg gjorts inom planprocessen med
framtagande av stadsbyggnadsprinciper med arkitekturpolicy samt stadsutvecklingsstrategi
(SUS) vilka kommer vara stöd och vägledning i kommunens arbete med (bland annat) målet om
funktion och ekologisk hållbarhet.

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Målsättning
2020

Färdigställda
bostäder i
flerfamiljshus
under året,
antal/1000 inv

17,15 0 Uppgift saknas 9

Färdigställda
bostäder i
småhus under
året, antal/1000
inv

3,31% 1,22% Uppgift saknas 2,5%

Färdigställda bostäder i fler familj shus under året, antal/1000 inv

Kommunfullmäktige beslutar om detaljplaner, kommunstyrelsen fattar beslut om avtal för bland
annat exploatering vilket tillsammans med samhällsutvecklingsnämndens planarbete möjliggör
för byggande av bostäder. Hur snabbt detaljplaner omsätts till färdigställda bostäder är svårt att
förutsäga eftersom det är kopplat till många andra faktorer. Intresset för att bygga bostäder i
Knivsta bedöms fortsatt vara stort. Under 2020 blev ett flerfamiljshus i området Sågen
färdigställt för inflyttning vilket bör påverka siffran i positiv riktning. För kommande år väntas
trenden också vara positiv eftersom flera flerfamiljshus är under byggnation i områdena Sågen
och Centrala Ängby.

Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 inv

Planenheten möjliggör för byggande av bostäder genom detaljplaner, under 2020 har arbetet med
att färdigställa nya detaljplaner bland annat Alsike Nord etapp 2. Hur snabbt detaljplaner omsätts
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till färdigställda bostäder är dock svårare att förutsäga eftersom det är kopplat till många andra
faktorer. Intresset för att bygga bostäder i Knivstabedöms fortsatt vara stort. Detaljplaner för
småhus är lägre prioriterat än flerfamiljshus kommande år och är kopplat till 4-spårsavtalet med
Staten, men årligen inkommer önskemål om planläggning och bygglov för småhus utanför
detaljplanerat område. För kommande år väntas trenden fortsatt vara stabil med måttliga
förändringar mellan åren.

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse

Målet bedöms delvis uppnått. Kostnadsutvecklingen per invånare är nedåtgående, låneskulden
per invånare har planat ut och det tyngsta finansiella indikatorn, årets resultat överstiger kraftigt
det budgeterade resultatet.

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020
Målsättning

2020

Nettokostnad
egentlig
verksamhet,
kr/inv

56 861,49 61 534,64 58 677 56 861

Låneskuld per
invånare

83 753 94 645 91 000 75 000

Årets resultat
som andel av
skatt & generella
statsbidrag
kommunkoncern,
(%)

-2,05% 4,16% Ej klart 1,5%

Nettokostnad egentlig verksamhet, kr /inv

Knivsta kommun har en hög nettokostnadsnivå, ambitionsnivån under 2020 var att bryta trenden
och minska kostnadsnivån. Nyckeltalet för 2020 redovisas under våren 2021, årets
verksamhetsnetto indikerar en förändring då utfallet var lägre än föregående år. Det innebär att
trenden är bruten men bedömningen är att måltalet inte fullt uppnås.

Låneskuld per invånare

Måltalet för 2020 var 75 000 kr per invånare, mycket lägre än utfallet för 2019 (94 645 kr per
invånare). Måltalet var med andra ord svårt att uppnå, för 2020 blev skulden per invånare cirka
91 000 kr. Trendutvecklingen har dock brutits, den snabbt stigande låneskulden per invånare har
under 2020 förbytts i en minskning. Närmaste åren väntas denna utveckling bestå innan större
investeringar återigen tar fart i kommunkoncernen.
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Årets resultat som andel av skatt & generella statsbidrag kommunkoncern, (%)

Det tyngsta indikatorn är årets resultat, målsättningen var minst 1,5 %. Årets resultat var 38,8
miljoner kronor, vilket motsvarar 3,3 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk
utjämning. Det innebär att måltalet överträffas med god marginal.

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig
kostnad

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse

Målet bedöms delvis uppnått. Nettokostnadsavvikelsen är inte möjlig att beräkna för 2020.
Bedömningen är att trenden är bruten men avvikelsen är fortsatt stor. Gällande
medborgarundersökningen genomförs ingen mätning under 2020, förändringen har varit
marginell de senaste 5 åren och resultat nära måltalet. Indikatorn kostnad per betygspoäng har
utgått som nyckeltal, tidigare år har Knivsta kommun haft goda värden och bedömningen är att
kommunen fortsatt har en kostnadseffektiv grundskola.

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020
Målsättning

2020

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

7,19% 10,23% Ej klart 4%

Nöjd Medborgar-Index
- Helheten 54% Ej klart 60%

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

Trendutvecklingen senaste åren har varit negativ, det vill säga en ökande avvikelse mot
standardkostnaden. Med det menas att den verkliga kostnaden är högre än den förväntade
kostnaden för en kommun med Knivsta kommuns demografi.

Den totala nettokostnaden för 2020 är nära utfallet 2019. Med härledning av detta kan det antas
att den negativa utvecklingen har brutits, dock är det föga troligt att måltalet om 4 procent över
standardkostnaden kommer uppnås. Nyckeltal att utvärdera finns tillgängliga i augusti 2021.

Nöjd Medborgar-Index - Helheten

Indikatorn nöjd-medborgar-index (NMI, helheten) hämtas från SCB:s medborgarundersökning.
Knivsta genomför inte Medborgarundersökningen 2020, senaste medverkan var hösten 2019.
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NMI är ett samlat betyg på hur kommunens medborgare ser på de kommunala verksamheterna.
Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex (0-100). Gräns en för ” nöjd” går vid 55-75,
högr e tol kas som ”m yc ke t nöj d". Knivst as result at har le gat st abil t (50-60) och har inte påvisat
några statistiskt säkerställda skillnader under de senaste fyra åren (2015-2019), varför det är
rimligt att anta att endast en mindre förändring av resultatet kommer ske vid nästa mätning.

Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse

Knivsta kommun deltog inte i Medborgarundersökningen 2020, varför aktuell data för denna
indikator inte finns.

Andelen ekologiskt har ökat något, detta trots anpassningar utifrån pandemin.

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Målsättning
2020

Nöjd
Medborgar-
Index
- Miljöarbete

56 Ingen mätning 61

Ekologiska
livsmedel i
kommunens
verksamhet,
andel (%)

22% 25% 29% 24%

Utsläpp till luft
av växthusgaser
totalt, ton CO2-
ekv/inv.

4,25 4,52 Ingen uppgift 4
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Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete 

Denna indikator hämtas från SCB:s medborgarundersökning, Knivsta medverkade senast hösten 
2019. Nöjd Medborgar-Index - Miljöarbete bygger på hur kommunens medborgare ser på de 
kommunens insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt. Frågeområdenas 
resultat redovisas som betygsindex, från 0-100. Gränsen för ”nöjd” är betyg 55-75 eller högre 
tolkas som ”mycket nöjd". Knivstas resultat har legat stabilt och har inte påvisat några statistiskt 
säkerställda skillnader under de senaste fyra åren (2015-2019), varför det är rimligt att anta att 
det inte blir någon större förändring av resultatet i nästa undersökning. 

Kommunens miljöarbete har under år 2020 påverkats av Covid-19-pandemin, exempelvis har 
miljötillsynen inte kunna genomföras som normalt. Även insatser för att utveckla och förbättra 
miljöarbete har påverkats negativt. Detta gör det mindre troligt att måltalet för indikatorn har 
förbättras under året. Nästa undersökning genomförs under 2021 och då blir det tydligare vilka 
effekter pandemin fått för synen på kommunens arbete med miljöfrågor. 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 

Ekologiskt andel i kvantitet 29 % och ekologiskt i värde 23,4 %. 

Inköp av ekologisk frukt och grönt har minskat under andra delen av året då ett tillfälligt avtal 
(pga konkurs av befintlig leverantör) gjorde en stor fördyring samt totalt har mindre inköp gjorts 
på grund av elevbortfall och förändrat utbud av måltider i och med pandemins debut. 

  

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/inv. 

Utsläpp av växthusgaser, CO2 ton per invånare. Inget resultat finns att tillgå för år 2020. 
Trenden de senaste åren har varit nära oförändrad och nära måltalet. Ambitionen är dock att 
minska klimatavtrycket. 

Kommunen har möjligheter att påverka den egna verksamheten direkt och indirekt invånarnas 
och medarbetarnas beteenden. Direkta insatser som kan göras är miljövänligare personbilar, ökad 
källsortering och återvinning, upphandla klimatsmarta transporter med mera. Flera av dessa 
aktiviteter sker för att göra Knivsta kommun långsiktigt hållbar och därför anses indikatorn 
delvis vara uppnådd. 

Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens 
kompetens tas tillvara 

 

 

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse 

Kommunfullmäktiges mål är mätetal för arbetsgivarvarumärket avseende Knivsta kommun och 
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går – helt eller delvis – att jämföra med andra kommuner. Då Kommunstyrelsen utgör
arbetsgivare, utgör resultatet hela Knivsta kommun. Attraktivitetsgraden mäts genom dels
Hållbart MedarbetarEngagemang (HME) och dels hur sjukfrånvaron förändras över tid.

HME är en del i Medarbetarpulsen, som i sin tur är ett verktyg för utveckling och inte en
traditionell medarbetarundersökning. Undersökningen sker på respektive enhet, och där sker
också analysarbetet och framställan av handlingsplan tillsammans med verksamhetens
medarbetare. Medarbetarpulsen utgör tillsammans med regelbundna medarbetardialoger en
viktig del i det systematiska arbetsmiljöarbetet – att gemensamt reflektera och tillsammans sätta
planer för en hållbar arbetsmiljö - liksom att den skapar underlag för utveckling i förhållande till
verksamhetens uppdrag. Medarbetarpulsen sker vanligtvis två gånger per år, där höstens mätning
sker i anslutning och som ett inspel till ordinarie verksamhetsplanering. Vid höstens mätning
läggs även HME-frågor in, i syfte att kunna göra jämförelser i förhållande till övriga kommuner i
Sverige. Medarbetarpulsens mätning sker dessutom ytterligare en gång under våren, i tid där
mättillfället bäst passar den enskilda verksamheten och där mätningen lämnas ut av respektive
chef. Vårens mätning ska ses som en uppföljning av höstens mätning, dvs av tidigare fastställd
handlingsplan. För år 2020 har vårens mätning på flera håll inom Knivsta kommun ställts in,
med anledning av den pandemi som vi drabbats av. Vi har därför inte haft möjligheten att – ”vid
halvt id” – kunna följa upp resultatet från höstens mätning. Resultatet i tabellen avser mätningen
som skedde under hösten 2020.

Förutom HME-frågorna, tillkom detta år frågeställningar kring upplevt stöd från chef gällande
rådande pandemi samt hur arbetsinsatsen påverkats under denna period. Den förväntade
prognosen om att resultatet skulle vara sämre i såväl Medarbetarpulsen som Hållbart
MedarbetarEngagemanng (HME), infriades inte utan resultatet för året vidmakthöll och
förbättrade fortsatt tidigare positiv trend, trots den påverkan som pandemin orsakat för många av
kommunens medarbetare.

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Målsättning
2020

Medarbetarengagemang
(HME) totalt kommunen
- Motivationsindex

80,4% 80,83% 81,75% 80%

Medarbetarengagemang
(HME) totalt kommunen
- Ledarskapsindex

79,6% 80,92% 81,33% 80%

Sjukfrånvaro kommunalt
anställda totalt, (%) 6,7 6,9 8,1 6

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Motivationsindex

Motivationsindex (81,9 procent) ligger över nivå med flera kommuner i länet, där medeltalet är
80 procent. Vi brottas dock med samma utmaningar kring personalomsättning och
kompetensförsörjning, så det är positivt att vi ändå har ett mycket bra resultat. Vid jämförelse
med kommuner i motsvarande storlek, har vi även här ett resultat som står sig väl i förhållande
till medel (79 procent). Värderingsarbetet med dess ytterligare förtydliganden med
medarbetarprofil, ny modell av medarbetarsamtal samt fastställande av lönekriterier - samtliga
med anknytning till våra värderingar Delaktighet, Engagemang och Tydlighet - har
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förhoppningsvis medverkat till den ökning som vi tidigare ser i indexet (från 80,4 procent år 
2018). Ny partsgemensam utbildningssatsning avseende systematiskt arbetsmiljöarbete fortsätter, 
även om vi behövt ställa in och flytta fram dessa tillfällen med anledning av pandemin. Detta är 
en insats som troligtvis bidrar till en positiv utveckling inom arbetsmiljöområdet genom den 
samsyn som skapas mellan chef och lokalt skyddsombud och därmed gagna medarbetare och 
chefer i deras strävan i att fortsatt gemensamt forma arbetsplatser som främjar prestation och 
hälsa. 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Ledarskapsindex 

Ledarskapsindex ligger på 81,4 procent, där vi haft en stadig ökning från start med 0,4 procent 
per år. I jämförelse med övriga kommuner i Uppsala län (medeltal 80 procent), kan även det 
betraktas som ett gott resultat. Vid jämförelse med kommuner med motsvarande storlek 
(medeltal 77 procent), noteras att Knivsta kommun står sig mycket väl i konkurrensen. Noteras 
bör att vi tillhör en region som innehåller tillväxt och stora möjligheter till att bidra till 
kommunens utveckling. Intressant är att vi – trots rådande pandemi – vidmakthållit en hög nivå 
gällande synen på ledarskapet inom kommunen. Detta främst med tanke på den pandemisituation 
som vi lever i och som ställer särskilt stora krav på våra chefer och deras ledarskap. Många 
beslut som chefer behövt fatta har inte alltid varit populära, vilket vi prognosticerade skulle 
påverka Ledarskapsindex i en negativ riktning. 

Löpande satsning på ledarskapet i form av gemensam chefsutveckling fortsätter, med syftet att 
stärka det goda ledarskapet och stödja intern benchmark. För nya chefer finns Mentorprogram 
och för presumtiva chefer finns Aspirantprogram att tillgå i ett samarbete med andra kommuner. 
Dessutom har vi fem kommungemensamma chefsträffar under året, där en av dessa särskilt tar 
upp forskningsrön kring ledarskap och där det även ges tillfälle till gemensam reflektion. Övriga 
chefsträffar har olika teman beroende på vilket behov som finns vid just det tillfället. Gemensamt 
för alla är att skapa en samsyn i angelägna frågor - för kommunens uppdrag generellt och 
ledarskapsfrågor specifikt. 

Den strukturerade chefsintroduktionen har under året utvecklats till Chefens SnabbIntroduktion 
(CSI), vilken innehåller det viktigast en chef i Knivsta kommun behöver känna till under sin 
första tid gällande baskunskaper inom områdena: styrning och ledning, redovisning, 
upphandling, HR-processer, kommunikation, arkiv, dataskydd, allmän handling, juridik och 
säkerhet. Denna introduktion – tillsammans med Kompetensduschar som ges under året – bidrar 
till en ökad tydlighet kring chefens roll knutet till medarbetar- och ledarskapet. Utöver detta har 
även en Ledarfilosofi framställts under året, som har sin bas från våra gemensamma värderingar 
och forskningen om Transformativt ledarskap. Denna visar tydligt på hur vi ser på ledarskapet 
och ger stöd i såväl rekrytering av nya chefer som utvecklingsinsatser för befintliga chefer. 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 

Under 2020 har den totala sjukfrånvaron i kommunen ökat från 6,9 procent (2019) till 8,1 
procent. För kvinnor ökade sjukfrånvaron från 7,5 procent (2019) till 8,8 procent, liksom för män 
från 4,1 procent (2019) till 5,4 procent. Orsaken finns främst att finna i pågående pandemi, där 
flera yrkesgrupper har en nära kontakt med kommunens invånare - dels inom vård- och 
omsorgsarbeten och dels inom skola och barnomsorgsverksamhet. Andelen sjukfrånvaro av 
långtidskaraktär har minskat från 38,6 procent (2019) till 27,9 procent. detta är naturligt, då 
sjukfrånvaron knutet till pandemin oftast inte passerat gränsen 60 sjukdagar. 
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Vid jämförelse med andra kommuner i östra Mellansverige med motsvarande kommunstorlek,
kan konstateras att Knivsta kommun har näst lägst sjukfrånvaro på totalen (Salem kommun har
7,4 procent). Den kommun som har högst sjukfrånvaro ligger på 10,4 procent.

Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv och
meningsfull fritid

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse

Invånare och unga i Knivsta kommun ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Under
pandemin har kommunens anläggningar haft begränsningar eller till och med varit stängda under
året.

Det positiva är i och med att många invånare nu arbetar på distans har det medfört att många
upptäcker kommunens naturområden och utomhusanläggningar och de nyttjats flitigt av
invånarna. Efterfrågan av konstutställningar, teater etc bedöms också som stort. Vidare finns
fortsatt utvecklingspotential i anläggningen Centrum för idrott och kultur. Det negativa är att
ungdomar upplever isolering och det påverkar den psykiska hälsan negativt, detta har bland
annat resulterat i viss social oro.

Helhetsbedömningen är att utvecklingen är positiv trots den pågående pandemin, målet bedöms
uppnått.

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Målsättning
2020

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

88,2 % 88,2 % 89 %

Nöjd Medborgar-
Index - Idrott- och
motionsanläggningar

66 Ingen uppgift 65

Nöjd Medborgar-
Index - Kultur

57 Ingen mätning 52

Andelen unga som känner sig trygga på ungdomens hus, fr itidsgård eller liknande

Ungas upplevelse av trygghet på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande mäts med
folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung vartannat år, där elever i årskurs 9 kan svara om de
alltid eller oftast känner sig trygga. Nytt mätvärde beräknas komma i maj 2021. En majoritet av
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ungdomarna i Knivsta uppgav 2019 att de känner sig trygga på fritidsgård eller liknande, men 
betydligt färre flickor än pojkar håller med om detta. Många svarar dock att de inte vistas på 
fritidsgården. 

Det strategiska trygghetsarbetet i Knivsta kommun sker främst genom ledningsgruppen 
kommun-polis-räddningstjänst och i arbetsgrupperna i SSPF-samverkan (skola, socialtjänst, 
polis, fritidsverksamhet). I aktuell lägesbild Knivsta har det rapporterats om en ökad social oro 
2020 som delvis kan kopplas till pandemin detta kan framöver ha betydelse för ungdomars 
upplevelse av trygghet generellt. En orsaksanalys av problemområden som identifierats har 
resulterat i ett antal åtgärder. 

Under höstterminen har ungdomsverksamhet som fritidsgård varit stängd och andra aktiviteter 
har ställts in. Personal i ungdomsverksamheten har fått ställa om verksamheten och träffat 
ungdomar på andra sätt. En trygghetsundersökning bland barn och unga har genomförts 2020 
och arbetet pågår för att hantera resultatet. Måltalet är i linje med resultatet i tidigare års 
undersökning, detta gör att bedömningen är att indikatorns måltal ändå bedöms uppnås. 

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och motionsanläggningar 

Denna indikator hämtas från SCB:s medborgarundersökning, senaste medverkan var hösten 
2019. Nöjd Medborgar-Index - Idrotts - och motionsanläggningar bygger på medborgarnas syn 
på öppettider vid kommunens idrotts- och motionsanläggningar, utrustning och skötsel av 
idrotts- och motionsanläggningar, samt belysning i motionsspår. 

Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, från 0-100. Gränsen för ”nöjd” är 55-75, 
högre värden tolkas som ”mycket nöjd". Knivstas resultat inom detta frågeområde har legat 
stabilt och har inte påvisat några statistiskt säkerställda skillnader under de senaste fyra åren 
(2015-2019). Kommunens verksamheter har under året påverkats av Covid-19-pandemin med 
begränsningar i utbudet som följd. Detta sker samtidigt som fler invånare arbetar på distans och 
det har ökat efterfrågan på "hemmaplan". Tydligast är detta på kommunens 
motionsanläggningar. En hypotes är att detta har blivit en ögonöppnare för många 
kommuninvånare och att de ser vilka fina anläggningar och naturområden kommunen har. 
Hälsohuset har trots pandemi kunnat leverera träning och aktiviteter under den allra största delen 
av 2020. Träningsutbudet är stort och varierat. Särskilt unga tar del av simskoleaktiviteter. 

Detta tillsammans med att ishallen tillkommit som ny anläggning och att verksamheten i centrum 
för idrott och kultur är under fortsatt utveckling är det rimligt att tro att detta påverkar betyget i 
positivt riktning i framtiden. Måltalet är lägre än resultatet i tidigare års undersökning, detta gör 
att bedömning är att indikatorns måltal bedöms uppnås. 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur 

Denna indikator hämtas från SCB:s medborgarundersökning, senaste medverkan var hösten 
2019. Nöjd Medborgar-Index - Kultur bygger på medborgarnas syn på biblioteksverksamheten, 
utställnings- och konstverksamheten, teaterföreställningar och konserter. 

Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, från 0-100. Gränsen för ”nöjd” är 55-75, 
högre värden tolkas som ”mycket nöjd". Knivstas resultat inom detta frågeområde uppvisade 
2019 ett signifikant högre betygsindex jämfört med 2017. Kommunens verksamheter har under 
året påverkats av Covid-19-pandemin med begränsningar i utbudet som följd. Detta sker 
samtidigt som fler invånare arbetar på distans och det har ökat efterfrågan på "hemmaplan". 
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Kulturverksamhet har betydelse för invånarnas hälsa och detta har blivit tydligare under
pandemin. Teater och arrangemang i centrum för idrott och kultur har ställts in under året i
spåren av pandemin och det har påverkat möjligheterna att konsumera kultur i Knivsta.
Samtidigt är det en verksamhet som varit under utveckling och bedömningen är betyget i
framtiden kommer förbättras genom de möjligheter som CIK medför. Måltalet är lägre än
resultatet i tidigare års undersökning, detta gör att indikatorns måltal bedöms uppnås.

Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa

Kommunstyrelsens analys av måluppfyllelse

Utfallet i hälsa hos Knivsta kommuns invånare mäts dels med offentlig statistik i form av
ohälsotal och genom folkhälsoundersökningarna Liv och hälsa vuxna och Liv och hälsa ung. År
2020 är ett speciellt år med en pandemi där effekterna i framtiden idag inte är förutsägbara,
tidigare års utveckling har varit god gällande ohälsotal och narkotikaanvändning. Gällande
vuxna och ungdomars upplevda psykiska hälsa är dock resultaten nedåtgående.

Kommunens verksamheter skolor, vård-och omsorg, familjecentralen, hälsoäventyret,
lyckträffen och kultur- och fritidsverksamheter arbetar dagligen med förebyggande och
hälsofrämjande arbete för att invånare ska ha grundläggande förutsättningar till en god hälsa.
Betydelsen och förståelsen av den kommunala verksamhetens goda arbete tycks öka mot
bakgrund av pandemin. Den samlade bedömningen är att målet är uppnått trots svag utveckling
inom den psykiska hälsan, men än viktigare är att följa utvecklingen i framtiden och att arbeta
förbyggande med alla typer av aktörer (Region, Kommuner och ideella organisationer).

Indikator Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 Målsättning
2020

Ohälsotal, dagar 17,4 16,61 15,88 17

Andel vuxna
som skattar sin
hälsa som bra

76 % 76 % 76 %

Andel elever i åk
9 som skattar
sin hälsa som
bra

66 % 66 % 70 %

Andelen elever i
åk 9 som aldrig
brukat narkotika

93,8 % 93,8 % 94 %

Ohälsotal, dagar

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under
en 12-månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning,
rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning från socialförsäkringen relaterat
till antal registrerade försäkrade (befolkningen) 16-64 år.

Statistiken hämtas från Kolada och gäller Knivsta kommun geografiskt. Knivsta kommun har



 § 47 Verksamhetsberättelse och årsbokslut för kommunstyrelsens  verksamheter 2020 - KS-2021/14-1 Verksamhetsberättelse och årsbokslut för kommunstyrelsens  verksamheter 2020 : Rapport Verksamhetsberattelse- och årsbokslut kommunstyrelsens verksamheter 2020

Kommunstyrelsen, Verksamhetsberättelse- och bokslut 19(36) 

låga tal i jämförelse med riket och liknande kommuner. För 2020 är resultatet 15,9 dagar, vilket 
är lägre än föregående år. Det kan tyckas förvånande i pandemins spår. Även trendutvecklingen 
för de senaste tre åren är nedåtgående. Då måltalet för indikatorn ligger på ett ohälsotal på 17 
och utfall för 2020 blev 15,9 är målet uppnått. Knivsta har tillsammans med Håbo kommun, de 
lägsta ohälsotalen i Uppsala Län. 

Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra 

Självskattad hälsa hos vuxna (18-84 år) mäts med folkhälsoundersökningen Liv och hälsa var 
fjärde till var femte år, senast 2017. Ett randomiserat urval av den vuxna befolkningen får skatta 
sitt hälsotillstånd från mycket bra till mycket dåligt på en skala. Andel vuxna som skattar sin 
hälsa som bra låg 2017 i linje med länet. Kvinnor skattade sin hälsa sämre än män. 

Verksamheter som exempelvis familjecentralen, lyckträffen samt kultur- och fritids 
verksamheter arbetar kontinuerligt med hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter för 
familjer, vuxna och äldre. Pandemin under 2020 med isolering och ökad arbetslöshet tros 
påverkat hälsan negativ hos den vuxna befolkningen. Bedömningen blir att indikatorns resultat 
inte uppnås, nästa mätning genomförs 2022. 

Andel elever i åk 9 som skattar sin hälsa som bra 

Självskattad hälsa hos unga mäts med folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung vartannat år 
där elever i årskurs 9 skattar sin hälsa som mycket bra till mycket dålig på en skala. Andel elever 
som skattar sin hälsa som bra har minskade i årskurs 9 i 2019 års mätning. Den totala trenden de 
senaste åren är sjunkande. En högre andel pojkar skattar sin hälsa som bra jämfört med flickor. 

I kommunen arbetar bland annat verksamheter som elevhälsan, hälsoäventyret, familjecentralen, 
kultur- och fritid kontinuerligt med hälsofrämjande aktiviteter för ungdomar och familjer. Året 
2020 har präglats av en pandemi med begränsningar vilket kan påverka resultatet för indikatorn 
negativt. Nytt värde väntas i rapporten maj 2021, målet och utvecklingen har tidigare varit 
negativ och bedömningen blir att indikatorn inte uppnås. 

Andelen elever i åk 9 som aldrig brukat narkotika 

Narkotikabruk hos unga mäts med folkhälsoundersökningen Liv och hälsa ung där elever i 
årskurs 9 får uppge om de någon gång brukat narkotika eller inte. Indikatorn mäter den andel av 
elever i årskurs 9 som uppger att de aldrig brukat narkotika. Det är en stabilt låg andel av elever i 
årskurs 9 som brukat narkotika sedan 2015. Rapporten tas fram vartannat år och nytt resultat 
beräknas komma i maj 2021. 

Inom SSPF-samverkan identifieras riskperioder och riskgrupper för bruk av alkohol, såväl som 
narkotika. SSPF-samverkan har utvecklat ett mer operativt arbete för att stödja ungdomar i 
riskzon. Aktuell lägesbild Knivsta har varit igång sedan mars 2019 och följer bland annat 
utvecklingen av händelser bland ungdomar kopplat till alkohol och narkotika. Under stora delar 
av 2020 har det rapporterats om en ökad social oro som kan påverka ungdomars bruk av alkohol 
eller narkotika negativt. 

I och med de särskilda förutsättningarna med pandemin under 2020 är det svårt att uttala sig om 
narkotikabrukets utveckling. Pandemin ger till exempel effekter som minskad tillgång till 
narkotika vilket kan göra att färre ungdomar väljer att testa narkotika. Dock kan bristen på 
fritidsaktiviteter för unga i och med pandemin innebära att de söker sig till alternativa aktiviteter 
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där det brukas alkohol och narkotika. Trendutvecklingen för indikatorn har varit stabil och den 
bedömning som kan göras nu är att den fortsätter vara så. 
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Måluppföljning nämnd

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

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

Måluppfyllelse

Analys

Mätning genomförd via enkät 2020. Enkäten undersökte vilken grad av nöjdhet aktören upplevt
och visar ett resultat på 88 % för samarbeten genomförda under året. Målet att öka antalet
samarbeten har däremot inte uppnåtts med anledning av Corona.

Indikator
Utfall
2018

Utfall
2019

Kvinn
or Män

Jämf.
kom

mune
r

Riket
Utfall
Delår
2020

Utfall
2020

Mål
2020

Andelen av
aktörer som
anger hög grad
av nöjdhet i
samarbetet
med kultur och
fritid ska vara
minst 75%.

88 88 75

Öka antalet
samarbeten
med 10%
jämfört med
2019

56 30 61
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Andelen av aktörer som anger hög grad av nöjdhet i samarbetet med kultur och fr itid ska
vara minst 75%.

Aktörer som Kultur- och fritidskontoret samarbetar anger en hög grad av nöjdhet vid mätning i
december 2020.

Öka antalet samarbeten med 10% jämför t med 2019

Antalet samarbeten har inte ökat under året med anledning av Corona.

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

Måluppfyllelse

Analys

Målet anses uppnått även om Kultur- och fritidskontoret inte kunnat genomföra insatser och
samarbeta i planerad stor utsträckning med anledning av Corona. Nya arbetssätt och
tillvaratagandet av initiativ har motsvarat uppsatta mål.

Indikator Utfall
2018

Utfall
2019

Kvinn
or

Män

Jämf.
kom

mune
r

Riket
Utfall
Delår
2020

Utfall
2020

Mål
2020

Öka antalet
möjligheter och
kontaktytor för
initiativtagare.

9 12 13 13

Andelen
bemötta initiativ 100 % 100 % 100 %

Öka antalet möj ligheter och kontaktytor för initiativtagare.

Appen Ung i Knivsta har lanserats under året och ett intensivt arbete med att sprida den och få
många användare har pågått och är fortsatt pågående. Arbetet har varit mycket framgångsrikt och
till nytta för hela kommunen.

Andelen bemötta initiativ

Kultur- och fritidskontoret har svarat, träffat och pratat med samtliga initiativtagare under 2020.
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Deras idéer och ambitioner har tagits tillvara men inte kunnat genomföras i någon större
utsträckning med anledning av Corona.

Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa

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

Måluppfyllelse

Analys

Hälsohuset har haft öppet varvat med stängt, eller neddragen verksamhet under året 2020 from
mitten av mars. Detta har lett till att nyttjandegraden ej har ökat, jämfört med 2019. Den har av
förståeliga skäl minskat. Dels så har kunder själv valt att avstå träning pga rekommendationer.
Dels har vi haft stängt i perioder. Under öppna perioder har viss verksamhet varit neddragen eller
pausad.

Vi har erbjudit våra kunder utomhuspass och även använt oss av sociala medier samt streaming.
Vi har uppmanat till utomhusträning samt filmat och lagt upp övningar och träningspass.

Förutsättningar i form av tillgängliga lokaler har funnits men Corona har begränsat nyttjandet av
dessa.

Indikator Utfall
2018

Utfall
2019

Kvinn
or

Män

Jämf.
kom

mune
r

Riket
Utfall
Delår
2020

Utfall
2020

Mål
2020

Öka antalet
tillgängliga
timmar för
kommunens
invånare i
befintliga
anläggningar
jämfört med
2019.

9 236 8 376 18648 18648
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Indikator Utfall
2018

Utfall
2019

Kvinn
or

Män

Jämf.
kom

mune
r

Riket
Utfall
Delår
2020

Utfall
2020

Mål
2020

Öka
nyttjandegrade
n i kommunens
anläggningar
jämfört med
2019.

85 % 80 % 80 % 100 %

Öka antalet tillgängliga timmar för kommunens invånare i befintliga anläggningar jämför t
med 2019.

Från 2019 till 2020 har en stor förändring av tillgängliga anläggningar skett. Detta i kombination
med ett nytt bokningssystem och ny rutin gör att tillgängliga timmar för de som önskar boka har
ökat drastiskt. Observera att i analysen tillkommer konstgräsplan, CIK, Scenen, kampsportlokal
och ishall i olika perioder under året. Att notera är också att skolans tillgängliga lokaler för
uthyrning har adderats från hösten 2020 då vi tagit över ansvaret för bokningarna av dessa.
Dessa var alltså tillgängliga innan men under ett annat kontor.

Öka nyttjandegraden i kommunens anläggningar jämför t med 2019.

Med pandemin rådande under 2020 och totalt ökade antalet anläggningar blir jämförelsen klurig.
Scenkonstlokalen har inte blivit bokad i den utsträckning som tänkt i och med corona. Det vi ser
att det ökade antalet anläggningar har bidragit med är att fler, mindre föreningar har fått plats för
sina verksamheter på ett bättre sätt än tidigare. Vi ser också en ökad närvaro av spontanidrott
främst från familjer som använder våra anläggningar och spontant bokar på ett annat sätt än
innan då det numera finns möjlighet.
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Uppdrag 

Rapportering uppdrag- Kommunfullmäktige 

Uppdrag Målbild 

Effektiviseringsprogram – framtagande av åtgärder för 
en långsiktig ekonomi i balans 

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

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. 

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 

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimerad 
plastanvändning och giftfri förskola 

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

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

Hållbar stadsplanering 

Effektiviseringsprogram – framtagande av åtgärder för en långsiktig ekonomi i balans 

Kommunfullmäktiges uppdrag innebär att kostnadsläget ska minska med 20 miljoner kronor i 
fasta priser och volym under mandatperioden (2019-2022). 

Arbetet att förenkla, effektivisera och se över ambitionsnivåer är en ständigt pågående process. 
Självklart har pandemin påverkat aktiviteten. 

I budgetprocessen 2019 har förvaltningen tagit fram en mängd olika förslag på möjliga 
prioriteringar och åtgärder. I den senare politiska beredningen har detta utmynnat i förändringar 
som uppskattas till cirka 9 miljoner kronor i årlig lägre nettokostnad. Exempel är förändringar i 
ekonomistyrningen gällande lokaler, barnpeng gällande vistelsetider, subventionerade busskort, 
parkeringsavgifter med mera. 

Även i budgetprocessen 2020 har ytterligare prioriteringar genomförts som uppskattas till ca 12 
miljoner kronor årligen som till större delen medför en lägre nettokostnad.  Exempel är aktiv 
personal politik, arbetsmiljöfonden, datortäthet, fotbollsplaner etc. 

Vidare har en bolagsutredning genomförts för genomlysning av nuvarande bolagsstruktur och 
verksamhet. Syftet är att optimera koncernen för att möta framtidens utmaningar i bland annat 
fyrspårsavtalet med staten. 

C-tillsammans, Regionen och Uppsala läns kommuner behöver i framtiden öka samverkan och 
samarbetet i syfte att dels bli mer kostnadseffektiva men även leverera mer och högre kvalitet till 
länet invånare. Ett antal prioriterade samarbeten har intensifierats och projektplaner ska 
presenteras under våren 2021. 

Vidare länkar detta till Knivsta kommuns förvaltningsorganisation. Under 2020 har en översyn 
gjorts i syfte att förtydliga ansvar och roller men även möta framtidens välfärdsuppdrag. Delar av 
den nya förvaltningsorganisation var på plats den 1 januari 2021 och ytterligare justering är 
planerad till augusti 2021. 

Bedömningen är att uppdraget att genomföra förändringar motsvarande 20 miljoner kronor under 
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mandatperioden har uppnåtts. Processen med att se över kommunens nettokostnad fortsätter med 
oförminskad kraft eftersom hela offentliga sektorn står inför en jätteutmaning i att "färre ska 
försörja fler". 

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

Förändringsarbetet har påverkats av pandemin, de processer som har startat fortlöper enligt plan. 
Arbetssättet med distansarbete och digitala mötesverktyg har fått en tydlig skjuts i positiv 
riktning. En kartläggning av corona-relaterade förändringar har gjorts i syftet att ta tillvara de 
positiva effekter som uppstått och även skapa förutsättningar för att bibehålla och utveckla 
desamma i kommunens samtliga verksamheter. Knivsta kommun är deltagare i projektet REDI 
(Resfria digitala möten i offentlig sektor), som finansieras av Energimyndigheten. Målet med 
deltagandet är att öka andelen digitala möten i organisationen. Deltagande i kurser, seminarier 
och möten har under året framför allt skett digitalt vilket minskat resandet. 

Samtliga 17 mål inom ramen för Agenda 2030 berör på ett eller annat sätt kommunens 
verksamheter. Agendan utgör en bas för alla kontorens arbete. Under året har ett särskilt ansvar 
för att driva utbildnings- och utvecklingsarbete landat på Samhällsbyggnadskontoret. Under 
hösten genomfördes en kommunövergripande utbildningsinsats om Agenda 2030 för tjänstemän 
och politik. Vidare har ett utställningsmaterial tagits fram för att synliggöra de globala målen för 
allmän beskådning. 

Måltidsverksamheten har tagit fram ett miljöbokslut. Ett sista nummer av det tryckta 
personalbladet Nuläget har producerats under året. En utredning pågår om hur och i vilken 
utsträckning kommunen ska distribuera tryckt information till kommuninvånarna. Sammantaget 
bedöms dessa två aktiviteter leda till minskad mängd trycksaker. 

Vidare har arbetsprocesser och organisation setts över inom förvaltningen.  Digitalisering och 
användande av ny teknik är ett förändringsarbete som alla verksamheter arbetar med som en del 
av den ständiga verksamhetsutvecklingen. Exempel är projektet smartare vardag inom 
kommunledningskontoret, som arbetar med digitalisering, effektivisering och samordning. Syfte 
är också att bättre fånga idéer, hitta utvecklingsområden, arbeta över gränser och starta 
innovationsprojekt. Projektet kommunens externa webbplats har haft stort fokus på fler e-
tjänster. 

Införandet av Office 365 fortsätter, vilket ska effektivisera arbetet men även minska belastning 
på gemensamma filytor och på e-postservern. Arbetet förenklar för många och är en del i arbetet 
för ett framtida digitalt arbetsrum där även ett nytt intranät inkluderas. Digitala möten har 
utvecklats genom teknisk plattform och mötesformen. Konferensrummen har utrustats med ny 
och uppdaterad teknik. Digital signering har prövats för protokoll och sen i hösten 2020 kan 
avtal signeras digitalt. 

En gemensam telefoniplattform och leverantör har upphandlas, driftstart var december 2020. 
Nya avtalet möjliggör tätare samarbete med Heby, Tierp, Östhammar och Älvkarlebys 
kontaktcenter. Detta samarbete kommer tas vidare genom C-tillsammans. 
Kontaktcenter har påbörjat ett arbete med intern coaching som ska resulterar i att samtalen styrs 
smart och tidseffektivt 

Knivstaförslaget (e-petition) är infört, medborgarrådet har lanserats. Efter en pilotenkät till 
Medborgarrådet i november 2019 har två digitala enkäter genomförts under 2020. Antalet 
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deltagare har ökat till drygt 500 och svarsfrekvensen varit mycket hög, 93 respektive 88 procent. 
Genom digitala enkäter kan kommunen fånga synpunkter från ett stort antal kommuninvånare. 
Denna breda bild kan kompletteras genom fördjupade fokusråd i utvalda frågor. 

Projektet med RPA, Robotic Process Automation, är numera en del av kommunens "normala" 
utvecklingsarbete som ska stödja verksamheter att implementera arbetssättet och utveckla fler 
RPA processer och därmed frigöra tid till kvalitativa uppgifter och service. Detsamma gäller AI, 
artificiell intelligens, en chatbot "KommunKim" har införts sedan årsskiftet i kontaktcenter och 
ett nytt AI projekt är under planering. 

Mosaik (metod för offentlig sektor arbete med innovationskultur) är ett innovationsprojekt som 
syftar till att medarbetare ska ges möjlighet att bidra till organisationens utveckling med sin 
kompetens och sitt engagemang. Projektet syftar till att möjliggöra detta genom att använda 
hackaton som metodik. Det första hackatoneventet som genomfördes i februari och det andra 
eventet genomfördes digitalt i november. 

Utbildningskontoret har infört ett nytt verksamhetssystem som möjliggör effektivare 
arbetsprocesser, vård och omsorg har även de upphandlat nytt verksamhetssystem och är under 
införande och kommer med stöd av systemet kunna skapa effektivare arbetsprocesser. Bygg- och 
miljö startar en upphandling av nytt systemstöd under 2021 och har genomfört övergripande 
processöversyner för att göra en bra kravställning. 

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla 
verksamhetsområden 

Utmaningen kring uppdraget ligger i att kommunen är bunden av tidigare beslut om nya lokaler 
samt långa hyreskontrakt, vilket innebär små möjligheter att påverka lokalbudgeten. 

Målbilden om en ökad lokaleffektivitet har skapat en stor restriktivitet kring nya lokaler och 
verksamhetsanpassningar som kan bli hyreshöjande. En samsyn finns inom förvaltningen att 
nyttja befintliga lokaler så effektivt som möjligt. Inriktningen att inte bygga ett Idrotts-och 
aktivitetshus i Alsike beslutades i början av året av kommunstyrelsen genom ett upphävande av 
tidigare beställning till Kommunfastigheter. Istället har en detaljplan arbetats fram och antagits 
för att möjliggöra enbart en idrottshall direkt söder om Adolfsbergsskolan, vilken beräknas stå 
klar för drift tagande till hösten 2022. 

Utbildningsnämnden beslutade under året att avveckla verksamheten i Citronens förskola och 
lämna lokalerna i samband med kontraktstidens utgång. Hyreskontraktet för skolpaviljonger 
intill Alsike skola har avslutats under året. 

Fem bostadsrätter har sålts under året efter uppsägning av socialnämnden. 

Ett tidigare beslut i Fullmäktige om att kommunen ska utnyttja optionsavtalet för att förvärva 
andelarna i det kommanditbolag som äger Kommunhuset har under året följts av ett beslut om att 
kommanditbolaget blir ett nytt dotterbolag till Kommunfastigheter. Beslutet innebär ett 
långsiktigt mervärde för kommunkoncernen ur ekonomiska- och organisatoriska aspekter. 
Knivsta kommun kommer att äga Kommunhuset från halvårsskiftet 2022, vilket innebär en 
möjlighet undvika framtida kraftigt ökade hyreskostnader vid stigande marknadsräntor samt 
möjligheter att som ägare lättare genomföra framtida lokaleffektiviseringar. En fortsatt 
utveckling av Kommunhuset utifrån de nya förutsättningarna som Coronaviruset skapat med mer 
hemarbete och digitala möten pågår med en målbild om en inflyttning av en kommunal 
verksamhet som idag har andra lokaler. 
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Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimerad plastanvändning och giftfri förskola 

Kommunens verksamheter arbetar strukturerat med att skapa en hälsosam och giftfri miljö i 
förskolan. Ett aktivt arbete med att fasa ut lekmaterial, möbler och textilier som kan innehålla 
skadliga kemikalier från förskolan har gett resultat och sker löpande. Gammalt material rensas 
bort och ersätts av nytt. Inköp av nytt material sker utifrån de upphandlingsavtal som kommunen 
har. Upphandlade företag är i sina produktkataloger tydliga med symboler på alla produkter som 
uppfyller Upphandlingsmyndighetens krav för Giftfri Förskola. 

När en bil byts ut i verksamheten görs det alltid en bedömning om andra alternativ kan 
övervägas, som exempelvis elcykel eller cykel. Behöver bilen ersättas så ska det ske enligt den 
senaste miljödefinitionen. För införande av biogasbilar krävs en tankstation för att det ska vara 
praktiskt genomförbart i verksamheten, även införande av rena elbilar upplevs som ett hinder 
gällande ekonomi och räckvidd. En laddning behöver klara en hel arbetsdag inom exempelvis 
hemtjänst. Utvecklingen går framåt inom elbilssegmentet och därför är det troligt att detta 
fordonsslag kommer dominera inköpen i framtiden. I kommunens bilpool är samtliga fordon 
elbilar och fungerar utmärkt för resor inom och till angränsande kommuner, hela förvaltningen 
har tillgång till bilpoolen och ska i första hand använda dessa fordon när inte resan kan ske 
genom andra transportslag (gång, cykel eller kollektivtrafik). 

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

Politiken i Knivsta kommun har tillsammans med kommunens VA-bolag, Roslagsvatten, 
genomfört 2 workshops om kommunens framtida avloppsreningslösning. Där en anslutning till 
Käppala reningsverk är möjlig lösning. 

Vidare har ett system för återföring av toalettvatten från slutna tankar till åkermark i Knivsta 
kommun har projekterats, upphandlats och anlagts. 

Syftet med projektet är att minska utsläppen av näringsämnen från enskilda avlopp genom att 
skapa ett system för återföring av näringsämnen från avlopp till åkermark, och därmed minska 
konstgödselanvändningen och möjliggöra att ställa kretsloppskrav på enskilda 
avloppsanläggningar. En anläggning för hygienisering av slammet 
(Ureahygieniseringsanläggning) anlades under hösten 2020 och beräknas kunna tas i drift 2021. 

Utöver det övergripande målet ingår även: 

 Att skapa en långsiktig organisation för att driva och utveckla återföringssystemet för 
enskilda avlopp där alla berörda enheter inom Knivsta kommun samt representanter för 
lantbruket ingår 

 Att ta fram en plan för hur antalet kretsloppsanpassade enskilda avlopp ska öka i Knivsta 
kommun 

 Att använda det här projektet som en pilotanläggning för att ge underlag till vidare 
kretsloppsprojekt inom kommunen 
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Rapportering av nämndens uppdrag till kontoret 

Uppdrag Målbild Kontor 

Mål och indikatorer på 
kommunstyrelsenivå 

Under 2020 ska kontoren inom 
Kommunstyrelsens verksamheter ta 
fram egna mål och indikatorer så att 
förändringsarbetet i enlighet med 
Agenda 2030 kan följas och 
utvärderas. 

 

Mål och indikatorer på kommunstyrelsenivå 

Samtliga 17 mål inom ramen för Agenda 2030 berör på ett eller annat sätt kommunens 
verksamheter. Agendan utgör en bas för alla kontorens arbete. Under hösten genomfördes en 
kommunövergripande utbildningsinsats om Agenda 2030 för tjänstemän och politik. Vidare har 
ett utställningsmaterial tagits fram för att synliggöra de globala målen för allmän beskådning. 

Två indikatorer har arbetats med under 2020 utöver det arbete som ligger inom olika 
fokusområden. Minska antalet resor samt minska antalet tryck och utskrifter.  

Knivsta kommun är deltagare i projektet REDI (Resfria digitala möten i offentlig sektor). Målet 
med deltagandet är att öka andelen digitala möten i organisationen. Deltagande i kurser, 
seminarier och möten har under året framför allt skett digitalt vilket minskat resandet, detta har 
självklart fått en extra skjuts på grund av pandemin. 

Kommunledningskontorets arbete med Smartare vardag och projekt runt det digitala kontoret 
som bland annat syftar till det papperslösa kontoret, effektivare arbetsprocesser o innovationer 
inom området. Under året har ett intensivt arbete bedrivits för att förenkla distansarbete, 
möjliggöra och förenkla digitala möten samt digitala sammanträden. Flertalet system har 
upphandlats och utrustning har införskaffats. Därutöver har ett arbete bedrivits för att ta fram 
rutiner och strukturer, men även instruktioner för arbetet.  

Utbildnings- och utvecklingsinsatser som knyter an till gällande HR-processer och som avser 
medarbetar- och ledarskap har samtliga övergått till att ske i digitalt format. Detta har medfört att 
det dels underlättat för deltagande och dels minimerat tidsåtgången för förflyttning till andra 
lokaler – en tidseffektivisering liksom ett minskat resande. 

Antalet trycksaker och utskrifter ska minska. Ett sista nummer av det tryckta personalbladet 
Nuläget har producerats under året. Framöver kommer kommunens intranät att användas för 
denna kommunikation. En utredning pågår om hur och i vilken utsträckning kommunen ska 
distribuera tryckt information till kommuninvånarna. Utredningen ska avslutas under 2021, och 
nya arbetssätt implementeras. Sammantaget bedöms dessa två aktiviteter leda till minskad 
mängd trycksaker. Utskrifterna i kommunhuset har minskat, men tyvärr finns ingen siffra på 
detta.  

Inom HR har arbete genomförts med fokus anständiga arbetsvillkor, som är en förutsättning för 
att medarbetare ska välja oss – varje dag – och att presumtiva medarbetare upptäcker oss vara en 
intressant, utvecklingsinriktad och schysst arbetsgivare. Under 2020 har värderingsarbetet knutits 
ihop med den sista större pusselbiten, ledarfilosofin. Nu återstår ett arbete med att beskriva 
arbetsgivarvarumärket med dess ingående delar externt, allt för att synliggöra oss som den 
innovativa och samhällsviktiga aktör vi är. 
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Integrationssamordnaren jobbar för ett jämlikt o inkluderande samhälle. Folkhälsosamordnaren 
jobbar för god hälsa och välbefinnande, god utbildning för alla, jämställdhet, minskad ojämlikhet 
samt trygghetsskapande och icke-diskriminering (fredliga och inkluderande samhällen). Just nu 
jobbar samordnaren i flertalet projekt/arbetsgrupper internt med bäring på Agenda 2030: Liv och 
hälsa ung, arbetsgrupp för att ta fram policy för jämlik hälsa och social hållbarhet, RUS. På 
länsnivå sker arbete i nätverken: ANDTLS-förebyggande nätverket, Länsnätverket 
brottsförebyggande arbete, Länsnätverk jämställdhet, Liv och hälsa ung-nätverket, Regionalt 
nätverk för god och jämlik hälsa samt kontaktpersoner för Samordningsgruppen som är 
beredande arbetsgrupp under Rådet för social hållbarhet. 

Näringsliv vidareförmedlar kunskap och information om utlysningar inom hållbarhetsområdet 
till det lokala näringslivet. Samarbete finns med energi- och klimatrådgivarna Uppsala län, som 
bland annat erbjuder kostnadsfri klimat- och energirådgivning till företag. Upplandsbygd lokalt 
ledd utveckling. Utgår från de 17 globala målen i hela sin verksamhet. Näringsliv deltar i 
kommungruppen. 
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Ekonomi 

Verksamheternas förutsättningar 

Kommunstyrelsen har tilldelats medel för verksamhetsåret 2020 i den av kommunfullmäktige 
antagna Mål och budget 2020 (MoB).  Budgetram för kommunstyrelsen uppgår till 169 miljoner 
kronor för verksamhetsåret 2020, vilket är en ökning jämfört med 2019 års budgetram med 13,4 
miljoner kronor eller motsvarande 8,5%. 

Verksamheten Idrott och fritidsanläggningar har erhållit en uppräknad budgetram med 13,7 
miljoner kronor jämfört med förgående år, detta för att täcka verksamhetens ökade kostnader för 
Knivsta Centrum för Idrott och Kultur (CIK). I verksamhetens uppräknade budgetram ryms även 
en teknisk justering för hyreskostnader från Utbildningsnämnden med 6,1 miljoner kronor. Även 
verksamheten Näringsliv och marknadsföring har tilldelats ökade medel på 0,5 miljoner kronor 
eftersom verksamheten bär en del av hyreskostnaden för CIK. 

Verksamheterna Lokalförsörjning och Kommunhuset har erhållit en minskad budgetram inför 
verksamhetsåret 2020 på sammanlagt 2,4 miljoner kronor. Detta till följd av en lägre kostnad för 
fastighetsförvaltning av kommunhuset samt minskade externa projekt för lokalförsörjning. 

Kommunstyrelsen har tilldelats effektiviseringsbeting för 2020 på 0,9 miljoner kronor. 
Effektiviseringsbetinget är fördelat på merparten av styrelsens verksamheter och störst del bär 
Idrotts- och fritidsanläggningar (234 tkr), Ekonomikontoret (120 tkr), Folkhälsa och hållbar 
utveckling (120 tkr) och Kommunledningskontoret (100 tkr). 

Under året har kommunfullmäktige beslutat om att revidera mål och budget 2020 och det har 
medfört att kommunstyrelsens budgetram minskats med 1,85 miljoner kronor. Den minskade 
ramen har fördelats mellan verksamheterna Idrotts- och fritidsanläggningar, Kommunhuset samt 
Kommunledningskontoret. 

Årsbokslutet 

Kommunstyrelsens nettokostnad för 2020 uppgår till 167,8 miljoner kronor vilket är en ökning 
jämfört med förgående år med 21%. Bidragande till nettokostnadsutvecklingen är att 2020 är 
första året med helårseffekt av Knivsta Centrum för Idrott och Kultur (CIK) och nettokostnaden 
för verksamheten Idrotts- och fritidsanläggningar har ökat med 24,6 miljoner kronor 2020 
jämfört med 2019. Styrelsen intäkter uppgår till 67,2 miljoner kronor vilket motsvarar en ökning 
med 11% vilket dels beror på intäkterna från Knivsta Centrum för Idrott och Kultur samt 
förändrad redovisning av interna tjänster. Hyran för anläggningen CIK är främsta förklaringen 
till att nämndens kostnader har ökat med 18% jämfört med 2019 och uppgår till 235 miljoner 
kronor. Kommunstyrelsen redovisar en positiv budgetavvikelse per sista december på 6,6 
miljoner kronor. 

Nämnd och styrelseverksamheten samt budgetposten övrig politisk verksamhet, som omfattar 
arvodeskostnader och den politiska administrationen för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen, redovisar en budgetavvikelse på 0,5 miljoner kronor. Kostnaderna för 
verksamheterna har minskat med 6% jämfört med 2019 men överstiger den budgeterade nivån på 
8,2 miljoner kronor. 

Kultur och fritidsverksamheterna redovisar en sammanvägd budgetavvikelse på +0,5 miljoner 
kronor. Främsta anledningen till överskottet är allmän fritid som redovisar ett överskott på 0,45 
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miljoner kronor. Under året har kultur och fritidsverksamheten prognostiserats med sammanvägt 
underskott vilket har föranlett en återhållsamhet och det sammanvägt med lägre lönekostnader 
generar verksamhetens överskott. Verksamheten Allmän fritids kostnad för bidrag till föreningar 
och stiftelser uppgår till 2,2 miljoner kronor 2020 vilket motsvarar en ökning med 6% jämfört 
med förgående år. Idrotts och fritidsanläggningars budgetavvikelse per sista december är ett 
överskott på 0,15 miljoner kronor. Under året har verksamheten erhållit en hyresreducering på 
2,4 miljoner för anläggningen CIK utöver den lägre hyresnivån på ishallen. Bortsett från 
hyresreduceringen skulle verksamheten redovisa ett underskott på 2,2 miljoner kronor. Pandemin 
har påverkat verksamhetens intäkter som avviker negativt jämfört med budgeten med 2,4 
miljoner kronor och är orsaken till det förväntade underskottet. Ungdomsverksamheten redovisar 
ett underskott på 0,1 miljoner kronor och det är en följd av att verksamheten haft högre 
lönekostnader än förväntat. Lönekostnaderna är 19% högre än den budgeterade nivån och att 
ungdomsverksamheten bedrev verksamhet i Särstastugan är en naturlig förklaring till att 
lönekostnaderna och intäkterna ökade för verksamheten. Dock motsvarade inte intäktsökningen 
hela lönekostnadsökningen. Övriga verksamheter inom Kultur och fritid har följt budget och 
redovisar mindre avvikelser. 

Kommunstyrelsens stödverksamheter HR-, ekonomi, kommunhuset, och 
kommunledningskontoret redovisar en positiv budgetavvikelse på 4,2 miljon kronor. Under året 
har verksamheterna erhållit extra medel från kommunstyrelsens prioriterade medel för införande 
av e-arkiv, medborgarrådet, införande av chatbot, utredning bolagsstruktur, långsiktiga 
ekonomiska prioriteringar samt arbetet med aktiv personalpolitik. Pandemin har medfört att 
implementering av några av projekt har fördröjts och således har kostnaderna förknippade med  
de projekten inte full effekt på årets budget. Verksamheternas budgetar är byggda på att alla 
tjänster är tillsatta. Under ett normalt år sker förändringar såsom vakanser och sjukdom som 
bidrar till en positiv avvikelse för verksamheterna. Utöver det har stödverksamheterna erhållit 
bidrag för sjuklöner och ökade kostnader förknippat med pandemin på 0,3 miljoner kronor. 
Verksamheten Kommunhuset redovisar ett överskott på 1,1 miljon kronor. Kommunhuset har 
under året kännetecknats av att den största delen av kontorsarbetet skett hemifrån utifrån 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Tidigare års förtätning i kombination med att övriga 
verksamheter fortsatt betala samma kostnad per arbetsplats och det låga ränteläget har bidragit 
till verksamhetens överskott. 

Lönecentrum som är Knivstas del av den gemensamma lönenämnden redovisar en 
budgetavvikelse på 0,6 miljoner kronor. Avgiften till gemensamma nämnden minskade med med 
0,4 miljoner kronor 2020, för att nämnden tidigare år har haft en förhöjd avgift för att upphandla 
och implementera ett nytt lönesystem. Totalt förväntas lönecentrum redovisa ett överskott 2020 
och för Knivstas del motsvarar det 0,2 miljoner kronor. Fackliga verksamheter redovisar ett 
överskott på 0,25 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader uppgår till 1,4 miljoner kronor och 
det motsvar en minskning jämfört med 2019 på 15%. Lönekostnader är den kostnadspost som 
minskat under året. Budgetposten förändringsvägledning redovisar en positiv budgetavvikelse på 
2 miljoner kronor och är bidragande till styrelsens totala överskott. 
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Nettokostnadsuppställning årsbokslut 

Nämndens 
verksamheter 

Nettokost
nad 2019 

KF 
Budget 

2020 

Rev. KF 
budget 

2020 

Tillägg och 
avdrag 

2020 

Nettokostn
ad 2020 

Budgetavvike
lse 2020 

 KF, Nämnd- och 
styrelseverksamhet 

6 490 5 438  5 438  0 5 772 -324 

 Partistöd 310 310  310  0 310 0 

 Övrig politisk 
verksamhet 

2 756 2 795  2 795  0 2 908 -113 

 Räddningstjänst 15 025 15 276  15 276  0 15 206 70 

 Totalförsvar och 
samhällsskydd 

232 393  393  0 454 -61 

 Folkhälsa och hållbar 
utveckling 

318 567  567  -120 427 20 

 Näringsliv och 
marknadsföring 

1 338 2 337  2 337  -46 2 230 61 

 Konsumentrådgivning 
och energirådgivning 

132 259  259  0 221 38 

 Budget & 
Skuldrådgivning 

187 169  169  0 190 -21 

 Allmän fritid  3 085 3 759  3 759  -41 3 263 455 

 Idrotts- & 
fritidsanläggningar 

20 437 46 054  46 054  -883 45 031 140 

 Bibliotek  8 321 8 722  8 722  -70 8 618 34 

 Allmän Kultur 1 172 1 481  1 481  -28 1 488 -35 

 Ungdomsverksamhet 3 719 3 845  3 845  -32 3 910 -97 

 Kulturskola 5 105 5 003  5 003  9 5 039 -27 

 Måltidsverksamhet -746 303  303  0 76 227 

 Flykting (integration) -25 0  0  0 -25 25 

 Kommunledningskontor 25 270 26 776  26 726  1 453 24 403 3 844 

 Ekonomikontor 10 526 9 965  9 965  1 434 11 951 -552 

 HR-kontor 6 995 5 848  5 848  834 6 818 -135 

 Lönecentrum (Knivsta, 
Tierp och Älvkarleby) 

3 392 3 764  3 764  0 3 120 644 

 Fackliga kostnader 1 656 1 670  1 670  -10 1 402 258 

 Lokalförsörjning 3 895 2 199  2 199  0 2 246 -47 

 Kommunhus 2 604 4 103  4 103  192 3 213 1 082 

 IT-nämnd (Knivsta, 
Östhammar, Älvkarleby, 
Tierp & Heby) 

15 985 17 626  17 626  1 073 19 510 -811 

 Förändringsvägledning 0 2 000  2 000  0 0 2 000 

 Effektiviseringsbeting 
- 0,5% 

0 -932  -932  932 0 0 
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Reviderad mål och 
budget 2020 KF 20-06-
10 

0 0  -1 800  1 800 0 0 

Summerat 138 179  169 730   167 880  6 497 167 780 6 647 
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Investeringar 
Kommunstyrelsens beviljade investeringsmedel vid verksamhetsårets början uppgick till 50,7 
miljoner kronor. Under året har beviljade medel utökats med 11,5 miljoner och det medför att 
den totala investeringsramen uppgår till 62,2 miljoner kronor år 2020. Investeringsutgiften per 
sista december uppgår till 4 miljoner kronor och investeringsavvikelsen uppgår till 58 miljoner 
kronor. Investeringsutgift på 4 miljoner kronor motsvarar en nyttjandegrad av beviljade 
investeringsmedel på 6,4%. En anledning till den låga nyttjandegraden är att majoriteten av 
investeringsmedlen inte är nyttjade och där större projekt som nya fotbollsplaner inte 
genomfördes under året. 

Investeringsplan 2020 

Investering 
KF 

investeringsr
am 2020 

Tillägg 
investeringsram 

2020 

Investeringsutg
ift 2020 

Avvikelse 
investering 

2020 

Fritid och kultur     

Bibliotek, inventarier 200 0 0 200 

Befintliga sporthallar och 
simhall, utrustning 

200 0 165 35 

Övriga anläggningar utrustning 200 0 0 200 

CIK - utrustning 1 500 1 500 1 704 1 296 

CIK – utemiljö 500 0 211 289 

Nya fotbollsplaner Knivsta 6 000 8 300 0 14 300 

Reinvestering fotbollsplaner 
Pizzavallen & Engvallen 

0 1 700 1 306 394 

Sporthall Alsike Nord utrustning 500 0 0 500 

Renovering spontanidrottsplats 
Thunman 

300 0 0 300 

Utveckling av 
elljusspår/belysning 

2 000 0 0 2 000 

Konst, underhåll och inventering 500 0 0 500 

Ungdomsverksamhet, 
Inventarier och läromedel 

100 0 0 100 

Kulturskolan, Inventarier och 
läromedel 

150 0 0 150 

SUMMA Fritid och kultur 12 150 11 500 3 386 20 264 

     

Gemensam stödverksamhet     

Möbler och arkiv 500 0 0 500 

Programvara e-handel 500 0 0 500 

Uppgradering ekonomisystem 
(M7) / Tid och Projekt 

0 700 582 118 

Webbutveckling  500 0 0 500 

Intranät/virtuell arbetsplats 250 0 0 250 
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Utbyggnad av 
ärendehanteringssystem (P360) 

200 0 0 200 

Dokumenthantering  500 0 0 500 

Nämndprocessen 200 0 0 200 

Arkiv och E-arkiv 500 0 0 500 

Nät och datakommunkation 4 000 0 0 4 000 

Serverplattform/datacenter 1 000 0 0 1 000 

Printplattform 1 000 0 0 1 000 

Klientplattform 1 000 0 0 1 000 

Device (datorer/surfplattor etc 
inom hyrmodellen) 

6 300 0 0 6 300 

Programarbete för nya 
verksamhetslokaler, 
lokalansvarig 

2 000 0 0 2 000 

Köp av lägenheter, lokalansvarig 2 000 0 0 2 000 

Anpassning/reinvestering i egna 
fastigheter, lokalansvarig 

1 700 0 0 1 700 

Kommunhuset ospecificerat, 
lokalansvarig 

1 000 0 0 1 000 

SUMMA Gemensam 
stödverksamhet 

23 150 700 582 23 268 

     

Måltidsverksamhet, utrustning & 
inventarier 

400 0 0 400 

KS ofördelade 
investeringsmedel 

15 000 -700 0 14 300 

Summering 50 700 11 500 3 968 58 232 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott  

Verksamhetsberättelse och årsbokslut för Knivsta kommunkoncern 
2020 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna årsredovisningen för kommunen 
och kommunkoncernen 2020. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning för Knivsta kommun och kommunkoncern 2020. Kommunkoncernens 
ekonomiska och verksamhetsresultat har varit goda under året, bedömningen är kommunen 
uppfyller kraven på god ekonomisk hushållning. Det goda resultatet innebär att en avsättning 
till resultatutjämningsreserven görs om 20 miljoner kronor, även tidigare års underskott är i 
och med bokslut 2020 reglerat enligt kommunallagen (balanskravsresultat). 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-23 
Årsredovisning 2020 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomichefen 
Revisorerna 
 

 
 

Daniel Lindqvist  Dan-Erik Pettersson 
Kommundirektör  Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslut om godkännande av årsredovisningen påverkar inte barn. Årsredovisningen är en 
berättelse av föregående års verksamhet. Den ska främst följa god redovisningssed enligt 
redovisningslagen, men det finns inslag av värderingar av resultat som bland annat styrs av 
enkäter och andra attitydundersökningar där barn har varit med och påverkat. 
 
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 



 
 
 

Årsredovisning 2020 

Knivsta kommunkoncern 
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Politisk organisation 
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Kommunstyrelsens ordförande 
År 2020 kan främst beskrivas som året då en allvarliga pandemi svepte över världen. Det började 
med små notiser efter nyår och därefter fick den successivt ökande uppmärksamhet. I mitten av 
mars rekommenderades alla som har möjlighet att övergå till hemarbete. Gymnasieskolorna 
stängde någon dag senare. Under sommaren blev det lite lugnare innan smittspridningen åter tog 
fart under hösten, varvid olika verksamheter åter stängdes ner. Smittspridningen pågår 
fortfarande när detta skrivs, dock med viss dämpning och vaccinationer har startat i hela landet. 
Vi har all anledning att ta lärdom av pandemin i många avseenden, både i allmänhet och 
exempelvis när det gäller verksamheten på våra särskilda boenden. Pandemin har också tvingat 
oss att snabbt lära om i sättet att arbete när många har ställt om till distansarbete och videomöten. 
Min förhoppning är att vi tar tillvara de erfarenheterna och inte går tillbaka till att arbeta som 
tidigare. 
Året har även kännetecknats av fortsatt arbete med Stadsutvecklingsstrategi 2035 och med att 
säkerställa att fyra järnvägsspår kommer till stånd. Efter ett inlämnat folkinitiativ har kommunen 
utan framgång begärt omförhandling av avtalet hos regeringen. Kommunen har möjlighet att 
återkomma om hinder uppstår i framtiden. 
En redovisning av allt som skett i kommunen under året är förstås inte möjlig att göra. I våra 
verksamheter pågår mycket viktig verksamhet som har anpassats till förutsättningarna i skolor, 
förskolor, särskilda verksamheter, socialtjänst, tillsyn, planering etc. Jag nämner därför några 
saker som får utgöra exempel på nyheter för året. 

• Två ”hackaton” har genomförts med gott resultat. Det är ett arbetssätt för att med blandade 
kompetenser lösa olika problem som har identifierats. 

• Arbetet med digitalisering har fortsatt och under året har exempelvis digital signering av 
protokoll införts. 

• Tillfälliga stödinsatser har gjorts för att stötta näringslivet under pandemin. 
• Knivsta har utsetts till länets bästa kommun för företagarna enligt företagarnas egen 

omröstning. 
• Det första gestaltningsprogrammet och arkitekturpolicyn för nybyggnation har tagits fram. 
• Startbeslut har tagits för ny idrottshall vid Adolfbergsskolan i Alsike. 
• Nya naturreservat har inrättats. 
• Medborgarråd med 450 deltagare har inrättats. 
• Genomförandet av majoritetens trygghetspaket har inletts. 
• Agenda 2030 har aktualiserats i verksamhetssystemet. 
• ”Skoldialog” för samhällsutveckling med Thunmanskolan har genomförts.  

Vad gäller det ekonomiska resultatet hamnar det på ca 39 miljoner kronor, dvs ett överskott på 
3,3 procent, vilket stärker ekonomin inför framtida utmaningar. Arbetet med att långsiktigt 
säkerställa en organisation och en ekonomi som klarar att leverera god välfärd till fler fortgår, 
trots minskade skatteintäkter relativt sett.  
Jag vill tacka medarbetare, invånare och företagare i kommunen för allt det goda arbete som 
gjorts och kommer att göras i arbetet för ett ännu bättre Knivsta. 
Klas Bergström 
Kommunstyrelsens ordförande  
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Förvaltningsberättelse 
Översikt över verksamhetens utveckling 

  

Kommunkoncernen  2016* 2017* 2018 2019 2020 

Verksamhetens intäkter tk
r 

360 861 366 417 356 419 395 268 419 948 

Verksamhetens kostnader tk
r 

-1 128 
416 

-1 198 
249 

-1 290 
091 

-1 490 
106 

-1 388 
700 

Årets resultat tk
r 

59 004 6 916 -1 102 31 558 68 202 

       

Nettoinvesteringar tk
r 

119 264 350 602 249 236 249 236 132 657 

Långfristig skuld koncern tk
r 

791 475 1 313 999 1 707 935 1 782 634 1 755 848 

Långfristig skuld per invånare kr 45 689 72 741 91 236 94 645 91 900 

       

Soliditet % 27,2 24,7 22,8 23,5 24,2 

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser % 19,3 17,1 17,4 18,3 19,2 

       

Kommun  2016 2017 2018 2019 2020 

Antal invånare  17 323 18 064 18 720 18 835 19 106 

Antal månadsanställda  1 013 1 051 1 056 1 075 1 086 

Utdebitering per skattekrona  20:91 20:91 20:91 21:61 21:61 

       

Verksamhetens intäkter tk
r 

276 150 324 284 256 645 249 509 298 880 

Verksamhetens kostnader tk
r 

-1 141 
756 

-1 223 
774 

-1 322 
495 

-1 386 
468 

-1 430 
675 

Skatteintäkter inkl. generella       

statsbidrag samt inkomst-       

och kostnadsutjämning tk
r 

935 721 971 983 1 040 542 1 142 841 1 160 831 

       

Nettokostnader inkl finansnetto tk
r 

908 784 947 550 1 059 130 1 124 974 1 122 039 

i procent av skatteintäkter % 97,1 97,5 101,8 98,4 96,7 

       

Årets resultat tk
r 

26 937 -8 329 -18 588 17 868 38 792 

Årets resultat % av skatter, bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning 

 2,9 2,5 -1,8 1,6 3,3 
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Kommunkoncernen  2016* 2017* 2018 2019 2020 

       

Nettoinvesteringar tk
r 

14 550 40 154 31 145 47 263 67 924 

Bruttosjälvfinansieringsgrad 
anläggningsinvesteringar 

% 26,7 106 130 110 110 

Långfristig skuld kommun tk
r 

417 659 422 612 319 329 275 544 256 957 

Långfristig skuld per invånare kr 24 110 23 395 17 058 14 629 13 449 

       

Soliditet % 48,3 48,6 53,5 55,4 54,9 

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser % 34,5 33,7 39,7 41,7 42,7 

*) Kommunkoncernen 2016-2017 inkludera endast kommunens helägdabolag, från 2018 
inkluderas även Roslagsvatten och Brandkåren Attunda 
Befolkningen i Knivsta kommun fortsätter att växa. Under de senaste fem åren har antalet 
invånare ökat med 13 procent. En ökad folkmängd ökar också skatteintäkterna och kostnaderna, 
liksom investeringarna. 
Nettoinvesteringarna har under de senaste åren i koncernen uppgått till drygt en miljard kronor. 
Den enskilt största investeringen är kultur-, idrotts- och fritidsanläggningen CIK med drygt 400 
miljoner kronor. 
Låneskulden har av naturliga skäl påverkats starkt av investeringarna. En kraftig ökning från 
2016 till 2020 kan skönjas i kronor per invånare. Soliditeten inklusive pensionsförpliktelser är 
dock stabil – runt 20 procent för kommunkoncernen. 
Kommunskatten höjdes med 70 öre 2019 och år 2021 kunde den sänkas med tio öre. 
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Den kommunala koncernen 

Kommunkoncernen 

Kommunkoncernen inkluderar förutom kommunens egen verksamhet (styrelse och nämnder) 
även de bolag där kommunen har ett betydande inflytande. 
Helägda bolag som Kommunfastigheter i Knivsta AB har uppdraget att förvalta, tillhandahålla 
och utveckla kommunens verksamhetslokaler. Bolaget ska agera affärsmässigt, men styrs av 
självkostnadsprincipen. Det betyder att bolaget över tid ska säkra värdet av beståndet och 
erbjuda ändamålsenliga lokaler till en låg kostnad för ägaren Knivsta kommun. 
Alsike Fastighets AB är ett dotterbolag till Kommunfastigheter i Knivsta AB och exploaterar 
mark i Alsike. Bolaget ska ge marknadsmässig avkastning. 
Knivstabostäder AB är kommunens allmännyttiga bolag. Det styrs av lagen, lag (2010:879) om 
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Det betyder konkret att företagets verksamhet 
bedrivs enligt affärsmässiga principer. 
Knivsta kommun är delägare i flera bolag samt medlem i flera förbund och gemensamma 
nämnder. Exempelvis ingår kommunen i en gemensam överförmyndarnämnd med andra 
kommuner i Uppsala län (värdkommun är Uppsala). Samma lösning har kommunen valt för 
lönehanteringen tillsammans med Tierp och Älvkarleby kommuner. 
Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund där Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna, 
Järfälla och Upplands Bro kommuner ingår. Samägda bolag där kommunen inte bedöms ha 
något betydande inflytande är bland annat Roslagsvatten AB, där kommunens VA-frågor är 
samlade. 

Andra företag med ägarintresse 

Andra företag med ägarintresse, vars verksamhet är av obetydlig omfattning, definieras som 
företag där den kommunala koncernens andel av omsättning eller omslutning är mindre än två 
procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Privata utförare 

Privata utförare är organisationer eller företag som helt ägs av andra juridiska personer än 
kommunen, och till vilka kommunen överlämnat vården av en kommunal angelägenhet. 
Överlämnandet har skett på sådant sätt att ett betydande inflytande inte erhållits. Överlämnandet 
kan ske genom upphandling enligt lag om offentlig upphandling, lag om valfrihet eller på annat 
sätt. 
Verksamheter som har upphandlats med stöd av Lagen om upphandling (LOU) är bland annat ett 
av kommunens äldreboenden. Kommunens gruppbostäder (lagen om stöd och service) är utlagda 
på entreprenad. Kommunens hemtjänst bedrivs inom ramen för lagen om valfrihet. 
Avfallshantering bedrivs även den i extern regi, liksom en stor del av individ- och 
familjeomsorgen. Främst handlar det om hem för vård eller boende, så kallade HVB-hem. 
Friskolor definieras inte som privata utförare även om de har kommunal finansiering, eftersom 
de tillkommer genom avtal med staten. 
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Verksamhet andel av brukare andel av kostnad större utförare 

Förskola 39% 46% Pysslingens förskolor, Sankta 
Maria (svenska kyrkan) 

Grundskola 9% 16% Margarethaskola, Sankta Maria 
(svenska kyrkan) 

Gymnasieskola 88% 93%  

Individ och familjeomsorg barn 
och unga 

- 40%  

Individ och familjeomsorg vuxna - 46%  

Insatser funktionshindrade - 32% Nytida, Sankta Maria (svenska 
kyrkan) 

Särskilt boende, äldre 44% 49% Vardaga 

Hemtjänst, äldre 8% 18% Attendo 

  

Samspelet mellan kommunen och dess bolag 

De olika delarna av kommunkoncernen påverkar varandra på ett eller annat sätt när förändringar 
sker. Nedan förklaras dels kommunens sätt att fördela skatteintäkter, dels hur de ekonomiska 
sambanden kan se ut mellan bolag och kommun. 
Det främsta uppdraget för kommunkoncernens bolag är att hantera kommunens fastigheter. 
Knivstabostäder är kommunens allmännytta med 492 hyreslägenheter. Tillsammans med 
kommunen har bolaget uppdraget att leverera samhällsnytta, även om kommunen har 
huvudansvaret för bostadsförsörjningen. Likaså har kommunen ansvar för integration, 
flyktingmottagande, sociala kontrakt och så vidare. För dessa målgrupper är en hyreslägenhet 
ofta den första bostaden. Knivstabostäders uppdrag är att fördela lediga lägenheter enligt 
bostadskön. Ett väl fungerande samspel medför ekonomiska vinster i kommunkoncernen som 
samhällsekonomiska vinster. 
Kommunfastigheter i Knivsta AB förvaltar och tillhandahåller lokaler för kommunens 
verksamheter. När kommunen exempelvis har behov av fler platser i äldreboenden är det normalt 
Kommunfastigheter som får en beställning att bygga ett äldreboende. Finansieringen av 
byggnation sker i regel med lånade medel. Genom ett hyresavtal med kommunen erhålls intäkter 
för att betala lånen. Indirekt påverkas därför kommunen av att bolagen lånar pengar och indirekt 
är bolagens intäkter desamma som kommunens – nämligen skatteintäkter. 
Alsike Fastighets AB:s exploatering av Alsike innebär inflyttning till kommunen, vilket ger 
ökade skatteintäkter men också krav på utökad kommunal service. När bolaget exploaterar krävs 
också en god samverkan med kommunen i byggandet av infrastrukturen. 
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Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

Utblick omvärlden 

Sverige är en liten öppen ekonomi, förändringar i omvärlden får numera ett snabbt genomslag i 
kommunernas skatteintäkter. Det beror i sin tur på att sysselsättningen påverkas av omvärldens 
ekonomiska utveckling. I spåren av pandemin covid-19 har den ekonomiska aktiviteten gått ned 
och sysselsättningen minskat, vilket påverkat kommunernas skatteintäkter. Sysselsättningen är 
den viktigaste parametern och genererar löneutfall som kan beskattas. 
Under 2020 har riksdagen fattat flera beslut om att höja statsbidragen för att kompensera 
bortfallet. Efter sommaren vände ekonomin upp något och i synnerhet exportindustrin. Detta har 
inneburit att skatteintäkterna blivit bättre än förväntat, en viktig faktor för Knivsta kommuns 
goda resultat 2020. 
Ränteutvecklingen har också påverkats av pandemin, tidigare prognoser om höjd ränta är nu 
långt borta. Detta har konsekvenser för kommunens räntekostnader, främst för 
kommunkoncernen. En förändring av räntan med en procent påverkar räntekostnaden upp till 14 
miljoner kronor per år. 
Den lägre aktiviteten i omvärlden och Sverige kan antas påverka bostadsmarknaden. 
Bostadspriserna har dock inte påverkats och inte heller intresset för att bygga i Knivsta. En 
förändring som kan skönjas är att det blivit intressantare att bygga och investera i 
hyresfastigheter (tidigare var det bostadsrätter). Detta har betydelse för Knivsta kommuns 
ekonomi genom exploateringsnettot, det vill säga de försäljningsintäkter kommunen erhåller för 
markförsäljning. Även under 2020 var intäkterna goda, och intresset för bostadsinvesteringar är 
fortsatt stort i Knivsta. 
Inflationen (KPI) är också låg, endast 0,5 procent, vilket fått till följd att prishöjningarna 
gällande varor och tjänster i allmänhet varit låga under året. Detta ger dock en skev bild av 
kostnadsutvecklingen i kommunen som styrs av andra index än KPI, exempelvis OPI 
(omsorgsprisindex) med flera.  
*) prognos SKR 

Nyckeltal Sverige 2010 2015 2020 

BNP tillväxt 2,9 4,5 -3,3* 

Konsumentprisindex 2,3 0,1 0,5 

Riksbankens reporänta 1,25 0,00 0,00 

*) prognos SKR 

Politiska beslut 
Knivsta kommun har ingått avtal med staten om att planera och möjliggöra 15 000 nya bostäder 
till år 2057, 9 000 i Knivsta och 6 000 i Alsike. Detta avtal styr i allt väsentligt utbyggnaden av 
infrastruktur och kommunal service för lång tid framöver. 
Avtalet ger i utbyte 4-tågspår mellan Stockholm och Uppsala, tågstopp i Alsike tätort och 
ytterligare en motorvägspåfart. Detta innebär fortsatt befolkningstillväxt och stora framtida 
investeringar. 
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Bakgrundsdata och befolkning 

Bakgrundsdata och befolkningsstruktur har stor betydelse för kommunen. Servicen är utbyggd 
och utvecklad till stor del efter bakgrundsdatan. 

Tabell Knivsta   Pendlingskommun nära större 
stad 

 2010 2015 2020 2010 2015 2020 

Folkmängd 14724 16869 19106 15362 15803 16568 

Medelålder 36 37 37 42 43 43 

Arbetslöshet 18-64 år, % 3,5 2,5 3,5 7,8 6,4 6,0 

Utrikes födda, andel % 9,1 11,2 13,7 9,9 11,9 13,9 

Demografisk försörjningskvot 0,75 0,78 0,81 0,80 0,85 0,89 

Andel eftergymnasial utbildning 25-
64 år 

46 50 51 27 30 32 

Nettopendling -53 -52 -54 -26 -27 -27 

Under de senaste 10 åren har folkmängden i Knivsta totalt ökat med nära 4 500 invånare, och 
den snabba ökningen fortsätter. Under 2020 ökade Knivsta med  271 invånare eller 1,4 procent. 
Hög befolkningstillväxt ger stora investeringsbehov, och även behov av att utöka den 
kommunala servicen genom rekrytering av nya medarbetare etc. 
Medelåldern i Knivsta är fortsatt låg, vilket är en konsekvens av hög andel barn och unga och låg 
andel äldre (se vidare information under befolkningsandelar). 
Arbetslösheten har ökat i Knivsta kommun under 2020. Pandemin har påverkat Knivsta mera än 
kommungruppen ”pendlingskommuner nära större stad” där det har varit en minskning av 
arbetslösheten. Orsaken är sannolikt Arlanda, som är en betydelsefull arbetsplats för Knivstabor. 
Andelen utrikes födda har ökat i Knivsta i linje med kommungruppen ”pendlingskommuner nära 
större stad”.  
Med den demografiska försörjningskvoten menas hur många som är barn och unga (upp till19 
år) samt äldre (65 år +) satt i relation till den arbetsföra befolkningen (20 – 64 år). Måttet visar 
hur många andra en person som arbetar måste ”försörja”, förutom sig själv. Ett lågt värde är 
önskvärt, men SKR befarar att talet i framtiden kommer att vara dubbelt som högt som nu. 
Försörjningskvoten i Knivsta är något lägre jämfört med kommungruppen. 
Nettopendlingen är intressant att studera utifrån dagbefolkningsperspektivet, och visar även 
behovet av goda kommunikationer till och från Knivsta. Nettopendlingen är kraftigt negativ, dvs 
många fler pendlar ut än in till Knivsta. Samma mönster finns i kommungruppen men i mindre 
utsträckning.  
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Under åren 2019 – 2020 har befolkningstillväxten planat ut, i starkt kontrast mot åren 2015 – 
2018 då Knivsta kommun hade mycket hög befolkningstillväxt och växtvärk. Kommunens 
geografiska läge mellan Stockholm och Uppsala är mycket attraktivt. Närheten till Arlanda, 
motorvägen E4 samt goda allmänna kommunikationer (tågförbindelse med Stockholm och 
Uppsala) är viktiga faktorer. Även lärosätena i Uppsala bidrar till attraktionskraften, samt de fina 
naturområdena i Knivsta kommun. 
Den tillväxt som varit, med nära 50 procent sedan 2003, har lett till att nya förskolor, 
grundskolor, äldreboenden, kultur- och fritidsanläggningar med mera byggts. 

  Knivsta   Pendlingskommun nära större 
stad 

Åldersstruktur, andelar 2010 2015 2020 2010 2015 2020 

0-19 år K 15,2% 14,7% 14,8% 11,8% 11,4% 11,7% 

0-19 år M 15,8% 15,5% 15,9% 12,5% 12,1% 12,5% 

20-64 år K 28,5% 28,1% 27,3% 27,3% 26,6% 25,8% 

20-64 år M 28,7% 28,1% 28,1% 28,5% 27,9% 27,4% 

64-79 år K 4,4% 5,3% 5,5% 7,3% 8,3% 8,4% 

64-79 år M 4,7% 5,6% 5,4% 7,2% 8,3% 8,4% 

80-w år K 1,5% 1,5% 1,5% 3,4% 3,3% 3,3% 

80-w år M 1,1% 1,2% 1,4% 2,2% 2,2% 2,4% 

Knivsta kommun har en hög andel barn och unga, den är bland de högsta i hela Sverige. Det 
motsatta gäller de äldre, där är Knivsta bland dem med lägst andel. Knivsta uppvisar alltså  två 
ytterligheter i demografin, något som får följder för den kommunala organisationen. Över 50 
procent av kommunens resurser går till pedagogisk verksamhet. Det påverkar även den politiska 
debatten i hög grad, och har en långsiktig påverkan på det framtida servicebehovet och 
planeringen av det. 
Även i gruppen ”kommuner med större städer” är andelen barn och unga hög och andelen äldre 
lägre än genomsnittet för Sverige. Fördelningen har under de senaste tio åren inte förändrats 
nämnvärt, inte heller könsfördelningen visar någon större förändring. 
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Risk- och känslighetsanalys 

Kommunens ekonomi påverkas av olika faktorer som ligger både inom och utanför kommunens 
egen kontroll. 

Identifierad 
risk Beskrivning Enhet Hantering av risk 

Omvärldsrisk 

Befolkning Risk för lägre alternativt högre 
befolkningstillväxt än 
prognostiserat. Stor påverkan 
på intäkter från skatter och 
bidrag samt driftskostnader. 

Kommunala 
koncernen 

Befolkningsprognos två gånger per år, analys av 
statistik och skatteprognoser. Vid förändringar 
översyn av servicenivåer samt lokalbehov. Vid 
behov revidering av kommunens budget. 

Förändringar i 
statsbidrags- 
och 
utjämningssyst
emet 

Risk för lägre intäkter från 
utjämningssystemet om 
glesbygden fortsätter att 
prioriteras, samt oförutsägbara 
förändringar av statsbidrag. 

Kommunala 
koncernen 

Förändringar i utjämningssystem är normalt en 
lång process. Statsbidragen hanteras alltid i 
budgetprocessen. Snabba förändringar måste 
hanteras inom det finansiella målet alternativt 
revideras av kommunens budget. Enbart 
beslutade statsbidrag budgeteras, enligt 
försiktighetsprincipen. 

    

Verksamhetsrisk 

Personal Kompetensförsörjning, 
konkurrensen är hård om 
arbetskraft. Risk för svårighet 
att upprätthålla planerad 
bemanning och leverans av 
goda resultat (kvalitet). 

Kommunala 
koncernen 

Attraktiv arbetsgivare (varumärket, profilering) 
Arbetsgivarpolitik (t ex friskvård, förmåner) 
Kompetensutveckling (behålla medarbetare) 
Rekrytering (vikariepool, mässor etc) 

Ändamålsenlig 
verksamhet 

Kommunkoncernen ska 
erbjuda en väl fungerade 
kommunal service. Risk att 
drabbas av förluster till följd av 
bristfälliga interna processer, 
fel orsakade av den mänskliga 
faktorn eller felaktiga system. 

Kommunala 
koncernen 

God intern kontroll. Avtalsuppföljning 
Kvalitetsutveckling. Analyser av nyckeltal 

 
 

  

Pensionsförpliktelse och övriga åtaganden 

Pensionsåtaganden påverkar kommunens finansiella handlingsutrymme under en lång tid 
framöver. Pensioner intjänade före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse, och inte som en 
skuld på balansräkningen. När pensionen betalas ut uppstår kostnaden för kommunen. Kostnaden 
för utbetalning av pensioner intjänade före 1998 har enligt kommunens pensionsförvaltare nått 
sin kulmen redan nu (ca sju miljoner kronor årligen). 
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Kommunens pensionsåtagande uppgick den 31 december 2020 till 147 miljoner kronor (153,1 
miljoner kronor år 2019). Det är en minskning med drygt sex miljoner kronor jämfört med 
föregående år. I beloppen ingår löneskatt med 24,26 procent. 
Visstidsförordnanden, som ger rätt till särskild avtalspension, redovisas som en avsättning när 
det är troligt att den kommer att leda till utbetalningar. Inget avtal om särskild avtalspension 
finns upprättat för tjänstemän, och inget är taget i anspråk för förtroendevalda. 

Belopp i miljoner kronor 2016 2017 2018 2019 2020 

Skuld inkl löneskatt 9 8,3 9,9 13,2 11,3 

Ansvarsförbindelse inkl löneskatt 156,7 152,7 155,3 153,1 147,0 

Visstidsförordnande - - - - - 

All nyintjäning av pensioner försäkras och avsätts därför inte i balansräkningen. Skulden den 31 
december på 11,3 miljoner kronor inklusive löneskatt avser premier som ska inbetalas för 
nyintjäning år 2020. 
En förändring av RIPS-räntan ska leda till en ökad eller minskad pensionsskuld. Förändringen är 
en kostnad som ska påföras årets resultat. I och med att kommunen försäkrar bort all nyintjäning, 
och inte har någon bokförd skuld utöver förpliktelsen, så påverkas inte kommunen av eventuella 
förändringar av RIPS-räntan. 
Det som påverkar i en försäkringslösning är att premierna för försäkringen ökar eller minskar i 
framtiden. Även om pensionerna försäkras kan pensionskapitalet generera ett överskott, 
överskottsmedel. Detta återbetalas inte till försäkringstagaren, utan kan användas till 
pensionsutbetalningar, premier och indexering av förmåner. Den 31 december 2020 var 
Överskottsfondens värde 2 880 794 kronor (2 844 845 kronor år 2019). 
Pensionsförpliktelse 2020-12-31 

Pensionsförpliktelse kommun Belopp 

1. Total pensionsförpliktelse i balansräkning 158 354 

a) Avsättning inkl. särskild löneskatt 11 323 

b) Ansvarsförbindelse inkl. särskild löneskatt 147 032 

2. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsförsäkring 59 065 

3. Pensionsförpliktelse som tryggats i pensionsstiftelse 0 

4. Pensionsförpliktelse (inkl. försäkring och stiftelse) 217 419 

Förvaltade pensionsmedel - Marknadsvärde Belopp 

5. Totalt pensionsförsäkringskapital 56 576 

a) Varav överskottsmedel 2 881 

6. Totalt kapital, pensionsstiftelse 0 

7. Finansiella placeringar (egna förvaltade pensionsmedel) 0 

8. Summa förvaltade pensionsmedel 56 576 

Finansiering Belopp 

9. Återlånade medel 160 843 

10. Konsolideringsgrad 26% 
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Övriga åtaganden är främst kommunala borgensåtaganden. Sådana kan innebära en finansiell 
risk då kommunen kan tvingas överta lån eller ge aktieägartillskott till ett kommunalt bolag för 
att undvika konkurs. Knivsta kommun har haft som praxis att ge kommunens helägda bolag 
kommunal borgen. 
Kommunens samlade borgensåtagande för lån eller dylikt uppgick 31 december 2020 till 1,6 
miljard kronor. Knivsta kommun har inte infriat några borgensåtaganden under år 2020. Det 
föreligger ingen känd förlustrisk gentemot de egna bolagen avseende ingångna 
borgensåtaganden och ansvarsförbindelser. Under året har inga nya borgensåtaganden beslutats. 
Kommunen ingick i februari 2008 en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest 
i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. 
Knivsta kommun har som delägare i kommunalförbundet Norrvatten en garantiförpliktelse för 
förbundets lån motsvarande ägarandelen. Garantiförpliktelsen uppgår till 13,2 miljoner kronor 
(11,8 miljoner kronor år 2019). 

Finansiella risker 

Finansiell verksamhet är förknippad med risktagande, i form av såväl finansiella som operativa 
risker. 

Identifierad 
risk Beskrivning Enhet Hantering av risk 

Finansiell risk 

Ränterisk Hög skuldsättning, betydande 
kostnadseffekter vid ökad 
räntenivå 

Kommunala 
koncernen 

Strategi för ränte- och kapitalbindning. Tak för 
skuldsättning per invånare. Prioriterad 
investeringsplan. 

Resultatrisk Exploateringsvinster 
inräknade i driftbudgeten samt 
ingående underskott för delar 
av verksamheten. 

Kommunala 
koncernen 

Goda kalkyler för exploatering, realistiska, strategi 
för minskat beroendet av exploateringsvinster. 
Översyn av servicenivåer. Förändringsarbete med 
fokus på produktivitetsökning. 

Kreditrisk Risken att motparten i en 
finansiell transaktion 
(placeringen) inte kan uppfylla 
villkoren i kontraktet, vilket 
förorsakar fordringsägaren en 
förlust. 

Kommunala 
koncernen 

Placering får endast ske i motpart med god 
kreditvärdighet. Kreditrisken ska spridas genom att 
fördela placeringar mellan olika emittenter. 
Kommunkoncernen har idag inga placeringar. 

Finansieringsri
sk 

Att vid någon tidpunkt inte ha 
tillgång till, eller endast mot en 
ökad kostnad ha tillgång till, 
medel för betalningar. 

Kommunala 
koncernen 

God diversifiering avseende lånens 
förfallostruktur, upplåningsformer. Stabila 
långivare (Kommuninvest) och väl avvägda 
likviditetsreserver. 
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Identifierad 
risk Beskrivning Enhet Hantering av risk 

Pensionsåtaga
nden och 
övriga 
åtaganden 

Pensionsåtaganden påverkar 
kommunens finansiella 
handlingsutrymme under en 
lång tid framöver. 
Borgensåtaganden och andra 
åtaganden innebär att 
kommunen kan tvingas överta 
lån från till exempel ett 
kommunalt bolag. 

Kommunala 
koncernen 

Pensioner försäkras bort för att minimera 
långsiktig påverkan på kommunens ekonomi. 
Pensionsförpliktelsen (intjäning före 1998) 
bevakas genom beräkningar flera gånger per år. 
Genom en ökad befolkning i kommunen minskar 
skulden i betydelse och som finansiell risk. 
Borgensåtaganden sker endast mot kommunala 
bolag och förbund. Uppföljning och utvärdering av 
bolag och förbunds ekonomi kontinuerligt. 

Soliditet Kommunens soliditet bör ligga 
stabilt eller öka på lång sikt. 

Kommunala 
koncernen 

Stabila överskottsmål som är minst 1 procent av 
skatter, bidrag och kommunalekonomisk 
utjämning. Sträva mot 2-3 procents överskottsmål. 

  

Händelser av väsentlig betydelse 

Året har överskuggats av pandemin covid-19, som direkt eller indirekt har påverkat Knivsta 
kommuns verksamheter. Periodvis har det inneburit hög arbetsbelastning och hög sjukfrånvaro 
men också förändrade arbetssätt. Distansarbete är numera det nya normala inom många 
funktioner; det gäller dock inte inom omsorgen eller förskolan. Inom grundskola och gymnasium 
har det skett en liten förändring gällande distansarbete, vilket visar på behovet av fortsatt 
utveckling av digitaliseringen. Nya arbetssätt har även införts fysiskt, främst inom omsorgen, 
gällande hygienriktlinjer och skyddsutrustning. 
Stora förändringar i beteenden har skett i pandemins spår. Insatserna inom omsorgen har 
minskat. Behoven finns men rädslan för smitta har inneburit minskad efterfrågan. Inom 
socialtjänsten har antalet HVB-hemsplaceringar varit mycket lägre än ett normalår. Utnyttjandet 
av färdtjänst och riksfärdtjänst har minskat till rekordlåga nivåer. Orosanmälningar om barn och 
unga har dock ökat något jämfört med tidigare år. Miljötillsynen har fått anpassas och i vissa fall 
pausas. Det har även tillkommit ett nytt tillsynsansvar över tillfälliga smittskyddsåtgärder på 
serveringsställen. 
Den så kallade "hemestereffekten" och distansarbete har inneburit att invånarna stannar hemma i 
betydligt större utsträckning än vad som annars är vanligt. Det syns i statistiken gällande sökta 
bygglov, besök i naturreservat och motionsspår etc. Detta har i sin tur påverkat beläggningen på 
infarts- och pendlarparkeringarna, som haft ett stort intäktsbortfall under 2020. Hemmaeffekten 
påverkar även Knivsta kretsloppspark med fler besökare och ökade avfallsmängder, vilket ökat 
kostnaderna för extra bemanning och avfallsbehandling. 
Större och viktiga investeringar under året är Parkvägen i centrala Knivsta, cirkulationsplats efter 
Gredelbyleden samt infrastruktur inom området Centrala Ängby. Införandet av ett nytt 
insamlingssystem för avfallshanteringen, fyrfackskärl, har lett till en större investering i nya kärl. 
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Utvecklingen av Knivsta påverkas i hög grad av exploateringen. Under året har flera 
markförsäljningar slutförts med exploatörer för bostadsbyggande inom området Centrala Ängby. 
Även exploateringsavtal har tecknats med byggherrar där kommunen inte är markägare, bland 
annat området Segerdal och Lilla Brännkärrsskogen. Vidare har stadsutvecklingsavtal tecknats 
med fyra så kallade ankarbyggherrar. Avtalen innebär att kommunen till var och en av 
byggherrarna anvisar mark inom Västra Knivsta motsvarande högst 250 bostäder. 
Under året har både nya verksamheter tillkommit och några avvecklats. Under våren togs 
kommunens ishall i drift. I augusti öppnades Tegelparkens servicebostad enligt LSS. Från hösten 
avvecklades Citronens förskola. En ny enskild förskola, Boängens förskola, tillkom under 
hösten. Planeringen för vårdcentrum i Knivsta fortsätter. Syftet är att skapa en effektiv och nära 
vård med fokus på psykisk hälsa för barn och unga, samt tidiga insatser för alla målgrupper.  
Arbetet med att säkra en avloppsreningskapacitet fortgår (beslut under 2021). Huvudspåret är 
medlemskap i Käppalaförbundet med anslutning till stamledningen i Sigtuna kommun och 
reningsverket Käppala. 
Digitaliseringen tar kliv framåt; digital signering är infört inom flera områden. E-arkiv och office 
365 är under införande. Nya verksamhetssystem har införts inom det pedagogiska området där 
processer nu har automatiserats. Ekonomisystemet har uppgraderats och nytt 
upphandlingsverktyg tagits i bruk. Ett nytt vård- och omsorgssystem är under införande. Det ska 
ersätta två andra och förväntas leda till effektivare processer under 2021. Ett ytterligare stöd är 
den digitala Chefsportalen, som möjliggör för chefer att lättare ”hitta lätt för att göra rätt”. Under 
2021 införs arbetsmiljö- och IT-förvaltningsmodulerna i kommunens styr- och ledningssystem. 
I början av 2020 (innan pandemin) befarades ett underskott i kommunens ekonomi, något som 
initierade en revidering av budgeten. Efterhand skapade pandemin stor osäkerhet om 
skatteintäkter. I juni 2020 beslutades om reviderad budget, därefter har statsbidrag tillkommit 
och skatteprognoser och verksamheternas resultat förbättrats. Osäkerheten finns dock kvar inför 
kommande år och den var också en viktig anledning till att budgeten reviderades. Den har även 
föranlett krav på effektivare hantering av invånarnas skatter, vilket utmynnat i utvärderingar av 
processer och verksamhet. Ett resultat av detta är en pågående förändring av kommunens 
bolagsstruktur och verksamhet, något som ska vara slutfört 2021. 
Efter året slut och under rapportens framtagande har en viktig händelse inträffat. Förslag om ny 
bolagsstruktur med bildandet av en större kommunkoncern och ett Kommunhus AB beslutas av 
kommunfullmäktige i mars månad. 
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Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten 

Övergripande ansvar och roller 

Knivsta kommunkoncern består av flera politiska nivåer – kommunfullmäktige, kommunstyrelse 
och nämnder samt styrelser för de kommunala bolagen. Därtill finns det en 
tjänstemannaorganisation till stöd för det politiska styret och för genomförandet av 
verksamheten. 
Kommunfullmäktige är kommunens högsta politiska organ. Ledamöterna tillsätts i allmänna val. 
Fullmäktige styr kommunkoncernen, bland annat genom att fastställa vision, mål och budget, 
ägardirektiv och årsredovisning. Kommunstyrelsen leder och samordnar mål och uppdrag för 
kommunkoncernen, har uppsikt över nämndernas och bolagens verksamhet samt följer upp 
resultaten. 
Kommunens förvaltning styrs av politiskt tillsatta nämnder. Formella uppdrag och ansvar anges i 
reglementen beslutade av fullmäktige. I reglementet för en nämnd anges bland annat vilka lagar 
den har att följa och tillämpa. De kommunala bolagen styrs av bolagsstyrelser som utses av 
kommunfullmäktige. Bolagens syfte och uppdrag anges i en bolagsordning för varje bolag. 
Nämnder och bolagsstyrelser beslutar om årliga verksamhetsplaner för förvaltningen eller 
bolaget i enlighet med fullmäktiges inriktning och mål. Förvaltningen i kommunen och bolagen 
avgör hur resultaten ska nås. 
Förvaltnings- och bolagsledningar driver verksamhet, säkrar utveckling, följer upp och 
kommunicerar resultat. Enheterna kompletterar med egna verksamhetsplaner med detaljerade 
aktiviteter. Varje medarbetare har en medarbetardialog med sin chef, där individuella uppdrag 
fastställs. 
 
I styrsystemet innebär det att tjänstemännen i kommunens och bolagens förvaltning ska översätta 
de politiska visionerna, målen och uppdragen till operativa mål och konkreta insatser samt 
återrapportera till ansvarig nämnd/styrelse hur verksamhet och ekonomi utvecklas. 

Den röda tråden 

Målstyrning är en del av grundpelarna i kommunens styrning och syftar till utveckling och större 
förändringar av kommunens verksamheter. Den "röda tråden" bygger på en förståelse för det 
resultat- och målstyrningssystem som anger vad kommunen vill åstadkomma. Det finns en tydlig 
målkedja, från vision och mål antagna av fullmäktige ned till verksamhet och medarbetare. Den 
röda tråden binder ihop mål och indikatorer på en övergripande nivå med det som faktiskt sker i 
verksamheterna. Resultat utgår i första hand från ett invånar- och brukarperspektiv. Med det 
menas det som Knivstabon får för sina skattepengar och kvaliteten på välfärden. 

Uppsiktsplikt 

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens intressen och behöver ha uppsikt över 
nämndernas och bolagens genomförande av sina respektive uppdrag. 
Kommunstyrelsen ska 

• övervaka att de mål och planer för verksamheten och ekonomin som fastställts av 
fullmäktige efterlevs, samt att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och 
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ekonomiskt. 
• se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten 

utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under året. 
• följa upp hur den interna kontrollen utförs av nämnderna. 
• två gånger per år rapportera till kommunfullmäktige hur samtliga verksamheter inom 

kommunen utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål, och hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret. 

• inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av privata 
utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av fullmäktige fastställda 
program och direktiv. 

Förvaltningen stöder fortlöpande kommunstyrelsens uppsiktsplikt, i huvudsak genom analyser 
och avvikelserapportering. 

Intern styrning och kontroll 

Den interna styrningen och kontrollen är en del av kommunens styrsystem och ett redskap för 
kommunen att främja en effektiv ledning av organisationen, hantera risker, utveckla 
verksamheten och utvärdera verksamhetens resultat. Ytterst ska den säkerställa att 
verksamhetens syfte och mål nås. Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande 
ansvar för intern styrning och kontroll inom hela kommunen. 
Det innebär att kommunstyrelsen 

• beslutar om koncernövergripande anvisningar som reglerar arbetet med den interna 
styrningen och kontrollen.  

• säkerställer att det finns övergripande organisation och systematiska arbetssätt för intern 
styrning och kontroll.  

• inför varje ny mandatperiod genomför en utbildning i riskanalys för förtroendevalda. 
• årligen bedömer kommunkoncernens samlade system för intern styrning och kontroll 

och, i de fall det behövs förbättringar, beslutar om sådana eller föreslår 
kommunfullmäktige att besluta om förbättringar i granskningsrapporten.  

• årligen, i likhet med övriga nämnder/styrelser, upprättar en intern kontrollplan samt en 
slutrapport över kontrollens resultat, inklusive en eventuell åtgärdsplan avseende den 
egna verksamheten. 

Under 2020 har följande fem kommunövergripande kontrollmoment genomförts: 
Ekonomisk förvaltning – uppföljning av huruvida regler och riktlinjer för ekonomisk förvaltning 
efterlevs. 
Upphandling och inköp – kontroll av avtalstrohet och efterlevnad av kommunens riktlinjer. 
Bisysslor – kontroll av efterlevnad av regelverk och rutiner kopplade till bisysslor. 
Anmälan av delegationsbeslut – uppföljning av nämndens delegationsordning och kontroll av 
inkomna delegationslistor. 
Arbetsmiljö – kontroll av att kommunens arbetsmiljöpolicy, checklistor och rutiner inom 
systematiskt arbetsmiljöarbete används/efterlevs. 
Sedan har även ett antal nämndspecifika kontroller utförts: 
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Kommunstyrelsen – implementering av gemensam IT-nämnd. 
Utbildningsnämnden – läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser och uppföljning av 
statsbidrag. 
Socialnämnden – återsökningar till Migrationsverket och rättssäkerhet inom IFO barn och unga. 
Samhällsutvecklingsnämnden – medborgardialog. 
Bygg- och miljönämnden – personberoende funktioner inom verksamheten. 
Alla inplanerade kontrollområden gicks igenom under året, med tre undantag: Den interna 
krisorganisationen (bygg- och miljönämnden) samt samarbete med Roslagsvatten och med de 
kommunala bolagen (samhällsutvecklingsnämnden). 

Uppföljning av privata utförare 

Förvaltningen följer upp privata utförare enligt beslutad uppföljningsplan och rapporterar till sina 
respektive nämnder. I huvudsak följer utförarna lagar, föreskrifter och avtalen med Knivsta 
kommun. Inga större avvikelser har uppvisats under året. 
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God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

Knivsta kommun uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. Enligt kommunallagen ska 
kommunen varje år bedöma om kravet uppfylls. 
De ekonomiska resultaten når inte riktigt alla mål, exempelvis låneskulden och nettokostnad 
(kronor per invånare), men trenden är att det går i rätt riktning. Det tyngsta finansiella målet, 
resultatet, uppnås med god marginal för både kommunen och koncernen. 
Även verksamhetsmålen är av vikt för att bedöma god ekonomisk hushållning. Utvecklingen är 
blandad, flera mål visar god utveckling, andra har svagare resultat. Den huvudsakliga riktningen 
och trenden är ändå rätt (och bör även ses mot bakgrund av pandemin), därför är den 
sammantagna bedömningen att god ekonomisk hushållning råder. 

Uppföljning av mål och uppdrag 

Måluppföljning Kommunfullmäktige 

I detta avsnitt redovisas uppföljningen av kommunfullmäktiges mål och indikatorer i tabellform. 
Nyckeltalen för jämförbara kommuner och riket redovisas för förgående år. 

Värde 

 

Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 
 

Målet bedöms delvis uppnås. Kostnadsutvecklingen per invånare är nedåtgående, låneskulden 
per invånare har minskat och den tyngsta finansiella indikatorn – årets resultat – överstiger 
kraftigt det budgeterade resultatet. 

Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Kvinn
or 

2020 

Män 
2020 

Jämf. 
komm
uner 

Riket Mål 
2020  

Nettokostnad egentlig 
verksamhet, kr/inv  
 

56 861 61 535 58 677   59 464 58 783 56 861  

Låneskuld per invånare  
 83 753 94 645 91 900     75 000  

Årets resultat som andel 
av skatt & generella 
statsbidrag 
kommunkoncern, (%)  
 

-2,05% 4,16% 5,9%   2,96% 2,65% 1,5%  
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Nettokostnad egentlig verksamhet, kronor/invånare 

Knivsta kommun har en hög nettokostnadsnivå. Ambitionsnivån under 2020 var att bryta trenden 
och minska kostnadsnivån. Nyckeltalet för 2020 redovisas under våren 2021, men årets 
verksamhetsnetto indikerar en förändring, då utfallet var lägre än föregående år. Det innebär att 
trenden är bruten, men bedömningen är att måltalet inte uppnås. 

Låneskuld per invånare 

Måltalet för 2020 var 75 000 kr per invånare, mycket lägre än utfallet för 2019 (94 645 kr per 
invånare). Måltalet var med andra ord svårt att uppnå; för 2020 blev skulden per invånare cirka 
91 900 kr. Trenden har dock brutits, den snabbt stigande låneskulden per invånare har under 
2020 förbytts i en minskning. Denna utveckling väntas bestå de närmaste åren, innan större 
investeringar återigen tar fart i kommunkoncernen. 

Årets resultat som andel av skatt och generella statsbidrag kommunkoncern, (%) 

Den tyngsta indikatorn är årets resultat, målsättningen var minst 1,5 procent. Årets resultat för 
kommunkoncernen var 68,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,9 procent av skatter, bidrag och 
kommunalekonomisk utjämning. Det innebär att måltalet överträffas med god marginal. 
Knivsta kommuns resultat var 38,8 miljoner kronor. Det motsvarar 3,3 procent av skatter, bidrag 
och kommunalekonomisk utjämning och inkluderar även reavinst från försäljning av lägenheter 
om 5,7 miljoner kronor. 

Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av hög kvalitet till rimlig kostnad 
 

Målet bedöms delvis uppnås. Nettokostnadsavvikelsen är inte möjlig att beräkna för 2020. 
Bedömningen är att trenden är bruten, dock är avvikelsen fortsatt stor. När det gäller 
medborgarundersökningen genomfördes ingen mätning under 2020. Förändringen har varit 
marginell de senaste fem åren, bedömningen blir därför att mätresultat kommer att vara nära 
målvärdet. Indikatorn ”kostnad per betygspoäng” har utgått som nyckeltal. Tidigare år har 
Knivsta kommun haft goda värden och bedömningen är att kommunen fortsatt har en 
kostnadseffektiv grundskola. 

Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Kvinn
or 

2020 

Män 
2020 

Jämf. 
komm
uner 

Riket Mål 
2020  

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

7,19% 10,23
%    -0,98% 1,54% 4%  

Kostnad per 
betygspoäng i åk 9 i 
kommunala skolor, 
kr/betygspoäng  
 

387,56       370  

Nöjd Medborgar-Index 
- Helheten  
 

 54%    55,8% 53,43
% 60%  
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Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl LSS), andel (%) 

Utvecklingen de senaste åren har varit negativ, det vill säga en ökande avvikelse mot 
standardkostnaden. Med det menas att den verkliga kostnaden är högre än den förväntade 
kostnaden för en kommun med Knivsta kommuns demografi. 
Den totala nettokostnaden för 2020 (verksamhetsnetto i resultaträkningen) är nära utfallet 2019. 
Med ledning av detta kan det antas att den negativa utvecklingen har brutits. Dock är det föga 
troligt att måltalet om fyra procent över standardkostnaden kommer att uppnås. Nyckeltal att 
utvärdera finns tillgängliga i augusti 2021. 

Kostnad per betygspoäng i årskurs 9 i kommunala skolor, kr/betygspoäng 

Nyckeltalet påverkas av två faktorer, verksamhetens kostnader och meritvärdet. För vårterminen 
2018 visar SCB:s sammanställning att Knivsta kommuns kostnad per betygspoäng var 388 
kronor. Motsvarande belopp för riket som helhet var 424 kronor per betygspoäng, för 
”pendlingskommuner nära större stad” 442 kronor och för Uppsala län 428 kronor. Knivsta 
kommuns värde beror främst på de höga meritvärdesresultaten i årskurs 9. Kostnaden per elev i 
grundskolan är högre i Knivsta än i jämförelsekommunerna i länet och i riket. 
Grundskolans kostnader för 2019 ökade inte nämnvärt och meritvärdet steg från 235 till 237 
mellan åren 2018 och 2019; utvecklingen var med andra ord god. 2020 har meritvärdet ökat 
ytterligare till 246, vilket är det högsta värdet under de senaste fem åren. Indikatorn är borttagen 
från skolverket.se och kommer därför inte att användas mer i uppföljningar. 

Nöjd Medborgar-index – helheten 

Indikatorn ”Nöjd Medborgar-index” (NMI, helheten) hämtas från SCB:s 
medborgarundersökning. Knivsta genomför inte Medborgarundersökningen 2020, senaste 
medverkan var hösten 2019. NMI är ett samlat betyg på hur kommunens medborgare ser på de 
kommunala verksamheterna. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex (0 – 100). 
Gränsen för ”nöjd” går vid 55 – 75, högre tolkas som ”mycket nöjd". Knivstas resultat har legat 
stabilt (50 – 60) och har inte påvisat några statistiskt säkerställda skillnader mellan åren 2015 och 
2019, varför det är rimligt att anta att endast en mindre förändring av resultatet kommer att ske 
vid nästa mätning. 
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Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarens kompetens tas 
tillvara 

 
Målet bedöms som uppnått. Det ska delvis ses som ett mätetal för arbetsgivarvarumärket Knivsta 
kommun. Attraktivitetsgraden mäts genom dels ”Hållbart medarbetar-engagemang” (HME) och 
dels hur sjukfrånvaron förändras över tid. Årets HME-resultat överträffar måltalen och den 
positiva utvecklingen fortsätter. För sjukfrånvaro ses en ökning i spåren av pandemin. 

Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Kvinn
or 

2020 

Män 
2020 

Jämf. 
komm
uner 

Riket Mål 
2020  

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Motivationsindex  
 

80,4% 80,83
% 

81,75
%   79,46

% 
79,21

% 80%  

Medarbetarengagemang 
(HME) totalt kommunen 
- Ledarskapsindex  
 

79,6% 80,92
% 

81,33
%   78,75

% 
78,28

% 80%  

Sjukfrånvaro kommunalt 
anställda totalt, (%)  
 

6,7 6,9 8,1 8,8 5,5 5,97 6,5 6  

Medarbetarengagemang (HME) totalt i kommunen – motivationsindex 

Motivationsindex (81,9 procent) ligger högre än i flera kommuner i länet, där medeltalet är 80 
procent. Vid jämförelse med kommuner i motsvarande storlek har Knivsta även här ett resultat 
som står sig väl i förhållande till medeltalet (79 procent). Kommunens gemensamma värderingar 
– delaktighet, engagemang och tydlighet – har förhoppningsvis medverkat till den ökning som vi 
tidigare ser i indexet (från 80,4 procent år 2018). Utbildningssatsningen på systematiskt 
arbetsmiljöarbete fortsätter, trots utmaningar i genomförandet under pandemin. Insatsen 
förväntas bidra till en positiv utveckling inom arbetsmiljöområdet genom den samsyn som 
skapas mellan chef och lokalt skyddsombud. Därmed gagnas både medarbetare och chefer i 
deras strävan att gemensamt forma arbetsplatser som främjar prestation och hälsa. 

Medarbetarengagemang (HME) totalt i kommunen – ledarskapsindex 

Ledarskapsindex ligger på 81,4 procent (2020), där har kommunen haft en stadig ökning varje år 
sedan starten. I jämförelse med övriga kommuner i Uppsala län och jämförbara kommuner är 
resultatet gott (C-län 80 procent och kommungrupp 77 procent).  Intressant är att trots rådande 
pandemi vidmakthölls en hög nivå gällande synen på ledarskapet inom kommunen. 
Den löpande satsningen på ledarskapet i form av gemensam chefsutveckling fortsätter, med 
syftet att stärka det goda ledarskapet och stödja intern prestandajämförelse. För nya chefer finns 
mentorprogram och för presumtiva chefer finns aspirantprogram, i ett samarbete med andra 
kommuner. Vidare samlas alla chefer fem gånger per år, där man vid ett av dessa tillfällen 
särskilt tar upp forskningsrön kring ledarskap, och där det även ges tillfälle till gemensam 
reflektion. Gemensamt för alla är att skapa en samsyn i angelägna frågor – för kommunens 
uppdrag generellt och ledarskapsfrågor specifikt. 
Den strukturerade chefsintroduktionen har under året utvecklats till Chefens SnabbIntroduktion 
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(CSI), vilken innehåller det viktigast en chef i Knivsta kommun behöver känna till under sin 
första tid. Vidare erbjuds ”kompetensduschar” med djupare information inom specifika områden, 
exempelvis arbetsmiljö. 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%) 

Under 2020 har den totala sjukfrånvaron i kommunen ökat från 6,9 procent (2019) till 8,1 
procent. För kvinnor ökade sjukfrånvaron från 7,5 procent (2019) till 8,8 procent, för män från 
4,1 procent (2019) till 5,4 procent. Orsaken är främst den pågående pandemin. Flera 
yrkesgrupper har en nära kontakt med kommunens invånare, främst inom vård och omsorg, skola 
och barnomsorg. Andelen sjukfrånvaro av långtidskaraktär har minskat från 38,6 procent (2019) 
till 27,9 procent. Detta är naturligt, då sjukfrånvaron knutet till pandemin oftast inte passerat 
gränsen 60 sjukdagar. 
Vid jämförelse med andra kommuner av motsvarande storlek i östra Mellansverige kan 
konstateras att Knivsta har näst lägst sjukfrånvaro totalt (Salems kommun har 7,4 procent). Den 
kommun som har högst sjukfrånvaro ligger på 10,4 procent. 

Bo och trivas 

 

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

 
Målet bedöms delvis vara uppnått. Kommunen verkar för goda relationer med alla aktörer, och 
flertalet undersökningar visar en positiv utveckling. Pandemin covid-19 har dock påverkat 
arbetet, exempelvis har kommunen vidtagit flera åtgärder för att stödja kommunens näringsliv i 
denna svåra situation. Vidare har formella partnerskap (IOP) med ideella organisationer pausat, 
men dessa är fortsatt viktiga aktörer som kommunen samarbetar med under pandemin. 
Demokratifrågan har fått större fokus under året och det har skapat ett intresse av att få vara med 
och påverka, vilket visar sig genom medborgarrådet och ungdomsappen. 

Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Kvinn
or 

2020 

Män 
2020 

Jämf. 
komm
uner 

Riket Mål 
2020  

Företagsklimat enl. ÖJ 
(Insikt) - Totalt, NKI  
 

67,81 70,49    71,23 73,31 73  

Idéburet-offentliga 
partnerskap  
 

2  1     4  

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

 19,6 %  14 25   20 %  
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Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – totalt, NKI 

Företagare får i undersökningen "Insikt" bedöma kommunernas service inom sex 
myndighetsområden: Brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, 
livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Knivsta har för få ärenden inom markupplåtelse och 
serveringstillstånd för att få ett mätresultat, och dessa områden ingår därför inte i 
undersökningen. 
Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom ett eller flera av dessa 
myndighetsområden. Företagarna får besvara frågor om kommunernas service vad gäller 
information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också 
göra en helhetsbedömning av kommunernas service, som sedan ligger till grund för måttet ”nöjd 
kund-index” (NKI). Knivstas resultat i företagsklimat har förbättrats de senaste åren och måltalet 
2020 var 73. 
Under våren 2020 pausades undersökningen på grund av pandemin. En ny undersökning gjordes 
under hösten 2020 och resultat kommer att presenteras i april 2021. Det är sannolikt att 
pandemin påverkat resultaten, men i vilken riktning är svårt att bedöma. Trenden sedan tidigare 
år är positiv och arbetet med att stödja och förbättra relationerna med företagarna är fortsatt en 
prioriterad fråga. 

Idéburet – offentligt partnerskap 

Ett IOP-avtal bygger på att en eller flera idéburna och offentliga aktörer, på den idéburna 
aktörens initiativ, gemensamt identifierar en samhällsutmaning där alla parter vill bidra till en 
lösning. Idén med IOP är att de idéburna organisationerna bidrar med mervärden som inte är 
möjliga att varken upphandla eller skapa i den offentliga aktörens regi. I Knivsta kommun finns 
idag endast en överenskommelse om IOP; målet är fyra överenskommelser. 
På grund av pandemin har planerat arbete för att nå fler överenskommelser om IOP stannat av, 
måltalet är inte uppnått under 2020. 

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

Ungas möjligheter att föra fram åsikter till dem som bestämmer i kommunen mäts med 
folkhälsoundersökningen ”Liv och hälsa ung”. Vartannat år får elever i årskurs 9 skatta sina 
möjligheter på en skala. 
Jämfört med tidigare undersökningar ansåg 2019 färre ungdomar i Knivsta att de hade bra 
möjligheter att föra fram åsikter till kommunen. Pojkar upplever att de har större möjligheter att 
påverka, jämfört med flickor. Yngre elever (årskurs 7) upplever större påverkansmöjligheter. 
Resultatet för 2019 ligger väl i linje med måltalet för 2020 (20 procent). 
Under 2020 har en applikation för ungdomar tagits fram av kultur- och fritidskontoret. Appen 
syftar till att stärka möjligheten för ungdomar att påverka och har fått många användare. Under 
december genomfördes en medborgardialog med ungdomar kring trygghet, där feriearbetande 
ungdomar hade varit med i arbetet med att ta fram frågor. Aktiviteten förväntas stärka resultat i 
framtida Liv och hälsa ung-undersökningar, och under maj 2021 väntas nästa rapport vara 
tillgänglig för analys. 
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Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid 
 

Helhetsbedömningen är att utvecklingen är positiv trots den pågående pandemin. Målet bedöms 
uppnått. 
Invånare, särskilt unga, i Knivsta kommun ges möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. 
Pandemin har dock gjort att kommunens anläggningar haft begränsningar eller till och med varit 
stängda under året. 
En positiv följd av distansarbetet är att många nu upptäcker kommunens naturområden och 
utomhusanläggningar, och att dessa nyttjats flitigt av invånarna. Efterfrågan på konst, teater och 
annan kultur bedöms också som stort. Vidare finns fortsatt utvecklingspotential i anläggningen 
Centrum för idrott och kultur. Det negativa är att ungdomar upplever isolering och att detta 
påverkar den psykiska hälsan, något som bland annat resulterat i viss social oro. 

Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Kvinn
or 

2020 

Män 
2020 

Jämf. 
komm
uner 

Riket Mål 
2020  

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

 88  78 96   89 %  

Nöjd Medborgar-Index 
- Idrott- och 
motionsanläggningar  
 

 66    58,6 59,59 65  

Nöjd Medborgar-Index 
- Kultur  
 

 57    61,8 60,93 52  

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

I folkhälsoundersökningen ”Liv och hälsa ung”, som görs vartannat år, svarar elever i årskurs 9 
om de alltid eller oftast känner sig trygga på fritidsgården eller liknande. En majoritet av 
ungdomarna i Knivsta uppgav 2019 att de känner sig trygga, men betydligt färre flickor än 
pojkar håller med om detta. Många svarar dock att de inte vistas på fritidsgården. Nytt mätvärde 
beräknas komma i maj 2021. 
Det strategiska trygghetsarbetet i Knivsta kommun sker främst genom ledningsgruppen kommun 
– polis – räddningstjänst och i arbetsgrupperna i SSPF-samverkan (skola, socialtjänst, polis, 
fritidsverksamhet). I en aktuell lägesbild för Knivsta har det rapporterats om ökad social oro 
2020. Den kan delvis kopplas till pandemin och kan framöver ha betydelse för ungdomars 
upplevelse av trygghet generellt. En analys av problemområden som identifierats har resulterat i 
ett antal åtgärder. 
Under höstterminen har fritidsgården varit stängd, och andra ungdomsaktiviteter har ställts in. 
Personalen har fått ställa om verksamheten och träffa ungdomar på andra sätt. En 
trygghetsundersökning bland barn och unga har genomförts 2020 och arbete pågår för att hantera 
resultatet. Måltalet är i linje med resultatet i tidigare års undersökning, och det gör att indikatorns 
måltal ändå bedöms uppnås. 
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Nöjd Medborgar-index – Idrotts- och motionsanläggningar 

Denna indikator hämtas från SCB:s medborgarundersökning, senaste medverkan var hösten 
2019. Nöjd Medborgar-index – Idrotts- och motionsanläggningar bygger på medborgarnas syn 
på öppettider, utrustning och skötsel av kommunens anläggningar samt belysning i motionsspår. 
Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex från 0 till 100. Gränsen för ”nöjd” är 55 – 
75, högre värden tolkas som ”mycket nöjd". Knivstas resultat inom detta frågeområde har legat 
stabilt och har inte påvisat några statistiskt säkerställda skillnader under åren 2015 – 2019. 
Kommunens verksamheter har under året påverkats av covid-19-pandemin, med begränsningar i 
utbudet som följd. Detta sker samtidigt som fler invånare arbetar på distans, vilket har ökat 
efterfrågan på hemmaplan. Tydligast syns detta vid kommunens motionsanläggningar. En 
hypotes är att hemmaarbetet lett till att många kommuninvånare nu upptäckt vilka fina 
anläggningar och naturområden kommunen har. Hälsohuset har trots pandemin kunnat leverera 
träning och aktiviteter under den allra största delen av 2020. Träningsutbudet är stort och 
varierat. Särskilt unga tar del av simskoleaktiviteter. 
Utöver detta har ishallen tillkommit som ny anläggning och verksamheten i Centrum för idrott 
och kultur är under fortsatt utveckling. Det är därför rimligt att tro att allt detta påverkar betyget i 
positivt riktning i framtiden. Måltalet är lägre än resultatet i tidigare års undersökning, detta gör 
att indikatorns måltal bedöms uppnås. 

Nöjd Medborgar-index – Kultur 

Denna indikator hämtas från SCB:s medborgarundersökning, senaste medverkan var hösten 
2019. Nöjd Medborgar-index – Kultur bygger på medborgarnas syn på biblioteksverksamheten, 
utställnings- och konstverksamheten, teaterföreställningar och konserter. 
Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, från 0 till 100. Gränsen för ”nöjd” är 55 –
75, högre värden tolkas som ”mycket nöjd". Knivstas resultat inom detta frågeområde uppvisade 
2019 ett signifikant högre betygsindex jämfört med 2017. Kommunens verksamheter har under 
året påverkats av covid-19-pandemin, med begränsningar i utbudet som följd. Detta sker 
samtidigt som fler invånare arbetar på distans och det har ökat efterfrågan på hemmaplan. 
Kulturverksamhet har betydelse för invånarnas hälsa, något som har blivit tydligare under 
pandemin. Teater och arrangemang i Centrum för idrott och kultur har ställts in under året, och 
det har påverkat möjligheterna att konsumera kultur i Knivsta. Samtidigt är det en verksamhet 
som varit under utveckling och bedömningen är att betyget i framtiden kommer att förbättras 
genom de möjligheter som CIK medför. Måltalet är lägre än resultatet i tidigare års 
undersökning, detta gör att indikatorns måltal bedöms uppnås. 
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Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en god hälsa 
 

Målet bedöms som uppnått. Utfallet i hälsa hos Knivsta kommuns invånare mäts dels med 
offentlig statistik i form av ohälsotal, dels genom folkhälsoundersökningarna ”Liv och hälsa 
vuxna” och ”Liv och hälsa ung”. År 2020 är ett speciellt år med en pandemi, där effekterna för 
framtiden inte är förutsägbara. Tidigare års utveckling har varit god gällande ohälsotal och 
narkotikaanvändning. När det gäller vuxna och ungdomars upplevda psykiska hälsa går 
resultaten dock i negativ riktning. 
Kommunens skolor, vård och omsorg, familjecentralen, Hälsoäventyret och kultur- och 
fritidsverksamheterna arbetar dagligen förebyggande och hälsofrämjande för att invånarna ska ha 
grundläggande förutsättningar för en god hälsa. Betydelsen av och förståelsen för den 
kommunala verksamhetens goda arbete tycks öka mot bakgrund av pandemin.  
Den samlade bedömningen är att målet är uppnått trots svag utveckling inom den psykiska 
hälsan. Än viktigare är att följa utvecklingen i framtiden och arbeta förbyggande med alla typer 
av aktörer (regionen, kommuner och ideella organisationer). 

Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Kvinn
or 

2020 

Män 
2020 

Jämf. 
komm
uner 

Riket Mål 
2020  

Ohälsotal, dagar  
 17,4 16,61 15,88 20,78 11,14 21 26,83 17  

Andel vuxna som skattar 
sin hälsa som bra  
 

 76 %      76 %  

Andel elever i åk 9 som 
skattar sin hälsa som 
bra  
 

 66 %      70 %  

Andelen elever i åk 9 
som aldrig brukat 
narkotika  
 

 93,8 %      94 %  

Ohälsotal, dagar 

Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts av sjukförsäkringen under 
en 12-månadersperiod. Det visar antalet utbetalda dagar med sjukpenning, 
arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/aktivitetsersättning från 
socialförsäkringen, relaterat till antalet registrerade försäkrade (befolkningen) 16 – 64 år. 
Statistiken hämtas från Kolada (kommun- och landstingsdatabasen) och gäller Knivsta kommun 
geografiskt. Knivsta kommun har låga tal jämfört med såväl hela riket som med liknande 
kommuner. För 2020 är resultatet en minskning sedan föregående år, vilket kan tyckas 
förvånande med tanke på pandemin. Även trenden för de senaste tre åren är nedåtgående. Då 
måltalet för indikatorn ligger på ett ohälsotal på 17 och utfallet för 2020 blev 15,9 är målet 
uppnått. Knivsta har, tillsammans med Håbo kommun, de lägsta ohälsotalen i Uppsala län. 

Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra 

Självskattad hälsa hos vuxna (18 – 84 år) mäts med folkhälsoundersökningen ”Liv och hälsa” 
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vart fjärde till var femte år; senast gjordes det 2017. Ett randomiserat urval av den vuxna 
befolkningen får i en enkät skatta sitt hälsotillstånd från ”mycket bra” till ”mycket dåligt” på en 
skala. Andelen vuxna som skattar sin hälsa som bra låg 2017 i linje med övriga länets resultat. 
Kvinnor skattade sin hälsa sämre än vad män gjorde. 
Verksamheter som exempelvis Knivsta familjecentral, Lyckträffen samt kultur- och fritids 
verksamheterna arbetar kontinuerligt med hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter för 
familjer, vuxna och äldre. Pandemin under 2020 med isolering och ökad arbetslöshet tros ha 
påverkat den vuxna befolkningens hälsa negativt. Bedömningen blir att indikatorns resultat inte 
uppnås. Nästa mätning genomförs 2022. 

Andel elever i årskurs 9 som skattar sin hälsa som bra 

Självskattad hälsa hos unga mäts vartannat år med folkhälsoundersökningen ”Liv och hälsa 
ung”, där elever i årskurs 9 på en skala skattar sin hälsa från ”mycket bra” till ”mycket dålig”. 
Andelen elever i nian som skattar sin hälsa som bra minskade i 2019 års mätning. Den totala 
trenden de senaste åren är en sjunkande andel positiva skattningar. En högre andel pojkar än 
flickor skattar sin hälsa som bra. 
I kommunen arbetar bland annat verksamheter som elevhälsan, Hälsoäventyret, familjecentralen, 
kultur och fritid kontinuerligt med hälsofrämjande aktiviteter för ungdomar och familjer. Året 
2020 har präglats av en pandemi med begränsningar, vilket kan påverka resultatet för indikatorn 
negativt. Nytt värde väntas i rapporten i maj 2021. Utvecklingen har tidigare varit negativ och 
bedömningen blir att indikatorn inte uppnås. 

Andelen elever i åk 9 som aldrig använt narkotika 

Narkotikabruk hos unga mäts med folkhälsoundersökningen ”Liv och hälsa ung”, där elever i 
årskurs 9 får uppge om de någon gång brukat narkotika eller inte. Det är en stabilt låg andel av 
eleverna som brukat narkotika sedan 2015. Rapporten tas fram vartannat år och nytt resultat 
beräknas komma i maj 2021. 
Inom SSPF-samverkan (skola, socialtjänst, polis och fritid) identifieras riskperioder och 
riskgrupper för bruk av alkohol och narkotika. SSPF-samverkan har arbetat operativt för att 
stödja ungdomar i riskzonen. ”Aktuell lägesbild Knivsta” har varit igång sedan mars 2019 och 
följer bland annat händelseutvecklingen bland ungdomar, kopplat till alkohol och narkotika. 
Under stora delar av 2020 har det rapporterats om en ökad social oro, något som kan påverka 
ungdomars bruk av alkohol eller narkotika. 
I och med de särskilda förutsättningarna som följt med pandemin under 2020 är det svårt att 
uttala sig om narkotikabrukets utveckling. Effekter som minskad tillgång till narkotika kan göra 
att färre ungdomar provar på. Å andra sidan kan bristen på organiserade fritidsaktiviteter 
innebära att de söker sig till alternativ där det brukas alkohol och narkotika. Trenden för 
indikatorn har varit stabil och den bedömning som kan göras nu är att den fortsätter att vara så. 
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Växa 

 

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

 
Målet bedöms uppnått. Resultaten år 2020 måste ses mot bakgrund av pandemin, dock är det 
svårt att utläsa några större förändringar som kan förklaras av den. Offentlig statistik, tillsyn och 
verksamhetsberättelser visar att kommunens förskolor håller en god kvalitet. 
Även grundskolorna håller en hög nivå med höga meritvärden, där andelen niondeklassare som 
är behöriga till gymnasieskolan ökar jämfört med föregående läsår. Dock visar den årliga 
enkäten om upplevd trygghet ett sämre resultat, trots ett aktiv förebyggande arbete med trygghet 
och studiero. Elevernas trygghet och trivsel i skolan är betydelsefull för hur eleverna kommer att 
lyckas nå målen för utbildningen. 

Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Kvinn
or 

2020 

Män 
2020 

Jämf. 
komm
uner 

Riket Mål 
2020  

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

94,3 % 92,7 % 94,6 %     94 %  

Elever i åk 9: Jag känner 
mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel (%)  
 

86,8%  79,9%     87%  

Elever i åk 9 som är 
behöriga till 
yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%)  
 

89,1 89,1 88,8 88,4 89,2 87,9 83,0 90  

Gymnasieelever med 
examen eller studiebevis 
inom 4 år, hemkommun, 
andel (%)  
 

76,2 86,4 82,5 89,1 77,6 80,4 76,8 70  

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

En stor andel av föräldrarna är nöjda med förskolans verksamhet, och 96 procent upplever att 
deras barn trivs. År 2017 angav 92,3 procent av föräldrarna att de var nöjda med sitt barns 
förskola. 2018 ökade siffran något och resultatet för 2019 var 92,7 procent. Målet för helåret 
2020 var 94 procent; en ny föräldraenkät under hösten gav resultatet 94,6 procent. Indikatorns 
mål är uppnått för året. Förskolans identifierade styrkor är välarbetade lärprocesser, en god 
omsorg, föräldrar som är trygga och nöjda samt huvudmannens insatser för 
kompetensutveckling. 
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Elever i åk 9: ”Jag känner mig trygg i skolan”, positiva svar, andel (%) 

En viktig förutsättning för att eleverna ska ha studiero under lektionerna är en trygg miljö i 
skolan. Grundskolorna i Knivsta arbetar dagligen med förebyggande arbete för trygghet och 
studiero, och vidtar åtgärder när så inte är fallet. Andel elever i årskurs 9 som anger att de känner 
sig trygga i skolan har sjunkit från 86,8 procent till 80 procent mellan 2018 och 2020. En mindre 
skillnad på fem procent finns mellan kommunens högstadieskolor. Indikatorns måltal har inte 
uppnåtts under 2020. 

Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, hemkommun, andel (%) 

Betygen används bland annat för att följa elevernas kunskapsutveckling, urval till fortsatta 
studier och i utvärderingssyfte. Nyckeltalet bygger på antalet elever som är behöriga till ett 
yrkesprogram dividerat med det antal elever som fått – eller skulle ha fått – betyg i minst ett 
ämne, enligt det mål- och kunskapsrelaterade betygssystemet i årskurs 9. För att ha 
gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som 
andraspråk, engelska och matematik samt i minst fem andra ämnen från grundskolan. Cirka 86 
procent av eleverna i Knivsta kommun går i en kommunal grundskola. Historiskt är resultatet för 
alla elever i kommunen (gäller då både enskilda och kommunala skolor) något högre än 
resultatet för eleverna som går i den kommunala skolan. För 2020 är resultatet omvänt då 88,8 
procent av samtliga elever i kommunen som slutat nian var behöriga till yrkesprogram, medan 
motsvarande siffra för elever i kommunala skolor var 89,3 procent. Målet för indikatorn är delvis 
uppnådd för 2020. 

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom fyra år, hemkommun, andel (%) 

Statistiken visar att andelen elever med gymnasieexamen eller studiebevis har ökat med tio 
procent för både flickor och pojkar i kommunen mellan åren 2018 och 2019. 
Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) anger långsiktig strategi och handlar om hur 
organisationen Region Uppsala vill möta framtidens utmaningar och utveckla det geografiska 
området Uppsala län. I RUS finns målet att andelen gymnasieelever med examen inom fyra år 
ska överstiga 75 procent år 2020. Till år 2030 ska minst 80 procent ta examen inom fyra år. 
Både flickor och pojkar i Knivsta kommun har i högre grad än elever i hela riket tagit 
gymnasieexamen. 2020 års resultat visar en minskning med fyra procent, 89,1 procent för flickor 
och 77,6 procent för pojkar. Andra liknande kommuner har samma nedåtgående trend. Pandemin 
och distansundervisningen kan vara en av förklaringarna. Målet för 2020 var 70 procent och med 
ett resultat på 82,5 är indikatorn uppnådd. 
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Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella livssituation. 
 

Pandemin har inneburit en högre arbetslöshet i Knivsta. En orsak är att många, i synnerhet yngre, 
invånare har sin försörjning på flygplatsen Arlanda. Detta innebär att målets indikatorer påverkas 
negativt och den samlade bedömningen blir att målet inte är uppnått. 
Detta till trots arbetar kommunen aktivt med att forma det individuella stödet utifrån 
invånaren, istället för att invånaren ska anpassa sig till verksamheternas organisation. Att detta 
kunnat genomföras trots den pågående pandemin visar på en stark och positiv förändringskraft 
inom verksamheterna. 

Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Kvinn
or 

2020 

Män 
2020 

Jämf. 
komm
uner 

Riket Mål 
2020  

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

3,48%       3,1%  

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

89 75 77 76 78 80 78,91 89  

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

6,4%       6,6%  

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

SCB har ännu inte presenterat data för indikatorn. Värdena 2017 – 2018 visar på en låg andel 
invånare i ekonomiskt utsatta hushåll. Det är möjligt att andelen har ökat under 2020 på grund av 
den av pandemin orsakade arbetslösheten. Indikatorns målsättning är svår att bedöma, och anses 
delvis uppnådd eftersom en låg andel hushåll i Knivsta lever i ekonomisk utsatthet. 

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

Resultatet för 2020 var 77, en marginell förbättring jämfört med året innan (75). Trenden fyra år 
tillbaka är dock negativ (värdena pendlar mellan 75 och 89), den är också i linje med de 
nationella värdena. Utfallet når inte upp till målsättningen, vilket delvis kan vara relaterat till att 
arbetslösheten dubblerats i kommunen under senaste året. 

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

SCB har ännu inte presenterat data för indikatorn. Värdena 2017 – 2018 visar på att det är få 
unga som varken studerar eller arbetar. Det är dock rimligt att tro att antalet 2020 har ökat mot 
bakgrund av pandemin. Ungdomsarbetslösheten har enligt Arbetsförmedlingens statistik ökat 
kraftigt under 2020 (en dubblering av antalet arbetslösa jämfört med år 2019). 
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Omsorg till invånare i Knivsta kommun ska ge mervärde för brukaren. 
 

Målet bedöms inte som uppnått. Den kommunala verksamheten som kanske har påverkats mest 
av pandemin är äldreomsorgen. Förutsättningarna har förändrats, men uppfattningen är dock att 
brukarna fortsatt får en god omsorg och omvårdnad. De senaste årens brukarundersökningar 
visar på stabila resultat, för 2020 är det dock en kraftig minskning för området hemtjänst. Det är 
dock svårt att dra bra slutsatser mot just bakgrund av pandemin. 

Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Kvinn
or 

2020 

Män 
2020 

Jämf. 
komm
uner 

Riket Mål 
2020  

Brukarbedömning 
hemtjänst äldreomsorg 
-  helhetssyn, andel (%)  
 

91% 89% 79% 83% 73% 87,14
% 90,5% 90%  

Brukarbedömning 
särskilt boende 
äldreomsorg 
-  helhetssyn, andel (%)  
 

84 80 83   73,14 81,53 90  

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg –  helhetssyn, andel (%) 

Ett index på 79 (skalan är 0 – 100) betyder att åtta av tio brukare tycker att omsorgen och 
omvårdnaden är god. Resultatet är en minskning med tio enheter från en tidigare stabil nivå på 
89. Det går inte att utesluta att pandemin påverkat, men i undersökningen finns några specifika 
frågor där resultatet sjunkit kraftigt. Det gäller ”information om förändringar” och ”bemötande 
och trygghet”. Förvaltningen avser att analysera resultaten närmare för att kunna utveckla 
verksamheten i positiv riktning. Indikatorn är inte uppnådd (måltal 90). 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg –  helhetssyn, andel (%) 

Ett index på 83 (skalan är 0 – 100) betyder att åtta av tio brukare tycker att omsorgen och 
omvårdnaden är god. Resultatet är en ökning med tre enheter. De senaste tre åren har resultatet 
legat på en stabil nivå med små förändringar. Även denna undersökning innehåller många frågor 
som analyseras för att ta tillvara resultatet och utveckla verksamheten i positiv riktning. 
Indikatorn är inte uppnådd (måltal 90), 
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Värna 

 

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

 
Den samlade bedömningen är att målet är uppnått. Andelen hushållsavfall som samlas in för 
materialåtervinning har haft en positiv ökning under året.  
Byggnationerna i Knivsta har återigen tagit fart – flera flerfamiljshus kommer att vara 
inflyttningsklara kommande år – och det är i grunden planarbetet som möjliggör detta. Vidare 
har framsteg gjorts inom planprocessen i och med att stadsbyggnadsprinciper med 
arkitekturpolicy samt en stadsutvecklingsstrategi (SUS) tagits fram. Dessa kommer att innebära 
stöd och vägledning i kommunens arbete med (bland annat) målet om funktion och ekologisk 
hållbarhet. 

Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Kvinn
or 

2020 

Män 
2020 

Jämf. 
komm
uner 

Riket Mål 
2020  

Färdigställda bostäder i 
flerfamiljshus under året, 
antal/1000 inv  
 

17,15 0    0,97 2,29 9  

Färdigställda bostäder i 
småhus under året, 
antal/1000 inv  
 

3,31% 1,22%    1,11% 1,1% 2,5%  

Hushållsavfall som 
samlats in för 
materialåtervinning, inkl. 
biologisk behandling, 
andel (%)  
 

37% 36% 45%   34,67
% 

36,92
% 45%  

Färdigställda bostäder i flerfamiljshus under året, antal/1000 inv 

Planenheten möjliggör för byggande av bostäder genom detaljplaner. Under 2020 har enheten 
arbetet med att färdigställa nya detaljplaner för bland annat Alsike Nord etapp 2. Hur snabbt 
detaljplaner omsätts till färdigställda bostäder är dock svårare att förutsäga eftersom det är 
kopplat till många andra faktorer. Intresset för att bygga bostäder i Knivsta bedöms fortsatt vara 
stort. 
Under 2020 blev ett flerfamiljshus i området Sågen färdigt för inflyttning, vilket bör påverka 
siffran i positiv riktning. För kommande år väntas trenden också vara positiv eftersom flera 
flerfamiljshus är under byggnation i områdena Sågen och Centrala Ängby. 
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Färdigställda bostäder i småhus under året, antal/1000 invånare 

Detaljplaner för småhus är lägre prioriterat än flerfamiljshus kommande år, och är kopplat till 4-
spårsavtalet med staten. Årligen inkommer dock önskemål om planläggning och bygglov för 
småhus utanför detaljplanerat område. För kommande år väntas trenden vara fortsatt stabil med 
måttliga förändringar mellan åren. 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, 
andel (%) 

Under 2020 infördes fyrfackskärl till hushållen, något som kommer att bidra till en väsentligt 
ökad mängd materialåtervinning. Detta har bland annat möjliggjorts genom en gemensam 
upphandling av renhållning med Sigtuna, Upplands Bro och Håbo kommuner. 
Under året har mer än 45 procent av hushållsavfallet som samlats in i Knivsta återvunnits till nytt 
material. Då alla uppgifter om behandlade materialslag inte inkommit vid rapporteringstillfället 
saknas värdet för procentandelen. Uppgifterna kommer att publiceras senare under våren 2021 i 
kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Bedömningen är att indikatorns måltal är uppnått. 

Knivsta ska verka och planera för en grönare kommun 
 

Målet bedöms delvis vara uppnått. Knivstas kommuns miljöarbete har under pandemin påverkats 
genom att utvecklingstakten saktat ned och antalet aktiviteter sannolikt har minskat under året. 
Det pågår dock fortsatt ett arbete att göra Knivsta kommun långsiktigt hållbar. 
Exempel på satsningar är att byggandet av fastigheter i passivhus är standard. Grönstrukturplaner 
är beslutade, där grönska och naturvärden vägs in och värderas när ny bebyggelse och nya 
transportsystem planeras. I en arkitekturpolicy lyfts parker och gröna stråk fram som viktiga 
karaktärsdrag för kommunens egenart. 
Ekologiska livsmedel är prioriterade i kommunens verksamheter, liksom inköp av miljövänliga 
fordon. Resor och transporter ska ske med minsta möjliga klimatpåverkan. 

Indikator Utfall 
2018 

Utfall 
2019 

Utfall 
2020 

Kvinn
or 

2020 

Män 
2020 

Jämf. 
komm
uner 

Riket Mål 
2020  

Nöjd Medborgar-Index 
- Miljöarbete  
 

 56    55,4 54,3 61  

Ekologiska livsmedel i 
kommunens 
verksamhet, andel (%)  
 

22% 25% 23,4%   30,5% 30,3% 24%  

Utsläpp till luft av 
växthusgaser totalt, ton 
CO2-ekv/inv.  
 

4,25 4,52      4  
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Nöjd Medborgar-index – Miljöarbete 

Denna indikator hämtas från SCB:s medborgarundersökning, Knivsta medverkade senast hösten 
2019. Nöjd Medborgar-index – Miljöarbete bygger på hur medborgarna ser på kommunens 
insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt. Frågeområdenas resultat redovisas som 
betygsindex, från 0 till 100. Gränsen för ”nöjd” är betyget 55– 75, högre tolkas som ”mycket 
nöjd". Knivstas resultat har legat stabilt och några statistiskt säkerställda skillnader under åren 
2015 – 2019 har inte påvisats. Det är därför rimligt att anta att det inte blir någon större 
förändring av resultatet i nästa undersökning. 
Kommunens miljöarbete har under år 2020 påverkats av covid-19-pandemin. Miljötillsynen har 
till exempel inte kunna genomföras som normalt. Även insatser för att utveckla och förbättra 
miljöarbetet har påverkats negativt. Detta gör det mindre troligt att måltalet för indikatorn har 
förbättras under året. Nästa undersökning genomförs under 2021 och då blir det tydligare vilka 
effekter pandemin fått för synen på kommunens arbete med miljöfrågor. 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, andel (%) 

Andelen inköpta ekologiska livsmedel till den kommunala verksamheten var under 
året 29 procent sett till andelen kvantitet, och 23,4 procent som andel i kronor. Den senare är den 
som avser måltalet 24 procent. Resultatet 2020 är strax under måltalet, utvecklingen de senaste 
åren har varit relativt stabil och svagt ökande. 
Inköpen av ekologisk frukt och grönt har minskat under andra delen av året på grund av att en 
leverantör gått i konkurs, och ett tillfälligt avtal medfört högre priser. Efterfrågan på måltider har 
också minskat på grund av pandemin. Bedömningen är att utvecklingen i stort är enligt förväntan 
och indikatorn är uppnådd. 

Utsläpp till luft av växthusgaser totalt, ton CO2-ekv/invånare 

Inget resultat finns för år 2020. Trenden de senaste åren har varit nära oförändrad och nära 
måltalet. Ambitionen är dock att minska klimatavtrycket. 
Kommunen har möjlighet att påverka den egna verksamheten direkt, och invånarnas och 
medarbetarnas beteenden indirekt. Direkta insatser är att köra miljövänligare personbilar, öka 
källsortering och återvinning, upphandla klimatsmarta transporter med mera. Flera av dessa 
aktiviteter sker för att göra Knivsta kommun långsiktigt hållbar och därför anses indikatorn 
delvis vara uppnådd. 
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Uppdrag Kommunfullmäktige 

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 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – 
minimerad plastanvändning och 
giftfri förskola 

Giftfri förskola 
Koldioxidneutral kommunkoncern 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

Upphandlingar – kravställning i 
upphandlingar på ekologiska och 
rättvisemärkta produkter 

Upphandling och inköp av varor och 
tjänster ska vara ekologiska och 
rättvisemärkta 

Kommunstyrelsen 
Utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Samhällsutvecklingsnämnden 
Socialnämnden  

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

Hållbar stadsplanering Kommunstyrelsen 
Samhällsutvecklingsnämnden  

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  

Effektiviseringsprogram – framtagande av åtgärder för en långsiktig ekonomi i balans 

Uppdraget innebär att kostnaderna ska minska med 20 miljoner kronor i fasta priser och volym 
under mandatperioden (2019 – 2022). 
Arbetet att förenkla, effektivisera och se över ambitionsnivåer är en ständigt pågående process. 
Självklart har pandemin påverkat aktiviteten, men inte alls i den utsträckning som man skulle 
kunna förvänta sig. 
I budgetprocessen 2019 tog förvaltningen fram en mängd olika förslag på möjliga prioriteringar 
och åtgärder. I den senare politiska beredningen har detta utmynnat i förändringar som 
uppskattas till cirka nio miljoner kronor i årlig lägre nettokostnad. Exempel är förändringar i 
ekonomistyrningen gällande lokaler, barnpeng gällande vistelsetider, subventionerade busskort 
och parkeringsavgifter. 
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Även i budgetprocessen 2020 har ytterligare prioriteringar genomförts; de uppskattas medföra en 
lägre nettokostnad på ca tolv miljoner kronor årligen. Exempel är aktiv personalpolitik, 
arbetsmiljöfonden, datortäthet, fotbollsplaner etc. 
Vidare har en bolagsutredning genomförts för genomlysning av nuvarande bolagsstruktur och 
verksamhet. Syftet är att optimera koncernen för att möta framtidens utmaningar i bland annat 4-
spårsavtalet med staten. 
”C– tillsammans” är ett initiativ där sju av länets kommuner ökar sitt samarbete för att dels bli 
mer kostnadseffektiva, dels leverera mer och högre kvalitet till länet invånare. Ett antal 
prioriterade samarbeten har intensifierats och projektplaner ska presenteras under våren 2021. 
Vidare länkar detta vidare till Knivsta kommuns förvaltningsorganisation. Under 2020 har en 
översyn gjorts i syfte att förtydliga ansvar och roller, men även att möta framtidens 
välfärdsuppdrag. Delar av den nya förvaltningsorganisationen var på plats den 1 januari 2021 
och ytterligare justering är planerad till augusti 2021. 
Bedömningen är att uppdraget att genomföra förändringar motsvarande 20 miljoner kronor under 
mandatperioden har uppnåtts. Processen med att se över kommunens nettokostnad fortsätter med 
oförminskad kraft eftersom hela offentliga sektorn står inför den jätteutmaning som består i att 
"färre ska försörja fler". 

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

Även om förändringsarbetet har påverkats av pandemin så har de processer som startat innan 
fortlöpt enligt plan (exempelvis RPA, Robotic Process Automation). Arbetssättet med 
distansarbete och digitala mötesverktyg har fått en tydlig skjuts i positiv riktning. En 
kartläggning av corona-relaterade förändringar har gjorts i syfte att ta tillvara de positiva effekter 
som uppstått, och även skapa förutsättningar för att bibehålla och utveckla desamma i 
kommunens samtliga verksamheter. 
Samtliga 17 mål inom ramen för Agenda 2030 berör på ett eller annat sätt kommunens 
verksamheter. Agendan utgör en bas för alla kontorens arbete. Under året har 
samhällsbyggnadskontoret haft ett särskilt ansvar för att driva utbildnings- och 
utvecklingsarbete. Den 22 oktober genomfördes en kommunövergripande utbildning om Agenda 
2030 för tjänstemän och politiker, och ett utställningsmaterial har tagits fram för att synliggöra 
de globala målen. 
Vidare har arbetsprocesser och organisation setts över inom förvaltningen. Digitalisering och 
användande av ny teknik är en del av den ständiga verksamhetsutvecklingen. Exempel är 
projektet ”Smartare vardag”, som arbetar med digitalisering, effektivisering och samordning. 
Syftet är också att bättre fånga idéer, hitta utvecklingsområden, arbeta över gränser och starta 
innovationsprojekt. Projektet ”Kommunens externa webbplats” har haft stort fokus på fler e-
tjänster. 
Införandet av Office 365 fortsätter, det ska minska belastningen på gemensamma filytor och e-
postservern. Arbetet förenklar för många och är en del i arbetet för ett framtida digitalt 
arbetsrum. En gemensam telefoniplattform och leverantör har upphandlats, driftstart var 
december 2020. Det nya avtalet möjliggör tätare samarbete med Hebys, Tierps, Östhammars och 
Älvkarlebys kontaktcenter. 
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”Knivstaförslaget” (e-petition) är infört, Medborgarrådet har lanserats. Genom digitala enkäter 
kan vi fånga synpunkter från ett stort antal kommuninvånare. Denna breda bild kan kompletteras 
genom fördjupade fokusråd i utvalda frågor. 
Knivsta kommun är deltagare i projektet REDI (Resfria digitala möten i offentlig sektor), som 
finansieras av Energimyndigheten. Målet är att öka andelen digitala möten i organisationen. 
Digitala möten har utvecklats genom en teknisk plattform och mötesform. Digital signering har 
prövats för protokoll och sedan hösten 2020 kan avtal som upphandlats signeras digitalt. 
Måltidsverksamheten har tagit fram ett miljöbokslut. 
Projektet med RPA, Robotic Process Automation, är numera en del av kommunens normala 
utvecklingsarbete. Det ska stödja verksamheter att implementera arbetssättet och utveckla fler 
RPA-processer, som därmed frigör tid till kvalitativa uppgifter och service. Detsamma gäller AI, 
artificiell intelligens. En chatbot, ”KommunKim”, infördes vid årsskiftet i Kontaktcenter. 
Utbildningskontoret har infört ett nytt verksamhetssystem som möjliggör effektivare 
arbetsprocesser, något även vård och omsorg håller på att införa.  
Bygg och miljö startar en upphandling av nytt systemstöd under 2021 och har genomfört 
övergripande processöversyner för att göra en bra kravställning. 
”Mosaik” (metod för offentlig sektors arbete med innovationskultur) syftar till att ge 
medarbetare möjlighet att bidra till organisationens utveckling med sin kompetens och sitt 
engagemang. Projektet ska möjliggöra detta genom att använda ”hackathon” som metodik. Det 
första hackathoneventet genomfördes i februari med drygt 30 deltagare och det andra digitalt i 
november med 41 deltagare. 

Lokaleffektivitet – framtagande av plan för ökad lokaleffektivitet inom alla 
verksamhetsområden 

Målet att under mandatperioden sänka lokalkostnaderna med tio miljoner kronor i fasta priser 
och volym har skapat en stor restriktivitet kring nya lokaler och verksamhetsanpassningar som 
kan leda till högre hyra. En samsyn finns inom förvaltningen om att nyttja befintliga lokaler så 
effektivt som möjligt. 
Under 2019 omförhandlades driftavtalet för kommunhuset och det sänkte kostnaden med en 
miljon kronor. Under 2020 har arbetet med att utnyttja optionen för att köpa fastigheten rullat 
vidare, något som ska leda till ekonomiska fördelar jämfört med att fortsätta hyra. 
Pandemin har förändrat arbetssättet till mer distansarbete, vilket skyndat på och delvis förändrat 
inriktningen på den påbörjade översynen av administrativa lokaler. Under 2021 kommer en 
konsolidering av administrativa lokaler att genomföras med utgångspunkt i ett förändrat 
arbetssätt och i syfte att höja nyttjandegraden. Detta kommer att leda till positiva effekter på 
såväl ekonomi som medarbetares livspussel och klimatavtryck genom minskat resande. 
I mars 2020 beslutade utbildningsnämnden om en uppdaterad lokalförsörjningsplan för förskola 
och skola för perioden 2019 – 2029. Utifrån underlaget beslutades om en avveckling av de 
externa lokalerna för Citronens förskola från den 1 juli 2020. Högåsskolans förskoledel 
anpassades till skolundervisning från höstterminen. Anpassningen är en lokaleffektivisering 
genom att skolan nu har ytterligare två klassrum samt att alla sex klassrummen har anpassats för 
att ta emot fler elever per klassrum. Hyran vid Högåsskolan har också omförhandlats och ger en 
årlig kostnadsminskning om en miljon kronor. 
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I januari 2020 upphävde kommunstyrelsen sitt tidigare beslut om ett idrotts- och aktivitetshus i 
Alsike för att i stället inrikta sig på endast en idrottshall i Alsike, direkt söder om 
Adolfsbergsskolan. Det tidigare beslutet skulle ha inneburit nya lokaler för bibliotek, 
ungdomsverksamhet och kulturskola. Dessa verksamheter kommer nu istället att hysas inom det 
befintliga lokalbeståndet. 
Arbete med en lokalförsörjningsplan för vård och omsorg pågår. Den knyter även an till behovet 
av lägenheter för insatser enligt socialtjänstlagen. Behovet är sjunkande, sex 
bostadsrättslägenheter har avyttrats och fler avyttras under 2021. 
Förändringen av uppdraget är svårberäknad, eftersom det finns både direkta och indirekta 
effekter. Att pausa arbetet med allaktivitetshus i Alsike medför en indirekt ekonomisk effekt. 
Försäljningen av lägenheter samt avvecklingen av Strandgården och Citronens förskola ger lägre 
hyreskostnader som en direkt konsekvens. Den samlade bedömningen är en kostnadsminskning 
på över fyra miljoner kronor årligen. Konsolideringen under 2021 kommer att ytterligare 
medföra högre nyttjandegrad och lägre kostnad. 

Fossilfri/koldioxidneutral kommun – minimerad plastanvändning och giftfri förskola 

Kommunens verksamheter arbetar strukturerat med att skapa en hälsosam och giftfri miljö i 
förskolan. Arbetet med att från förskolan rensa ut lekmaterial, möbler och textilier som kan 
innehålla skadliga kemikalier sker löpande och har gett resultat. Inköp av nytt material sker 
enligt de upphandlingsavtal som kommunen har. Företagen är i sina kataloger tydliga med 
symboler på alla produkter som uppfyller Upphandlingsmyndighetens krav på giftfri förskola. 
När en bil behöver bytas ut inom kommunens verksamhet görs det alltid en bedömning om andra 
alternativ kan övervägas, som exempelvis elcykel eller cykel. Behöver bilen ersättas med en ny 
så ska det ske enligt den senaste miljödefinitionen. För införande av biogasbilar krävs en 
tankstation för att det ska vara praktiskt genomförbart. Även rena elbilar upplevs ha hinder 
gällande ekonomi och räckvidd. En laddning behöver räcka en hel arbetsdag inom exempelvis 
hemtjänst. Utvecklingen går dock framåt inom elbilsområdet, och därför är det troligt att detta 
fordonsslag kommer att dominera inköpen i framtiden. I kommunens bilpool är samtliga fordon 
elbilar och de fungerar utmärkt för resor inom kommunen och till angränsande kommuner. Hela 
förvaltningen har tillgång till bilpoolen och i första hand ska dessa fordon användas när inte 
resan kan ske genom andra transportslag (gång, cykel eller kollektivtrafik). 

Upphandlingar – kravställning i upphandlingar på ekologiska och rättvisemärkta 
produkter 

I "Riktlinjer för inköp och upphandling" finns anvisningar för medarbetare i Knivsta kommun. I 
dessa framgår att kommunen i samtliga upphandlingar ska sträva efter att ställa så långtgående 
krav som möjligt för att främja social rättvisa och minska negativ miljöpåverkan. 
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskrav ska alltid vara utgångspunkten i kravställningar, och 
som huvudregel ska minst krav i enlighet med nivå "bas" ställas. Vid upphandlingar av särskilt 
utvalda områden bör krav i enlighet med nivå "avancerade", eller mer långtgående krav, 
användas. 
Vid upphandling av livsmedel ska miljökrav och krav på social hänsyn ställas i enlighet med 
kommunens "Riktlinjer för upphandling av livsmedel". Verksamheterna ska i samband med 
utformandet av kravspecifikationerna ansvara för vilka krav som kan ställas på ekologiska och 
rättvisemärkta produkter. 
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Modern energiteknik och kretsloppsanpassad teknik för VA-hantering ska övervägas vid 
nybyggnation och planering av nya områden 

Politiken i Knivsta kommun har tillsammans med kommunens VA-bolag, Roslagsvatten, 
genomfört två workshops om kommunens framtida avloppsreningslösning. En anslutning till 
Käppala reningsverk är möjlig. 
Vidare har ett system för återföring av toalettvatten från slutna tankar till åkermark projekterats, 
upphandlats och anlagts. Syftet med projektet är att minska utsläppen av näringsämnen från 
enskilda avlopp genom att skapa ett system för återföring till åkermark. Därmed kan 
konstgödselanvändningen minska och det blir möjligt att ställa kretsloppskrav på enskilda 
avloppsanläggningar. En anläggning för hygienisering av slammet 
(ureahygieniseringsanläggning) anlades under hösten 2020 och ska tas i drift 2021. 
Utöver det övergripande målet ingår även att skapa en långsiktig organisation med lantbrukare 
och kommunala representanter, med uppdrag att driva och utveckla återföringssystemet för 
enskilda avlopp. Även en strategisk plan för att öka antalet kretsloppsanpassade enskilda avlopp 
i Knivsta kommun ska arbetas fram. 

Cykelvägar är prioriterade, cykelväg mellan Alsike och Uppsala ska bevakas i 4-
spåravtalet 

Arbetet med att prioritera gång- och cykelvägar är centralt för gatuenheten enligt den av 
kommunen antagna trafikstrategin. Vid om- och nybyggnad av korsningar utreds alltid 
möjligheten att ge cykeltrafik prioritet. En cykelväg mellan Alsike och Uppsala via Bergsbrunna 
är en del av 4-spårsavtalet och bevakas i samverkan med Uppsala kommun och Region Uppsala. 

Plan för parkeringslösningar, stimulera ett minskat bilberoende 

En transportplan för hållbar mobilitet har arbetats fram under året. Planens syfte är att genom en 
tydlig planeringsstrategi definiera verktyg och vägar för att på ett konkret och effektivt sätt 
kunna jobba för minskat bilberoende och parkeringsbehov. Förbättrad kollektivtrafik och 
mobilitetsåtgärder bör på sikt ge förändrat beteende. Transportplanen är nu föremål för politiska 
överväganden och beräknas kunna fastställas under första halvåret 2021. 
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Årets resultat 

Kommun 

Kommunens resultat uppgår 2020 till nära 39 miljoner kronor. I det ingår reavinster med 5,8 
miljoner kronor från lägenhetsförsäljningar och ett exploateringsnetto om 42,6 miljoner kronor. 
Resultatet är kraftigt förbättrat mot föregående år då resultatet var 17,9 miljoner kronor. 
Det budgeterade resultatet var 9 miljoner kronor och mot bakgrund av pandemin covid-19 är det 
ett starkt resultat. Bakom det goda resultat döljer sig ersättningar från staten avseende 
sjukkostnader och skyddsutrustning, men även utökade statsbidrag som både är tillfälliga och 
permanenta. Totalt beräknas detta ha givit kommunen ett bruttotillskott om cirka 44 miljoner 
kronor. 
Resultatet exklusive exploateringsnetto och reavinster var – 9,7 miljoner kronor, vilket indikerar 
en underliggande ekonomi under fortsatt press. Även nyckeltal som nettokostnadsavvikelsen 
signalerar en hög kostnadsnivå i jämförelse med kommuner med liknande demografisk struktur. 
Under 2020 har pandemin förändrat beteenden och antalet genomförda insatser har minskat. 
Kostnadstrycket har därmed tillfälligt dämpats, men behoven bedöms finnas kvar. 
Skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning var 17,8 miljoner högre än föregående år, 
vilket beror på utökade statsbidrag om 35 miljoner kronor (jämfört med budget +22,7 miljoner 
kronor). 
Nettokostnaden inklusive finansnetto sjönk med 0,3 procent i absoluta tal. I kronor per invånare 
var minskningen 1,7 procent jämfört med föregående år. Detta är glädjande med tanke på de 
ansträngningar som gjorts för att sänka nettokostnadsnivån under de senaste åren. En annan 
bidragande orsak till nettokostnadsutvecklingen är svag volymtillväxt (fler/färre barn, elever och 
äldre); under 2019 – 2020 var befolkningsökningen svag. 
Verksamhetens intäkter ökade med 20 procent eller 49 miljoner kronor jämfört med föregående 
år. Exploateringsnettot är en starkt bidragande orsak till ökningen (+39 miljoner kronor). 
Bidragen har också ökat, men med stor variation. Bidragen från Migrationsverket har minskat, 
medan de från Socialstyrelsen har ökat (pandemibidrag). Även bidrag för sjuklönekostnader 
påverkar positivt.  
Renhållningsavgifterna har också ökat (+25 procent eller 4 miljoner kronor). 
Försäljningsintäkterna från Hälsohuset (gym och simhall) har minskat kraftigt. Även 
hyresintäkterna har sjunkit, vilket delvis beror på hyresrabatter. 
Verksamhetens kostnader för till exempel skydds- och förbrukningsmaterial har ökat i spåren av 
pandemin. Lägre konsultkostnader kan också antas ha en koppling till pandemin, – 7% eller 1,4 
miljoner kronor. Bidragskostnaderna har minskat och är relaterade till minskat antal flyktingar  
(–15 procent). Ersättningar till bemanningsföretag har minskat med nära 10 miljoner kronor, en 
effekt av ett strategiskt arbete med att långsiktigt minska beroendet av sådana tjänster.  
Under 2020 har kommunen haft saneringskostnader i exploateringsverksamheten på drygt 10 
miljoner kronor. Ytterligare 10 miljoner har reserverats för framtida saneringskostnader 
kopplade till årets markförsäljningar.  
Kommunens enskilt största kostnad är löner. Ökningen var 2,5 procent, vilket är nära årets 
löneöversyn. Under året ökade antalet tillsvidareanställda bara marginellt (tio personer), något 
som därför hade liten påverkan på lönesumman. Kostnaderna för lokaler ökar fortfarande, och 
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det hänger ihop med kommunens utveckling. Under 2020 är det den nya kultur- och 
idrottsanläggningen, CIK, som påverkar genom tillkomsten av en ishall. Lokalkostnaderna ökade 
med 13 miljoner kronor, eller 11 procent jämfört med föregående år. 
Finansnettot utgörs främst av intäkter från borgade lån (borgensavgift) och utdelningar. Årets 
utdelning är budgeterad till 22 miljoner kronor, utfallet är 12 miljoner kronor lägre än 
budgeterat. 

Kommunkoncernen 

I koncernen ingår förutom kommunen även förbund och bolag där kommunen har ägarandelar. 
Årets resultat i kommunkoncernen uppgår till 68,2 miljoner kronor, vilket motsvarar 5,9 procent 
av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning. 
Roslagsvatten AB är verksamt i Österåkers, Knivsta, Vallentuna och Ekerö kommuner samt 
Vaxholms stad. Roslagsvatten distribuerar dricksvatten och renar avloppsvatten för cirka 
110 000 invånare. Årets resultat var 15,9 miljoner kronor, Knivsta kommuns andel av resultatet 
motsvarar 1,8 miljoner kronor (föregående år var det 5,2 miljoner kronor). Det är en försämring 
mot föregående år, och den har flera förklaringar. Under 2019 hade bolaget bland annat många 
vakanser; under 2020 har de blivit tillsatta och personalkostnaderna ökade därmed. 
Under året lämnades brukningstaxorna oförändrade, men VA-anläggningstaxan höjdes med 9 
procent i Knivsta. Intäkterna uppgick till 53,6 miljoner kronor (55,3 miljoner kronor år 2019). 
Minskningen beror på en ökning av periodiseringstiden för anläggningsavgifter. Kostnaderna 
består av varor och tjänster (personalkostnad) samt vatteninköp.  
Roslagsvatten AB får inte göra vinst och det regleras av VA-lagstiftningen. Bolaget har av 
ägarna ett soliditetskrav (strävansmål) om 10 procent, för 2020 uppgick det till något under målet 
(8,2 procent). 
Kommunfastigheter i Knivsta AB är kommunens bolag för verksamhetslokaler. Resultatet var 
20,5 miljoner kronor (10,1 miljoner kronor) vari ingår utdelning från dotterbolag med 
10 000 tusen kronor. Vidare bidrar en fortsatt låg ränta till det positiva resultatet. 
Nettoomsättningen ökade från 167 miljoner kronor till 169 miljoner. Den årliga hyresjusteringen 
är kopplad till konsumentprisindex (KPI) som fastställdes till 0,28 procent, och resulterade i en 
hyreshöjning i lokalbeståndet på mellan 0,22 procent och 0,25 procent för 2020. 
Bolaget har en låg riskexponering och låga vakanser. Knivsta kommun är både ägare och den 
dominerande hyresgästen, med ett långsiktigt behov av lokaler för sina verksamheter. Trots en 
låg vakansgrad finns lediga kontorslokaler i anläggningen Centrum för idrott och kultur. Under 
året har hyresreduceringar genomförts för näringsidkare som påverkats av pandemin. 
I maj invigdes sista etappen av CIK, Centrum för idrott och kultur. Etappen innehåller en fullstor 
ishall och en kontorsdel på tre våningar. CIK är byggt enligt den internationella 
passivhusstandarden och har med sin träkonstruktion ett betydligt lägre koldioxidavtryck än 
motsvarande byggnader i betong. I december 2020 togs beslut att även inleda byggandet av en 
ny idrottshall i Alsike tillsammans med Arcona. 
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Ägarens avkastningskrav är beslutat i ägardirektiven, med målet att resultatet på lång sikt ska 
uppgå till tre procent av omsättningen per år. Därutöver ska bolaget långsiktigt säkerställa en 
soliditet som uppgår till tio procent. Vinstmarginalen efter skatt var 12,1 procent (6,0 procent), 
vilket ligger över det långsiktiga målet enligt ägardirektivet. Resultatet efter skatt, exklusive 
utdelning från dotterbolaget, uppgick till 6,2 procent (3,6 procent). 
Soliditeten i bolaget har ökat till 12,0 procent (10,2 procent). Ökningen förklaras primärt av 
minskad upplåning och ökat justerat eget kapital. Soliditetsnivån ligger över det långsiktiga 
målet. 
Knivstabostäder AB är kommunens allmännyttiga bolag med cirka 520 hyreslägenheter. 
Resultatet var 6,4 miljoner kronor (2,1 miljoner kronor föregående år), vilket hänger ihop med 
väl underhållna lägenheter och låg vakansgrad (kötiden är cirka sex år). Även låga 
reparationskostnader och minskad skattekostnad förklarar det förbättrade resultatet (föregående 
år var det osedvanligt höga kostnader för reparationer). 
Nettoomsättningen uppgick till 44 059 tusen kronor (43 108 tusen). I januari 2019 träffades en 
överenskommelse med Hyresgästföreningen om en höjning av hyran med 1,5 procent (1,3 
procent föregående år). 
Knivstabostäder har, enligt ägardirektivet, ett finansiellt mål på redovisat eget kapital om lägst 
7,5 procent. Avkastningen på justerat eget kapital uppgick under året till 9,9 procent (3,7 
procent), vilket är högre än det finansiella målet. Ett annat ägardirektiv är planering för nya 
lägenheter. Arbetet löper enligt plan, utbyggnaden är villkorad av beslut i kommunfullmäktige 
avseende finansiering. 
Utbrottet av covid-19 påverkade initialt möjligheterna att utföra invändigt underhåll och ha 
fysiska möten. Genom god planering tillsammans med hyresgästerna har det inre underhållet till 
stor del kunnat genomföras. Kundtjänstens telefontider har även utökats under året för att ge 
bättre tillgänglighet. 
Alsike Fastighets AB är kommunens exploateringsbolag för Alsike tätort. Resultat var 4 miljoner 
kronor (föregående år – 249 tusen kronor). Under året har mark som gränsar till nya detaljplanen 
i Alsike Nord samt en bebyggd fastighet avyttrats. Den nya detaljplanen väntas leda till intäkter 
under 2021. Årets intäkter var 20,4 miljoner kronor (året innan var de 15 miljoner kronor). 
Kostnaderna är till stor del förknippade med markförsäljning och samvarierar därför med 
försäljningsintäkterna. Personalkostnaden har minskat på grund av färre anställda två (fyra). 
Ägardirektivet för Alsike Fastighets AB anger ett resultatkrav som över en femårsperiod ska 
uppgå till tolv miljoner kronor före skatt. Avkastningen ska säkra bolagets långsiktiga 
ekonomiska åtaganden och möjliggöra utdelning till kommunen. Den genomsnittliga vinsten 
över fem år uppgår till 3,4 miljoner kronor. Resultatnivån har påverkats negativt av förseningar 
och förändring av exploateringsgraden i nya detaljplaner. 
Pandemin har inte påverkat bolaget i någon större omfattning. Året med corona har inneburit 
mycket tid för stödaktiviteter som riktats till lokalt drabbade företag, i samverkan med samtliga 
stödorganisationer till näringslivet. Merparten av innovationsprojekten har fortsatt enligt plan 
under året, genom möjligheten med digitala möten. 
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Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund för räddningstjänst. Medlemskommunerna är 
Järfälla, Upplands-Bro, Sollentuna, Upplands Väsby, Sigtuna och Knivsta. Förbundet redovisar 
ett positivt resultat, och Knivsta kommuns resultatandel motsvarar 580 tusen kronor (299 tusen 
kronor föregående år). Resultat påverkas positivt av en pensionsskuldsförändring, där förbundet 
under året aktivt har arbetat med att granska pensionsavtalen. 
Förbundets medlemsavgift räknades upp med en procent för 2020, vilket inneburit stort fokus på 
kostnaderna. Förutom lägre pensionskostnad har vakanser möjliggjort förändringar i 
organisationen som inneburit lägre lönekostnader. Pandemin har påverkat 
utbildningsverksamheten och intäkter negativt, utbildningsformatet har anpassats efter 
situationen. 

Resultat 

  

  2020 2019 2018 

Knivsta kommun 38 792 17 868 -18 588 

Kommunfastigheter i Knivsta AB 20 535 10 093 12 057 

Knivstabostäder AB 6 372 2 112 6 182 

Alsike Fastighets AB 3 991 -249 -395 

Brandkåren Attunda 580 299 178 

Roslagsvatten AB 1 826 5 247 3 162 

Elimineringar -3 894 -3 812 -3 698 

Totalt resultat 68 202 31 558 -1 102 

  

Styrelser och nämnder 

Kommunens styrelsers och nämnders samlade resultat uppgår till 13,8 miljoner kronor. 
Pandemin har på olika sätt påverkat, bland annat har bidrag för sjukkostnader under pandemin 
förbättrat verksamhetsresultatet med drygt 8,6 miljoner kronor. Även insatser och projekt har 
påverkats på olika sätt, i huvudsak i positiv riktning. 
Kommunstyrelsen resultat var 6,7 miljoner kronor, där kommunledningskontorets överskott 
sticker ut (+3,8 miljoner kronor). Flera projekt har fått finansiering från kommunstyrelsens 
prioriterade medel. Dock har pandemins förnyade kraft under hösten medfört förseningar i 
genomföranden och bidrar till överskottet. Budgetposten ”förändringsvägledning” (2 miljoner 
kronor) är outnyttjad. Tjänsten ”löneadministration” via Lönecentrum gör ett överskott om 644 
tusen kronor. Kommunhuset som verksamhetslokal och förvaltning gör ett överskott med drygt 1 
miljon kronor. Kultur och fritid gör ett överskott om nära 600 tusen kronor beroende på en lägre 
hyreskostnad för anläggningen Centrum för idrott och kultur. Detta väger upp de uteblivna 
intäkterna, som skulle ha erhållits ett normalår. På den negativa sidan finns ekonomikontoret och 
politisk verksamhet som vardera gör cirka 500 tusen kronor i underskott. 
Socialnämnden har under året påverkats i hög grad av pandemin. Inköp av skyddsutrustning har 
ersatts genom statliga bidrag, liksom kostnader för sjukdom. Insatser har minskat och avslutats 
när brukare varit oroliga för smittspridningen, och även inom individ och familjeomsorgen (IFO) 
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har antalet placeringar minskat. Bemanningsföretag har anlitats i lägre grad. Resultateffekten är 
5,7 miljoner kronor, jämfört med budget för IFO. Inom LSS har ett nytt boende i egen regi 
inneburit att externa platser kunnat avvecklas (budgetavvikelsen är 8,5 miljoner kronor). 
Sammantaget har det en positiv ekonomisk effekt, nämnden gör ett överskott med 9,1 miljoner 
kronor. Under året reviderades kommunens budget och nämnden tillfördes 17 miljoner kronor 
extra. Utan det tillskottet skulle nämnden ha gjort ett underskott trots pandemin. 
Kommunens största nämnd, utbildningsnämnden, gjorde ett överskott med 3,6 miljoner kronor. 
Förskolan gör ett överskott med 5 miljoner kronor medan grundskolan gör ett underskott med 1,6 
miljoner kronor. Även denna nämnd påverkas positivt av kompensationen för sjuklönekostnader. 
Samhällsutvecklingsnämnden gör ett underskott med 4,6 miljoner kronor, där VA-
anslutningsavgifter kopplade till markförsäljning i industriområdet Ar påverkar negativt med 
drygt 3 miljoner kronor.  Parkeringsplatserna har under året haft mycket låg beläggningsgrad på 
grund av pandemin och intäkterna är 1,8 miljoner kronor under budget. Energiverksamheten, det 
vill säga kommunens vindkraftverk, påverkas mycket negativt av de låga elpriserna – resultatet 
är 1,2 miljoner kronor. Gatuverksamheten gör ett överskott om 2 miljoner kronor där 
vinterväghållningen påverkar positivt, liksom lägre konsult- och kapitaltjänstkostnader. 
Miljötillsynen under bygg- och miljönämnden har påverkats av pandemin på så vis att den fått 
pausa under delar av året. Vidare har uttaget av tillsynsavgifter lagts om, fakturering sker numera 
efter genomförd tillsyn. Detta har påverkat intäkterna negativt med drygt 2,5 miljoner kronor, 
medan vakanser inneburit lägre personalkostnader. Bygglovsintäkterna överstiger budget och 
beror på flera större ärenden för flerbostadshus. Totalt gör bygg- och miljönämnden ett 
underskott med 1,1 miljon kronor. 

Nämnder Resultat 2020 

Kommunstyrelsen 6 678 

Samhällsutvecklingsnämnd -4 596 

Utbildningsnämnd 3 615 

Socialnämnd 9 136 

Bygg & miljönämnd -1 072 

Valnämnd -22 

Revision -14 

Överförmyndarnämnd 53 

Nämndernas resultat 13 778 
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Ekonomisk ställning 

Investeringar 

Koncernens totala investeringsutgift för 2020 uppgick till 136 miljoner kronor. Det är en 
minskning från föregående år, då den totala investeringen var 249 miljoner kronor. 
Kommunens investeringar uppgick till 68 miljoner kronor, där merparten av utgifterna finns i 
fyra investeringsprojekt. Avvikelsen från den budgeterade investeringsplanen var 100 miljoner 
kronor, vilket är i linje med tidigare år då genomförandegraden varit under 50 procent. Det är 
flera anledningar till detta: Politiska beslut förändrar planen, det saknas resurser för underhåll 
och kapitaltjänstkostnad, upphandlade priser blir högre än budgeterat eller det blir förseningar i 
projektgenomförandet. 
I planen finns även medel för oplanerade investeringar, kommunstyrelsens oförutsedda 
investeringsmedel och medel för strategiska markinköp. Normalt är detta budgetposter som inte 
nyttjas, tillsammans utgör de 25 miljoner av avvikelsen. Under 2020 togs även beslut om att 
skjuta på investeringen i en ny fotbollsanläggning i Kölängen, avvikelsen är 14 miljoner kronor. 
De fyra större investeringarna under året var  
• Parkvägen, en ny gata som leder trafik till anläggningen Centrum för idrott och kultur, 12 

miljoner kronor, pågående  
• Ny cirkulationsplats Gredelbyleden, 12 miljoner kronor, pågående  
• Infrastruktur detaljplan Centrala Ängby, 11 miljoner kronor, pågående  
• Fyrfackskärl, utbyte av renhållningskärl till hushåll för ökad materialåtervinning, 16 miljoner 

kronor 
Roslagsvatten AB: Investeringarna består av nya anläggningar och upprustning av 
pumpstationer, reningsverk och ledningsnät samt datorer och kontorsinventarier. Årets 
investering i Knivsta var 24,5 (28,2) miljoner kronor. 
Kommunfastigheter i Knivsta AB: Anläggningen Centrum för idrott och kultur slutfördes under 
året. Fastighetsinvesteringarna var 30,2 miljoner kronor, investeringar i maskiner och inventarier 
utgjorde 775 tusen kronor. Årets totala investering uppgick till totalt 31 miljoner kronor (147,8 
miljoner föregående år). 
Knivstabostäder AB: Investeringarna under året uppgick till 6,4 miljoner kronor (19,7 miljoner 
kronor föregående år). Under året byttes fönster och balkongdörrar till ett värde av 2 991 tusen 
kronor. Vidare stamrenoverades samlingsledningar, och ett system för energioptimering infördes 
till ett värde av totalt 703 tusen kronor. 
Alsike Fastighets AB genomförde inga investeringar under 2019. Under 2020 investerades 77 
tusen kronor i programvarulicens. 
Brandkåren Attunda: Knivsta kommuns andel av kommunalförbundets investeringar utgjorde 2,8 
miljoner kronor (6,2 miljoner kronor föregående år). Investeringar utgörs av fastigheter, 
släckbilar och inventarier. 
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  Budget Utgift   

 2020 2020 2019 2018 

Knivsta kommun 168 230 67 924 47 263 28 951 

Kommunfastigheter i Knivsta AB - 30 989 147 796 298 139 

Knivstabostäder AB - 6 384 19 682 11 554 

Alsike Fastighets AB - 77 0 0 

Brandkåren Attunda - 2 781 6 203 4 620 

Roslagsvatten AB - 24 503 28 207 31 169 

Total utgift 168 230 132 657 249 151 374 433 

  

Långfristig skuld 

Kommunkoncernens långfristiga skuld är nästan 1,75 miljarder kronor, vilket är liten minskning 
mot året innan med 27 miljoner kronor. Skulden i kronor per invånare (91 900 kronor, över 
riksgenomsnittet) är något sjunkande under 2020 genom att antalet invånare blir fler och inga 
nya lån har tillkommit. Den långfristiga skulden innebär att kommunkoncernen är sårbar för 
ränteförändringar. På kort sikt (fem år) används bland annat ränteswapar för att "försäkra" 
koncernen mot kortsiktiga ränteförändringar. Användandet regleras strikt i en finanspolicy. En 
procent ränteförändring motsvarar 17,5 miljoner i ökade räntekostnader, vilket skulle kunna vara 
en utmaning på lång sikt. 
Kommunkoncernens största låneskuld finns i Kommunfastigheter i Knivsta AB, som 
tillhandahåller verksamhetslokaler. Drygt 1,4 miljarder av skulden finns placerad här. Under 
2020 slutfördes finansieringen av Centrum för idrott och kultur (CIK); investeringen i sin helhet 
är drygt 400 miljoner kronor. 
Kommunen har idag en skuld på 257 miljoner kronor. Det inkluderar en finansiell leasing som 
utgör merparten av skulden avseende en "sale lease back" för äldreboende och kommunhus. 

  2020 2019 2018 

Knivsta kommun 256 957 275 544 319 329 

Kommunfastigheter i 
Knivsta AB 

1 225 000 1 250 000 1 150 000 

Knivstabostäder AB 106 000 106 747 106 747 

Alsike Fastighets AB 0 0 0 

Brandkåren Attunda 13 672 9 015 9 350 

Roslagsvatten AB 154 220 141 327 122 508 

Total långfristig skuld 1 755 849 1 782 633 1 707 935 
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Soliditet 

Soliditeten visar hur stor andel av tillgångarna som finansieras med eget kapital. 
Kommunkoncernen soliditet var 19,2 procent inklusive pensionsförpliktelse den 31 december år 
2020. Ett år tidigare var den 18,3 procent. Fortsatt goda resultat i kombination med låg 
skuldtillväxt bidrar till förbättringen. 
För kommunen har soliditeten minskat något sedan årsskiftet från 55,4 procent till 54,9 procent.  
Soliditeten har varit stabil de senaste åren, kommunen har alltjämt en god soliditet. 

  2020 2019 2018 

Knivsta kommun 54,9% 55,4% 53,5% 

Kommunfastigheter i Knivsta AB 12,0% 10,2% 9,9% 

Knivstabostäder AB 33,1% 30,9% 30,1% 

Alsike Fastighets AB 68,0% 62,0% 68,0% 

Brandkåren Attunda 13,5% 13,7% 13,1% 

Roslagsvatten AB 9,2% 9,4% 7,3% 

Soliditet kommunkoncernen 24,2% 23,5% 22,8% 

Soliditet kommunkoncernen inkl 
pensionsförpliktelse 

19,2% 18,3% 17,4% 

  

Balanskravsresultatet 

Kommunallagen ställer krav på Sveriges kommuner att för varje enskilt år ha balans i sin 
ekonomi. Detta så kallade balanskrav innebär att intäkter ska överstiga kostnader i kommunernas 
budget.  
Vid ingången av 2020 fanns ett negativt resultat om 1,9 miljoner kronor kvar att återställa. 
Bakgrunden är ett negativt balanskravsresultat från 2018 på – 17,1 miljoner kronor, vilket till 
stora delar kunde återställas under 2019 genom ett positivt resultat.  
Ett negativt balanskravsresultat ska enligt kommunallagen återställas inom tre år. Årets goda 
resultat innebär att inget negativt balanskravsresultat återstår att reglera. 
Enligt kommunallagen finns en möjlighet att avsätta positiva resultat till en 
resultatutjämningsreserv (RUR). Enligt kommunfullmäktiges riktlinjer för RUR kan avsättning 
ske då resultatet efter balanskravsjustering överstiger en procent av skatter, generella statsbidrag 
och utjämning. 
Resultatutjämningsreservens behållning var noll kronor vid ingången av 2020; en avsättning med 
20 miljoner kronor görs med ledning av årets resultat. 
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Balanskravsutredning 

Balanskravsutredning 2018 2019 2020 

Årets resultat -18 588 17 868 38 792 

Samtliga realisationsvinster (avgår) 2 553 2 662 5 763 

Realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

Realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 

Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 0 

Årets resultat efter balanskravjusteringar -21 141 15 206 33 029 

Medel till resultatutjämningsreserv 0 0 20 000 

Medel från resultatutjämningsreserv 1 730 0 0 

Årets balanskravsresultat -19 411 15 206 33 029 

Balanskravsunderskott från tidigare år 0 -17 091 -1 885 

Balanskravsresultat att återställa -17 091 -1 885 0 

    

IB ackumulerade ej återställda negativa resultat 0 -17 091 -1 885 

-varav från 2018  -17 091 -1 885 

Årets balanskravsresultat enligt balanskravsutredningen -19 411 15 206 33 029 

+synnerliga skäl att inte återställa 2 320 0 0 

UB ackumulerade negativa resultat att återställa inom 3 år -17 091 -1 885 0 

UB ackumulerade ej återställda negativa resultat -17 091 -1 885 0 

-varav från år 2018, återställs senast 2021 -17 091 -1 885  
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Väsentliga personalförhållanden 

Antalet tillsvidareanställda i kommunkoncernen fortsatte att öka år 2020. Den 31 december var 
1153 personer tillsvidareanställda. Ett år tidigare var siffran 1 145 personer. 

Kommunkoncernen Tillsvidareanställd
a 2020 

Tillsvidareanställd
a 2019 

Tillsvidareanställd
a 2018 

Knivsta kommun 1086 1 075 1 056 

Kommunfastigheter i Knivsta AB 43 47 44 

Alsike Fastighets AB 2 4 4 

Knivstabostäder AB 3 3 3 

Roslagsvatten AB 19 16 14 

Brandkåren Attunda - - - 

Totalt 1 153 1 145 1 121 

Könsfördelningen i kommunen är nästan oförändrad, 79 procent kvinnor och 21 procent män, 
där kvinnodominansen minskat med två procent sedan 2019. När det gäller chefer är 
fördelningen 79 procent kvinnor respektive 21 procent män, vilket innebär att ledarindex är 1,0 
procent (andelen kvinnliga chefer speglar andelen kvinnliga medarbetare fullt ut). Medianlönen 
för kvinnor var högre än männens år 2020 (kvinnors medianlön utgjorde 103 procent av 
männens). För chefer råder ett motsatt förhållande – kvinnors chefslön utgjorde 96 procent av 
mäns chefslön.  
Sjukfrånvaron mäts som antalet sjukdagar i procent av totala antalet möjliga arbetsdagar för en 
anställd under kalenderåret. Under året har har sjukfrånvaron totalt inom kommunen ökat från 
6,9 procent till 8,1 procent. För kvinnor ökade frånvaron från 7,5 till 8,8 procent, för män från 
4,1 till 5,4 procent. Däremot minskade långtidsfrånvaron (sjukfrånvaro som överstiger 14 dagar) 
från 38,6 procent till 27,9 procent. 
Löneöversynen i kommunen för tillsvidareanställd personal utmynnade i en löneökning om 2,4 
procent av lönesumman (2,23 procent år 2019). Personalomsättningen fortsatte sin nedåtgående 
trend och minskade ytterligare från 19,5 procent år 2019 till 15,2 procent år 2020. 
Variationen inom kommunens verksamheter är stor vad gäller sjukfrånvaro, från 0,2 procent 
(ekonomikontoret) till 9,2 (vård- och omsorgskontoret). Kommunfastigheter, Knivstabostäder 
och Alsike Fastighets AB hade tillsammans en frånvaro på i genomsnitt 2,2 procent. 

Sjukfrånvaro % Knivsta kommun Kommunkoncernen Uppsala 
län 

 2019 2020 2019 2020 2019 

Sjukfrånvaro > 50 år 8,9 9,1 8,6 9,0 7,9 

Sjukfrånvaro 30-49 år 5,9 7,2 9,6 7,3 6,6 

Sjukfrånvaro < 29 år 6,2 8,6 5,9 8,4 6,6 

Långtidssjukfrånvaro > 60 dagar 38,6 27,9 38,6 27,9 41,6 

Sjukfrånvaro kvinnor 7,6 8,8 7,5 8,8 7,8 

Sjukfrånvaro Män 4,4 5,5 4,1 5,4 4,4 

Totalt 6,9 8,1 6,7 7,9 7,1 
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Förväntad utveckling 

Utmaningar 

Knivsta kommuns utmaningar liknar många andra kommuners. Färre ska försörja fler, det vill 
säga skatteintäkterna kommer inte att öka lika mycket som behovet av kommunal service i takt 
med att befolkningen blir äldre. Det ställer krav på en omställning av hela offentliga sektorn med 
ökade samarbeten och samverkan. Användandet av ny teknik kommer att vara viktigt för att 
möta utmaningen. 
I Knivsta är även 4-spårsavtalet med staten en jätteutmaning. Kommunen ska enligt avtalet 
möjliggöra för 15 000 nya bostäder fram till 2057, vilket enligt beräkningar innebär en 
befolkningstillväxt om drygt två procent per år. Detta kommer att medföra fortsatta investeringar 
under lång tid framöver, och behov av extern finansiering. 
Vad gäller kompetensförsörjning har SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, räknat ut att det 
ökade behovet av kommunal service gör att den offentliga sektorn i framtiden behöver anställa 
all tillgänglig arbetskraft på arbetsmarknaden. och ersätta deras pensionsavgångar. Detta gäller 
under förutsättning att verksamheten bedrivs på samma sätt som idag. Det är en orealistisk 
ekvation, men det visar ännu tydligare hur knivskarp konkurrensen om framtidens medarbetare 
kommer att vara. 

Demografi 

Fortsatt befolkningstillväxt bidrar både till ökade skatteintäkter och kostnader. Bedömningen är 
att kommunen växer med drygt 3 000 nya invånare under de kommande sju åren. 
Inflyttningsnettot har hittills främst utgjorts av barnfamiljer. 
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Bilden nedan visar hur andelen barn och unga samt äldre väntas växa kommande år. När barn 
och unga blir allt fler förväntas det leda till ökade investeringar inom utbildningsverksamheten. 
Vård- och omsorgsverksamheten påverkas även den av fler barn och unga, samtidigt som den 
ska hantera allt fler äldre. Investeringar sker här främst när äldreboenden måste byggas. En 
annan, ofta bortglömd, utmaning i tillväxten är när ny verksamhet ska starta och rekrytering, 
rutiner och processer ska sättas i verket. 

 

Ekonomi 

Utvecklingen måste vara socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Investeringar behöver i 
framtiden i högre grad väga in alla hållbarhetsdimensioner för att vara lönsamma. 
Kommunen gör årligen en långsiktig ekonomisk kalkyl, baserad på befolkningsprognos och 
SKR:s modell för beräkning av framtida skatteintäkter och utjämningsbidrag, liksom simulering 
av framtida exploateringsvinster (netton). 
Antaganden görs om uppräkning av verksamhetens kostnader och effektiviseringskrav.  
I kalkylen vägs även in antaganden om befolkningstillväxt som beror på avtalet med staten om  
15 000 nya bostäder till år 2057. 

Miljoner kronor 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Kommun Intäkter 1 469 1 418 1 453 1 479 1 534 1 592 1 674 1 760 

Kommun Kostnader -1 431 -1 407 -1 441 -1 480 -1 519 -1 569 -1 629 -1 692 

Kommun Resultat 39 11 12 -2 15 23 45 67 

Kommun Resultatmål 
(1%) 

12 12 12 13 13 14 15 16 

Kommun Investeringar 68 62 82 82 67 47 51 71 

Koncernen Investeringar 133 97 130 242 331 335 251 102 

Koncernen Långfristig 
skuld 

1 756 1 910 2 124 2 204 2 354 2 476 2 584 2 709 
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Kalkylen visar att Knivsta kommun på kort sikt kommer att göra ett överskott om cirka en 
procent per år, vilket är i linje med god ekonomisk hushållning. Dock finns både "bättre" och 
"utmanande" år. Det är också svårt att kalkylera framtida förändringar i ambitionsnivåer och 
lagar etc.  

SKR lyfter fram att kommuner med stark befolkningstillväxt bör ha överskott på mellan två och 
fem procent årligen. Kalkylen ovan visar inte det och det får konsekvenser för låneskulden i 
koncernen som väntas stiga till drygt 2,7 miljarder kronor år 2027. I denna kalkyl ingår 
anslutning till kommunalförbundet Käppala som har en betydande påverkan på låneskulden. 
Osäkerheter finns alltid i denna typ av kalkyler. Exploateringsvinster fluktuerar kraftigt mellan 
åren. Befolkningstillväxten – kommer den att vara enligt historiska mönster eller kommer 
pandemin att förändra flyttnetton i Kommunsverige? Skatteintäkterna har en tydlig koppling till 
sysselsättningen i landet, och den är svår att förutsäga. 
Utvecklingen åren efter 2027 förväntas bli ungefär likadan, med fortsatt befolkningstillväxt och 
investeringar med finansieringsbehov. Kalkylen visar också att det kommer att krävas diskussion 
om ambitionsnivåer, digitalisering och förenklingar i arbetssätt med mera för att framtiden ska 
vara hållbar. 
Investeringar 
Knivsta kommun har vuxit under lång tid och det har inneburit att flaskhalsar uppstått i VA-nätet 
och reningskapaciteten. För den fortsatta utbyggnaden krävs större reningskapacitet. Under 2021 
väntas beslut om den strategiska inriktningen, där ett alternativ är anslutning till 
kommunalförbundet Käppala. Oavsett vilken vägen framåt blir kommer den att innebära stora 
investeringar, Käppala-alternativet beräknas till över 500 miljoner kronor. 
De närmaste åren bedöms innebära få (om ens några) större investeringar i infrastruktur och 
verksamhetslokaler. Detta är en effekt av etableringar och utbyggnad av enskilda förskolor, 
friskolor och privata äldreboenden. Knivsta har därför ett visst överskott av kapacitet kommande 
år, men med fortsatt befolkningstillväxt kommer det framöver ändå att finnas behov av 
kommunala investeringar. 
Investeringarna kommer till större delen att finansieras av externt kapital. Idag är låneskulden 
per invånare cirka 91 000 kronor per invånare; enbart VA-frågan kommer att höja låneskulden 
med ca 30 000 kronor per invånare. Det innebär att Knivsta kommun kommer att vara mycket 
högt belånad i absoluta tal – det gäller även i kronor per invånare – trots stor inflyttning. 
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Resultaträkning 
Belopp i tusen kronor 

   Kommun     Kommunkoncernen 

 No
t 

Utfall Utfall  Budget  Utfall Utfall 

  helår 2020 helår 2019  helår 2020  helår 2020 helår 2019 

         

Verksamhetens intäkter 1 298 880 249 509  320 565  419 948 395 268 

         

Verksamhetens kostnader 2 -1 391 655 -1 345 509  -1 429 105  -1 388 700 -1 391 336 

         

Avskrivningar 3 -39 020 -40 959  -40 000  -106 954 -98 770 

         

Verksamhetens nettokostnader  -1 131 795 -1 136 959  -1 148 540  -1 075 707 -1 094 838 

         

Skatteintäkter 4 1 009 286 982 888  1 027 177  1 009 286 982 888 

         

Generella statsbidrag och 
utjämning 

5 151 545 159 954  110 784  151 545 159 954 

         

Verksamhetens resultat  29 036 5 882  -10 579  85 125 48 004 

         

Finansiella intäkter 6 15 103 18 028  26 650  984 2 117 

         

Finansiella kostnader 7 -5 347 -6 042  -7 100  -17 907 -18 562 

         

Resultat efter finansiella poster  38 792 17 868  8 971  68 202 31 558 

         

Extraordinära poster  0 0  0  0 0 

         

Årets resultat  38 792 17 868  8 971  68 202 31 558 

överskott av skatter och bidrag  3,3% 1,6%  0,8%  5,9% 2,8% 
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Kassaflödesanalys 
  

   Kommunen   Kommunkoncernen 

 No
t 

2020-12-31 2019-12-31  2020-12-31 2019-12-31 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN       

Årets resultat  38 792 17 868  68 202 31 558 

Justering för ej likviditetspåverkande poster 26 39 020 30 792  95 719 87 474 

Övriga likviditetspåverkande poster 27 714 3 327  948 3 327 

Poster som redovisas i annan sektion 28 0 0  0 0 

Medel från verksamheten före förändring av 
rörelsekapital 

 78 526 51 987  164 869 122 359 

Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga 
fordringar 

 354 -1 963  67 021 26 533 

Ökning (-) /minskning (+) förråd och 
varulager 

 0 1 825  3 850 -5 523 

Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder  101 798 17 103  45 395 7 304 

Kassaflöde från den löpande 
verksamheten 

 180 677 68 951  281 135 150 673 

INVESTERINGAR       

Investering i immateriella 
anläggningstillgångar 

 0 -2 788  -153 -2 788 

Försäljning av immateriella 
anläggningstillgångar 

 854 6 794  854 6 794 

Investering i materiella anläggningstillgångar 29 -71 504 -44 475  -132 504 -246 200 

Försäljning av materiella tillgångar 30 7 628 21 091  7 634 21 096 

Förvärv av finansiella tillgångar 31 0 0  0 -249 

Avyttring av finansiella tillgångar  2 140 4 107  2 140 4 107 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -60 882 -15 272  -122 029 -217 240 

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN       

Nyupptagna lån  0 0  17 962 101 560 

Amortering av skulder för finansiell leasing  -18 109 -13 476  -18 109 -13 476 

Amortering av långfristiga skulder  -478 -30 746  -26 247 -32 779 

Kassaflöde från 
finansieringsverksamheten 

 -18 588 -44 222  -26 394 55 305 

BIDRAG TILL STATLIG INFRASTRUKTUR       

Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur  0 0  0 0 

       

Likvida medel vid årets början  93 419 83 961  114 108 125 371 

       

Likvida medel vid årets slut  194 627 93 419  246 820 114 108 
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Balansräkning 
   Kommun   Kommunala koncernen 

  Utfall Utfall Budget Utfall Utfall 

 Not 2020-12-31 2019-12-31 helår 2020 2020-12-31 2019-12-31 

TILLGÅNGAR       

Anläggningstillgångar       

Immateriella tillgångar 8 3 310 5 801 10 000 4 381 5 846 

Materiella tillgångar       

Mark, byggnader och tekniska 
anläggningar 

9 648 347 608 044 655 000 2 333 463 2 316 197 

Maskiner och inventarier 10 23 656 37 465 45 000 118 401 113 398 

Finansiella 
anläggningstillgångar 

11 183 468 185 609 190 000 24 926 26 984 

Summa anläggningstillgångar  858 782 836 919 900 000 2 481 171 2 462 425 

Bidrag till infrastruktur  0 0 0 0 0 

Omsättningstillgångar       

Förråd och varulager m.m. 12 9 069 9 069 10 000 134 223 138 073 

Kortfristiga fordringar 13 176 631 176 985 172 000 134 694 201 714 

Kortfristiga placeringar       

Kassa, bank 14 151 501 93 419 70 371 203 694 114 108 

Summa omsättningstillgångar  337 201 279 473 252 371 472 610 453 896 

SUMMA TILLGÅNGAR  1 195 983 1 116 392 1 152 371 2 953 781 2 916 321 

       

EGET KAPITAL, AVSÄTTNIGNAR OCH SKULDER   

Eget kapital       

Årets resultat  38 792 17 868 8 971 68 202 31 558 

Resultatutjämningsreserv  0 0 0 20 000 0 

Övrigt eget kapital  618 369 600 502 528 900 626 799 615 240 

Summa eget kapital 15 657 162 618 369 537 871 715 001 646 799 

Avsättningar       

Avsättningar för pensioner och 
liknande förpliktelser 

16 13 896 13 183 7 500 24 492 23 545 

Andra avsättningar 17 6 303 0 0 68 733 69 603 

Summa avsättningar  20 200 13 183 7 500 93 225 93 148 

Skulder       

Långfristiga skulder 18 256 957 275 544 383 000 1 755 848 1 782 634 

Kortfristiga skulder 20 261 664 209 296 224 000 389 707 393 741 

Summa skulder  518 621 484 840 607 000 2 145 555 2 176 374 

SUMMA EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAROCH 
SKULDER 

 1 195 983 1 116 392 1 152 371 2 953 781 2 916 321 
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   Kommun   Kommunala koncernen 

Panter och därmed jämförliga 
säkerheter 

21 0 0  84 671 84 671 

Ansvarsförbindelser       

Pensionsförpliktelser som inte 
tagits upp 

22 147 032 152 748  147 032 152 748 

bland skulderna eller 
avsättningar 

      

Övriga ansvarsförbindelser 23 1 554 308 1 552 886  13 232 11 810 
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Noter 
Rättelse väsentligt fel 

Förutsättningar: Knivsta kommun erhåller utdelning från helägda dotterbolag som anteciperad 
utdelning, under 2020 ändrades förfarandet enligt nya KRBL och bokföring av utdelning sker nu 
efter beslut och innevarande år. 
Rättelse av väsentligt fel: I efterhand har man konstaterat att den redovisning som gjordes var 
felaktig. I samband med bytet av princip har koncernsammanställningen upprättats felaktigt, 
utdelning fick en felaktigt en positiv resultatpåverkan för år 2019. 
Rättelse sker genom att jämförelsetalen för balans- och resultaträkning för föregående år 
omräknas, dvs. i resultaträkningens jämförelsekolumn för föregående år ska finansiella intäkter 
minskas med 4 mnkr och finansiella kostnader ökas med 12 mnkr. 
Balansräkningens jämförelseår justeras på fordringssidan ned med 20 mnkr, på skuldsidan ökas 
beloppet med 24 mnkr och Eget kapital minskas med 28 mnkr. Upplysning lämnas om att 
utdelningen påverkat resultatet för år 2019 med -16 mnkr. 

Kommunkoncern Redovisning Justering Redovisning 

 Nuvarande  efter rättelse 

   av fel 

RESULTATRÄKNING 2019-12-31  2019-12-31 

    

Finansiella intäkter 6 117 -4 000 2 117 

Finansiella kostnader -6 562 -12 000 -18 562 

Årets resultat 47 558 -16 000 31 558 

    

BALANSRÄKNING 2019-12-31  2019-12-31 

    

TILLGÅNGAR    

Kortfristiga fordringar 221 714 -20 000 201 714 

Summa tillgångar 221 714 -20 000 201 714 

    

EGET KAPITAL OCH 
SKULDER 

   

Eget kapital 643 240 -28 000 615 240 

Årets resultat 47 558 -16 000 31 558 

Summa eget kapital 690 799 -44 000 646 799 

    

Kortfristiga skulder 369 741 24 000 393 741 

Summa skulder 369 741 24 000 393 741 
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  Kommunen Kommunkoncernen 

Belopp i tusen kronor 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

     

Not 1     

Verksamhetens intäkter     

Statsbidrag 65 583 57 560 65 611 57 583 

Övriga bidrag 29 357 32 807 29 399 32 848 

Förskoleavgifter 26 156 25 655 26 156 25 655 

Äldreomsorgsavgifter 6 131 6 658 6 131 6 658 

Renhållningsavgifter 22 017 17 678 19 933 15 911 

Övriga avgifter 22 014 24 442 23 262 25 670 

Hyresintäkter 14 359 15 880 64 356 78 028 

Försäljning av tjänster och verksamhet 13 678 13 858 68 173 74 730 

Reavinst vid försäljning av 
exploateringsfastigheter 

7 731 35 308 7 731 35 308 

Reavinst vid försäljning av mark och fastigheter 73 807 677 73 807 677 

Nettoomsättning Alsike   19 936 14 000 

Övrigt 18 048 18 986 15 453 28 200 

Summa 298 880 249 509 419 948 395 268 

     

Not 2     

Verksamhetens kostnader     

Personalkostnader 551 864 543 048 605 299 596 150 

Inhyrd personal 5 971 15 778 5 971 15 775 

Pensionskostnader 51 741 59 265 53 059 61 036 

Köpta tjänster 413 492 395 962 397 796 383 046 

Försörjningsstöd 6 048 8 599 6 048 8 599 

Övriga bidrag 11 302 11 961 11 302 11 961 

Fastighetskostnader 140 521 128 930 67 908 95 446 

Bolagsskatt   8 449 9 375 

Övriga kostnader 210 717 181 966 232 870 209 946 

Summa 1 391 655 1 345 509 1 388 700 1 391 336 

     

Not 3     

Avskrivningar     

Immateriella tillgångar 1 638 1 797 1 882 1 951 

Fastigheter och anläggningar 27 633 28 441 87 704 80 600 

Inventarier 9 749 10 721 17 369 16 219 

Summa 39 020 40 959 106 954 98 770 

     



Kommunfullmäktige, Verksamhetsberättelse- och bokslut 62(78) 

  Kommunen Kommunkoncernen 

Not 4     

Skatteintäkter     

Kommunalskatt 1 027 177 990 493 1 027 177 990 493 

Skatteavräkning -17 890 -7 606 -17 890 -7 606 

Summa 1 009 286 982 888 1 009 286 982 888 

     

Not 5     

Kommunalekonomisk utjämning     

Inkomstutjämning 54 864 70 744 54 864 70 744 

Införandebidrag 7 916 0 7 916 0 

Generella bidrag från staten* 38 155 4 640 38 155 4 640 

Regleringsbidrag/-avgift 19 294 13 111 19 294 13 111 

Kostnadsutjämning 29 307 70 054 29 307 70 054 

Kommunal fastighetsavgift 34 907 33 137 34 907 33 137 

Lss-utjämning -32 897 -31 732 -32 897 -31 732 

Summa 151 545 159 954 151 545 159 954 

*) Generella bidrag från staten består av välfärdsmiljarer till kommunerna, 2 756 (4 640) tkr till Knivsta. 

Statsbidraget stärkt välfärd (pandemin) uppgår till 35 398 (0). 

     

Not 6     

Finansiella intäkter     

Utdelning aktier o andelar 10 839 13 942 843 1 946 

Ränteintäkter 131 169 77 78 

Ränta lån Kommunfastigheter i Knivsta AB 0 0 0 0 

Borgensavgift 4 121 3 895 0 0 

Övriga finansiella intäkter 12 21 64 93 

Summa 15 103 18 028 984 2 117 
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  Kommunen Kommunkoncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Not 7     

Finansiella kostnader     

Räntor långfristiga lån 199 394 12 507 12 635 

Räntor finansiell leasing 4 795 5 141 4 795 5 141 

Övriga finansiella kostnader 353 507 605 785 

Summa 5 347 6 042 17 907 18 562 

     

Not 8     

Immateriella tillgångar     

Immateriella tillgångar 3 310 5 801 4 381 5 846 

     

Ingående balans 5 801 8 174 5 846 8 373 

Årets anskaffningar 0 2 788 153 2 788 

Byte av anläggningsgrupp 0 0 1 118 0 

Årets försäljningar/utrangering -854 -6 794 -854 -6 794 

Årets avskrivningar -1 638 1 633 -1 882 1 479 

Summa 3 310 5 801 4 381 5 846 

     

Not 9     

Mark och byggnader     

Markreserv 40 959 37 379 42 962 39 382 

Verksamhetsfastigheter 253 627 267 593 1 682 394 1 591 741 

Publika fastigheter 282 669 290 971 469 964 461 080 

Fastigheter för annan verksamhet 1 559 1 662 1 559 1 662 

Pågående investeringar 69 533 10 439 136 585 222 332 

Summa 648 347 608 044 2 333 463 2 316 197 

     

Ingående balans 608 044 610 550 2 316 197 2 221 923 

Årets anskaffningar 67 510 33 378 104 378 182 166 

Byte av anläggningsgrupp 3 580 0 3 580 0 

Omklassificering 0 0 0 0 

Försäljning, utrangering under året -3 154 -8 174 -2 991 -8 023 

Årets avskrivningar -27 633 -27 710 -87 702 -79 869 

Summa 648 347 608 044 2 333 462 2 316 197 
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  Kommunen  Kommunkoncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Not 10     

Maskiner och inventarier     

Maskiner och inventarier 20 837 34 646 115 582 110 579 

Konst 2 819 2 819 2 819 2 819 

Summa 23 656 37 465 118 401 113 398 

     

Ingående balans 37 465 43 563 113 398 72 223 

Årets anskaffningar 413 11 097 27 425 64 034 

Byte av anläggningsgrupp 0 0 0 0 

Omklassificering 0 0 0 0 

Försäljning, utrangering under året -4 474 -12 917 -4 862 -12 959 

Årets avskrivningar -9 749 -4 278 -17 559 -9 901 

Summa 23 656 37 465 118 401 113 398 

     

Not 11     

Aktier, förlagsbevis, bostadsrätter     

Knivstabostäder AB 65 100 65 100   

Kommunfastigheter i Knivsta AB 92 470 92 470   

Roslagsvatten AB 760 760   

Brandkåren Attunda 1 087 1 087   

Iniera AB 43 43 43 43 

HBV   80 80 

Kommuninvest 9 011 9 011 9 011 9 011 

Energikontoret i Mälardalen AB 14 14 14 14 

Överinsats/förlagsbevis Kommuninvest 2 588 2 588 2 588 2 588 

Bostadsrätter 12 396 14 536 12 396 14 536 

Övrig långfritstig fordran   795 712 

Summa 183 468 185 609 24 926 26 984 
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  Kommunen Kommunkoncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Not 12     

Förråd och varulager     

Ar 1 398 1 398 1 398 1 398 

Nydal 1 000 1 000 1 000 1 000 

Sågen 6 306 6 306 6 306 6 306 

Knivsta 1:124 310 310 310 310 

Gredelby 4:46 55 55 55 55 

Alsike   46 593 51 840 

Råvaror förnödenheter   78 561 77 164 

Summa 9 069 9 069 134 223 138 073 

     

Not 13     

Kortfristig fordran     

Avgifter 12 890 10 424 12 733 10 059 

Övriga kundfordringar 0 0 14 022 24 975 

Mervärdesskatt 10 628 11 495 10 600 11 495 

Kommunens koncernföretag 36 062 21 721 43 813 13 427 

Knivsta Waldorf byggnadsstift 460 520 460 520 

Skattefordran 51 380 50 594 57 833 59 265 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 185 38 874 -51 238 28 503 

Upplupna skatteintäkter 0 0 0 0 

Övrigt 47 027 43 358 46 470 53 470 

Summa 176 631 176 985 134 694 201 714 

     

Not 14     

Kassa och bank     

Plusgiro 151 501 93 419 175 554 93 419 

Bank   28 140 20 689 

Summa 151 501 93 419 203 694 114 108 
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Not 15     

Eget kapital     

Ingående eget kapital 598 369 600 502 626 798 643 240 

Rättning väsentligt fel   0 -28 000 

Ny ingående balans   626 798 615 240 

Resultatutjämningsreserv 20 000 0 20 000 0 

varav förändring resultatutjämningsreserv 20 000 0 20 000 0 

Årets resultat 38 792 17 868 67 434 47 558 

Rättning väsentligt fel   0 -16 000 

Nytt årets resultat 38 792 17 868 67 434 31 558 

Summa 657 162 618 369 674 232 646 798 

     

Not 16     

Pensionsskuld     

Pensioner intjänade efter 1997 9 112 10 609 17 639 18 948 

Löneskatt 4 784 2 574 6 853 4 597 

Summa 13 896 13 183 24 492 23 545 

Ingen tjänsteman har visstidsförordnande eller särskild avtalspension. Visstidspension för förtroendevalda är ej 
ianspråktagna. 

     

Not 17     

Andra avsättningar     

Uppskjutna skatter   46 412 41 587 
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  Kommunen Kommunkoncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Not 18     

Långfristig skuld     

Lån i banker och kreditinstitut     

Nordea   35 000 35 747 

Statshypotek   11 000 11 000 

SEB   15 000 15 000 

Kommuninvest 50 000 50 000 983 650 1 003 970 

Nordiska investeringsbanken   350 000 350 000 

Medlemskommuner   5 806 5 806 

Övriga kreditinstitut   22 547 22 579 

Övriga långfristiga skulder   664 576 

Finansiell Leasing fastigheter 199 541 217 650 199 541 217 650 

     

Finansiell leasing - Fastigheter     

Nominella värden av framtida minimi-leasavgifter, avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt 
följande 

     

Förfaller till betalning inom ett år 20 414 20 247 20 414 20 247 

Förfaller till betalning senare än ett men inom 
fem år 

83 386 82 687 83 386 82 687 

Förfaller till betalning senare än fem år 125 060 146 173 125 060 146 173 

     

Förutbetalda avgifter och bidrag     

Periodiserade anläggningasavgifter   125 225 112 411 

Anslutningsavgifter AR -1 610 -1 610 -1 610 -1 610 

Investeringsbidrag 9 025 9 503 9 025 9 503 

Summa 256 957 275 544 1 755 848 1 782 634 

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter periodiseras över flera år.  

     

Not 19     

Derivat och finansiell riskhantering     

 2020-12-31 2019-12-31 

 Redovisat 
värde 

Verkligt 
värde 

Redovisat 
värde 

Verkligt 
värde 

Skulder     

Derivat för vilka säkringsredovisning tillämpas     

Ränteswappar -393 -9 181 -349 -5 145 
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Per balansdagen har bolaget ett säkringsinstrument som omfattas av regelverket för säkringsredovisning. 
Säkringsinstrumenten är ränteswappar som säkrar lån till rörlig ränta. Ränteswapparnas sammanlagda nominella 
belopp uppgår till 255 (f.å. 165) mnkr. 

Säkringsförhållandets effektivitet har testats per balansdagen genom att jämföra de huvudsakliga villkoren för 
säkringsinstrumentet med de huvudsakliga villkoren för den säkrade posten. De kritiska villkoren utgörs av nominella 
belopp, löptid, räntebas (frekvens för räntebetalningar och räntesättningstidpunkt) samt räntesättning vid negativ 
Stibor. Säkringsförhållandet anses vara effektivt så länge det inte sker någon väsentlig förändring av de huvudsakliga 
villkoren för antingen säkringsinstrumentet eller den säkrade posten. Testet finns dokumenterat i en säkringsrapport. 

  Kommunen Kommunkoncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

     

Not 20     

Kortfristiga skulder     

Upplupna löner 3 833 4 505 5 474 6 039 

Fastighetsskatt 1 013 1 070 1 013 1 070 

Arbetsgivaravgift och källskatt 23 119 21 056 23 726 21 626 

Semesterlöneskuld & okompenserad övertid 32 314 34 291 34 357 36 238 

Leverantörsskulder 52 391 43 897 49 752 68 859 

Skatteskuld 25 925 8 707 26 435 9 251 

Upplupen pensionskostnad individuell del 17 850 17 188 17 850 17 188 

Upplupen löneskatt 21 220 18 824 21 557 19 294 

Upplupna kostnader och förbetalda intäkter 50 772 39 067 95 851 62 130 

Kommunens koncernföretag 19 512 7 125 19 359 44 584 

Kortfristiga lån 0 0 92 086 91 066 

Övrigt 13 715 13 565 2 248 16 396 

Summa 261 664 209 296 389 707 393 741 

     

Not 21     

Panter och därmed jämförliga säkerheter     

Fastighetsinteckningar 0 0 84 671 84 671 

     

Not 22     

Pensionsförpliktelser före 1998     

Ingående pensionsförpliktelse 152 748 155 303 152 748 155 303 

Ränte- och basbeloppsuppräkningar 0 4 074 0 4 074 

Årets utbetalningar -8 017 -7 858 -8 017 -7 858 

Förändring av diskonteringsräntan 0 0 0 0 

Förändring av löneskatt 0 0 0 0 

Ändringar av försäkringstekniska grunder 0 0 0 0 

Övrigt 2 301 1 229 2 301 1 229 

Summa (utgående pensionsförpliktelse) 147 032 152 748 147 032 152 748 

aktualiseringsgrad, procent 97,0 97,0 97,0 97,0 
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  Kommunen Kommunkoncernen 

     

Not 23     

Övriga ansvarsförbindelser     

     

Borgensåttaganden     

Borgen Kommunfastigheter i Knivsta AB 1 300 000 1 300 000   

Borgen Knivstabostäder AB 100 000 100 000   

Borgen Alsike Fastighets AB 50 000 50 000   

Borgen Roslagsvatten 4 000 4 000   

Borgen Knivstavatten 68 076 68 076   

Borgen Brandkåren Attunda 19 000 19 000   

Summa 1 541 076 1 541 076 0 0 

Knivsta kommun har i februari 2008 ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige 
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 278 kommuner och 14 regioner som per 2020-12-31 var 
medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. 

Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar 
fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd 
borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som 
respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på 
medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. 

Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Knivsta kommuns ansvar kan noteras att per 2020-12-31 uppgick 
Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till 501 229 801 864 kronor och totala tillgångar till 525 483 415 941 
kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till 1 100 933 285 kronor och andelen av de totala 
tillgångarna till 1 150 490 541 kronor. 

 

Garantiförpliktelser 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Kommunalförbundet Norrvatten 13 232 11 810 13 232 11 810 

 13 232 11 810 13 232 11 810 
 

Not 24 

Finansiella leasingavtal under 3 år 

Värdet av finansiella leasingavtal avseende personbilar är inte av väsentlig betydelse och inte upptagna enligt RKR 
rekommendation 13:2 

Operationell leasing 

Värdet av leasingavtal avseende kaffemaskiner och övriga inventarier är inte av väsentlig betydelse och inte 
upptagna enligt RKR rekommendation 13:2 
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  Kommunen Kommunkoncernen 

 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

     

Not 26     

Jusering för ej likviditetspåverkande poster     

Avskrivningar 39 020 40 959 106 954 98 770 

Nedskrivningar     

Utrangeringar     

Gjorda avsättningar   -11 999  

Återförda avsättningar     

Intäktsförda ej likvida gåvor     

Övriga ej likviditetspåverkande poster -3 580 -10 167 763 -11 296 

Summa 35 439 30 792 95 719 87 474 

     

Not 27     

Övriga likviditetspåverkande poster som tillhör 
den löpande verksamheten 

    

Utbetalning av avsättningar för pensioner 714 3 327 948 3 327 

Utbetalning av övriga avsättningar     

Summa 714 3 327 948 3 327 

     

Not 28     

Poster som redovisas i annan sektion     

Realisationsresultat vid försäljning av 
anläggningstillgångar 

0 0   
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  Kommunen Kommunkoncernen 

     

Not 29     

Investering i materiella tillgångar     

Kommunen     

Byggnader och mark 67 510 33 378 67 510 33 378 

Maskiner och inventarier 413 11 097 413 11 097 

Knivstabostäder AB     

Byggnader och mark   6 003 19 391 

Maskiner och inventarier   304 291 

Kommunfastigheter i Knivsta AB     

Byggnader och mark   6 759 97 294 

Maskiner och inventarier   24 230 50 502 

Alsike Fastighets AB     

Maskiner och inventarier   0 0 

Brandkåren Attunda     

Byggnader och mark   1 338 5 144 

Maskiner och inventarier   1 443 1 059 

Roslagsvatten AB     

Byggnader och mark   23 469 26 959 

Maskiner och inventarier   1 034 1 085 

Summa 67 924 44 475 132 504 246 200 

     

Not 30     

Försäljning av materiella tillgångar     

Kommunen 7 628 21 091 7 628 21 091 

Knivstabostäder AB     

Kommunfastigheter i Knivsta AB    4 

Alsike Fastighets AB     

Brandkåren Attunda   6 1 

Roslagsvatten AB     

Summa 7 628 21 091 7 634 21 096 

     

Not 31     

Investering i finansiella tillgångar     

Roslagsvatten   0 249 

Bostadsrätter   0 0 

Summa 0 0 0 249 
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Not 32 Räkenskapsrevision 

Arvode till revisorer 2020-12-31 2019-12-31 2020-12-31 2019-12-31 

Revisionsuppdrag 286 500 120 000 555 325 350 195 

Lekmannarevisor 312 427 134 798 359 625 176 018 

Skatterådgivning inkl övriga tjänster 280 300 542 200 372 335 676 563 

Övrigt 769 100 13 500 780 255 31 210 

Summa 1 648 327 810 498 2 067 539 1 233 986 

 
Not 33 Samband mellan driftredovisning, resultaträkning, balansräkning, och investeringsredovisning.
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Redovisningsprinciper 
Anläggningstillgångar 
Anläggningstillgångar redovisas enligt rekommendation R4 från Rådet för kommunal 
redovisning. Som investeringsutgift räknas anskaffningar med en varaktighet om minst tre år och 
ett anskaffningsvärde om minst ett prisbasbelopp. För investeringar i verksamhetsfastigheter och 
gator/vägar/parker redovisas de ingående komponenterna som separata enheter med separat 
avskrivningstid från och med 2014. Ingående värden 2014 för verksamhetsfastigheter redovisas 
som komponenter från 2015. 
Anläggningstillgångar upptas i balansräkningen till anskaffningsvärdet med avdrag för 
planenliga avskrivningar. 

Avskrivningsprinciper 
Avskrivning sker från och med den tidpunkt då tillgången är färdig att tas i bruk. 
Avskrivningarna sker linjärt samt med avskrivningstider som varierar efter den bedömda 
nyttjandeperioden för objekten och beaktande av eventuellt restvärde. Komponentavskrivning 
berör främst verksamhetsfastigheter och gator/vägar/parker. Anläggningar redovisade före 
verksamhetsår 2014 fortlöper enligt tidigare avskrivningsprincip, med avskrivningstider för 
byggnader med 2 till 5 procent per år och för maskiner och inventarier med 5 till 33 procent per 
år. 

Derivat och säkringsredovisning 
Derivat och säkringsredovisning redovisas enligt rekommendation R8. Knivsta kommun har inga 
derivat eller säkringsinstrument, men kommunens bolag nyttjar ränteswappar för räntesäkring. 

Exploatering 
Investeringar i exploateringsområden redovisas som omsättningstillgång. Vid försäljning 
resultatredovisas varje exploatering tillsammans med matchande utgifter när slutlikvid har 
erlagts för markköpet. Utgifter för tillgångar som ska kvarstå i kommunens ägo aktiveras och 
redovisas som anläggningstillgång. 

Finansförvaltning 
Knivsta kommun arbetar med en från verksamheterna fristående finansförvaltning. 
Finansförvaltningen är mottagare av skatteintäkter, generella statsbidrag samt tillägg och avdrag 
i utjämningssystemet. Av fullmäktige fastställda taxor, som exempelvis avgifter i förskola och 
äldreomsorg, redovisas som intäkt under finansförvaltningen. Taxor inom stadsbyggnad, till 
exempel bygglovsavgifter samt inom miljötillsynen, redovisas direkt i verksamheten. Detta 
gäller även för färdtjänstavgifter. Ränteintäkter och räntekostnader för hela kommunen redovisas 
i finansförvaltningen, liksom arbetsgivaravgifter och pensionskostnader för kommunens samtliga 
anställda. 
Internt tar finansförvaltningen in personalomkostnadstillägg på verksamheternas lönekostnader. 
Avskrivningar på anläggningstillgångar redovisas i verksamheterna. Verksamheterna erlägger 
internränta på investeringar till finansförvaltningen. För att täcka sina budgeterade 
nettokostnader får verksamheterna ett av fullmäktige fastställt internt kommunbidrag. 
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Gränsdragning mellan kostnad och investering  
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod på minst tre år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen 
för mindre värde är ett prisbasbelopp (47 400 kronor år 2019) och gäller som gemensam gräns 
för materiella och immateriella tillgångar samt för finansiella leasingavtal. 

Internränta 
Internränta beräknas på tillgångarnas bokförda värde under året. Under 2020 var internräntan 1,5 
procent. 

Intäkter 
Intäkter redovisas enligt rekommendation R2 från Rådet för kommunal redovisning. 
Skatteintäkter redovisas i tre delar: årets preliminära skatteinbetalningar, prognos för årets 
avräkningslikvid och slutavräkning för föregående år. Som grund ligger den prognos på 
skatteavräkningen som Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, publicerade i december 2020. 
Från 2019 redovisas exploateringsbidrag, gatukostnadsersättningar och investeringsbidrag i 
enlighet med R2, vilket fått effekter på ingående balanser 2018 med mera. 

Kundfordringar 
Kundfordringar äldre än 12 månader skrivs av som kundförlust. 

Leasingavtal 
Finansiella leasingavtal redovisas enligt rekommendation R5. Finansiella leasingavtal avseende 
personbilar bedöms inte ha väsentlig betydelse och utgör därför ett avsteg från 
rekommendationen. 

Pensioner 
Pensionskostnader redovisas enligt den så kallade blandmodellen. Pensioner intjänade före 1998 
redovisas som ansvarsförbindelse. Pensionsutbetalningar som gäller pensioner intjänade före 
1998 bokförs som årets kostnad. 
Knivsta kommun har infört ett enhetligt pensionssystem som är premiebaserat istället för att 
bygga på skuldföring. Avsättningen för pensionsskuld i balansräkningen avser endast ej 
aktualiserade pensioner. Löneskatt med 24,26 procent påförs pensionskostnaderna och redovisas 
enligt samma principer som gäller för pensionerna. 

Redovisning av jämförelsestörande intäkter och kostnader 
Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 
resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och 
överstiger 10 miljoner kronor. 

Semester- och övertidsskuld 
Semesterlöneskuldskulden utgörs av ej uttagna semesterdagar. Semesterskuld och okompenserad 
övertid samt därpå upplupen arbetsgivaravgift redovisas som en kortfristig skuld och belastar det 
år de intjänas. 
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Sammanställd redovisning 
I den kommunala koncernen ingår samtliga bolag och kommunalförbund där kommunen har ett 
betydande inflytande. Undantag görs för företag och förbund där den kommunala koncernens 
andel av omsättning eller omslutning utgör mindre än 2 procent av skatteintäkter och generella 
statsbidrag (kommunalförbundet Norrvatten är undantaget). 
Koncernen Knivsta kommun omfattar, förutom kommunen, Knivstabostäder AB, 
Kommunfastigheter i Knivsta AB, Alsike Fastighets AB, Roslagsvatten AB och Brandkåren 
Attunda. 
Det sammanställda bokslutet är upprättat enligt klyvningsmetoden. Förvärvsanalyser är 
upprättade, vilket innebär att dotterbolagens eget kapital vid förvärvet elimineras i sin helhet. 
Skillnaden utgör ett övervärde och har hänförts till den underliggande tillgången fastigheter. Vid 
konsolideringen har uppskjuten skatt beaktats och inga elimineringsdifferenser har uppstått. 
Bolagen Kommunfastigheter i Knivsta AB, Knivstabostäder AB och Roslagsvatten AB upprättar 
sin redovisning enligt bokföringsnämndens regelverk. Från och med räkenskapsåret 2014 
upprättas årsredovisningen med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). 
Pågående arbeten för annans räkning avser faktiska kostnader som nedlagts och som 
kostnadsförs i den takt markförsäljning sker. 
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Driftredovisning 
Driftredovisningen visar styrelse/nämndernas och verksamheternas intäkter och kostnader. 
Tillägg och avdrag avser tilläggsanslag från kommunstyrelsens prioriterade medel, 
bokslutsreglering och fördelning av effektiviseringsbetinget. 

Driftredovisning 
styrelse/nämnd Budget Rev. 

budget 
Tillägg/ 
avdrag Intäkter Intäkter Kostnade

r 
Kostnade
r 

Budget-
avvikelse 

 2020 2020 2020 2020 2019 2020 2019 2020 

Kommunstyrelsen 169 730 167 880 6 547 67 203 60 709 234 983 201 811 6 647 

Samhällsutvecklings-nämnden 43 245 41 935 -377 59 150 49 799 105 561 89 310 -4 853 

Socialnämnden 296 358 313 758 -2 289 70 191 82 080 372 519 395 161 9 141 

Utbildningsnämnden 697 870 699 095 4 012 54 202 47 722 753 695 744 794 3 614 

Bygg- och miljönämnden 9 603 9 363 1 029 11 048 11 242 22 513 22 734 -1 073 

Övriga nämnder 2 199 2 199 0 0 402 2 182 2 683 17 

Justeras: Poster som ej är 
hänförbara till verksamhetens 
intäkter och verksamhetens 
kostnader i resultaträkningen 

0 0 0 37 085 -2 446 60 777 70 025 -23 693 

Verksamhetens intäkter och 
verksamhetens kostnader 
enligt resultaträkning 

1 219 
005 

1 234 
230 

8 921 298 880 249 509 1 552 230 1 526 517 -10 199 

         

Driftredovisning verksamhet Budget Rev. 
budget 

Tillägg/ 
avdrag 

Intäkter Intäkter Kostnader Kostnader Budget-
avvikelse 

 2020 2020 2020 2020 2019 2020 2019 År 2020 

Politisk verksamhet 16 190 16 190 -175 66 402 16 276 17 442 -196 

Infrastruktur, skydd mm 67 223 65 673 486 40 260 34 362 110 302 97 275 -3 884 

Fritid och kultur 68 864 67 064 755 9 755 9 020 77 104 50 859 470 

Pedagogisk verksamhet 696 408 697 633 4 187 54 197 47 722 752 630 743 642 3 387 

Vård och omsorg 292 896 309 796 -2 247 57 543 57 758 356 129 365 257 8 963 

Särskilt riktade insatser 4 102 4 602 -42 12 992 24 840 17 211 33 759 341 

Affärsverksamhet 0 0 0 30 806 28 026 32 886 28 600 -2 080 

Gemensamma verksamheter 73 322 73 272 5 958 56 176 49 824 128 914 119 660 6 492 

Justeras: Poster som ej är 
hänförbara till verksamhetens 
intäkter och verksamhetens 
kostnader i resultaträkningen 

0 0 0 37 085 -2 446 60 777 70 025 -23 693 

Verksamhetens intäkter 
och verksamhetens 
kostnader enligt 
resultaträkning 

1 219 
005 

1 234 
230 

8 921 298 880 249 509 1 552 230 1 526 517 -10 199 
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Investeringar 
Investeringsredovisningen i tabellen nedan visar pågående och färdigställda investeringar per 
politisk nämnd den 31 december. Årets investeringsutgift uppgår till när 68 miljoner kronor. 
Det är under samhällsutvecklingsnämnden som de störa kommunala investeringarna genomförs, 
under 2020 investerades det i en cirkulationsplats gredelbyleden, kommunal gata parkvägen, 
infrastruktur området centrala ängby och fyrfackskärl renhållning, totalt uppgår dessa 4 
investeringar till 51 miljoner kronor. 

Investeringar per nämnd Utgifter sedan projektens start Varav: årets investeringar   

Färdigställda projekt Besluta
d 
totalutgi
ft 

Ackumu
l- erad 
utgift 

Avvikel
se 

KF 
Budget 

Utökad 
invest-
eringspla
n 

Summa 
invest-
eringsra
m 

Årets 
utgift 

Avvikel
se 

Kommunstyrelsen - Kultur och 
fritid 

2 830 1 224 1 606 0 0 0 0 0 

Kommunstyrelsen - Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0 

Samhällsutvecklingsnämnden 
- Drift 

11 100 7 522 3 578 2 300 0 2 300 1 100 1 200 

Samhällsutvecklingsnämnden 
- Exploatering 

10 000 3 580 6 420 0 0 0 0 0 

Socialnämnden 0 0 0 0 0 0 0 0 

Utbildningsnämnden 200 83 117 0 0 0 0 0 

Bygg- och miljönämnden 0 0 0 0 0 0 0 0 

Summa färdigställda projekt 24 130 12 409 11 721 2 300 0 2 300 1 100 1 200 

         

Pågående projekt Besluta
d 
totalutgi
ft 

Ackumu
l- erad 
utgift 

Avvikel
se 

KF 
Budget 

Utökad 
invest-
eringspla
n 

Summa 
invest-
eringsra
m 

Årets 
utgift 

Avvikel
se 

Kommunstyrelsen - Kultur och 
fritid 

12 150 3 293 8 857 12 150 11 500 23 650 3 293 20 357 

Kommunstyrelsen - Övrigt 23 550 582 22 968 23 550 700 24 250 582 23 668 

Samhällsutvecklingsnämnden 
- Drift 

54 500 48 396 6 104 56 800 11 380 70 480 45 713 24 767 

Samhällsutvecklingsnämnden 
- Exploatering 

38 500 15 496 23 004 38 500 0 38 500 15 496 23 004 

Socialnämnden 1 500 0 1 500 1 500 2 000 3 500 0 3 500 

Utbildningsnämnden 3 350 1 765 1 585 3 050 0 3 050 1 739 1 311 

Bygg- och miljönämnden 2 500 0 2 500 2 500 0 2 500 0 2 500 

Summa pågående projekt 136 050 69 533 66 517 138 050 25 580 165 930 66 824 99 106 

Summa investeringsprojekt 160 180 81 942 78 238 140 350 25 580 168 230 67 924 100 306 

  



Kommunfullmäktige, Verksamhetsberättelse- och bokslut 78(78) 

Ordlista 
Anläggningstillgångar, fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas. 
Avsättningar, ekonomisk förpliktelse som till storlek eller förfallotid inte är helt bestämd. 
Balansräkning, visar den ekonomiska ställningen vid bokslutstillfället. Här framgår hur 
kommunen använt respektive anskaffat sitt kapital. 
Blandmodellen, pensioner inklusive löneskatt intjänade till och med 31 december 1997 
behandlas som ansvarsförbindelse. Utbetalning av pensionsförmåner som intjänats till och med 
31 december 1997 redovisas som kostnad i resultaträkningen. Pensionsförmåner inklusive 
löneskatt som intjänats från och med 1 januari 1998 redovisas som kostnad i resultaträkningen 
och som avsättning i balansräkningen. 
Eget kapital, kommunens förmögenhet, det vill säga alla tidigare års ackumulerade överskott. 
Kassaflödesanalys, visar hur en räkenskapsperiods investeringar och löpande verksamhet har 
finansierats och hur de har inverkat på verksamhetens likvida ställning. 
Internränta, kalkylmässig kostnad för det kapital som utnyttjas inom verksamheterna. 
Kapitalkostnader, benämning för ränta, internränta och avskrivningar. 
Kortfristiga skulder, skulder och lån med löptid understigande ett år som hänförs till den löpande 
verksamheten. 
Likviditet, beskriver betalningsberedskapen på kort sikt. 
Långfristiga skulder, skulder och lån med löptider längre än ett år. 
Omsättningstillgångar, tillgångar som på kort tid kan omsättas till likvida medel och som inte är 
avsedda för stadigvarande bruk. 
Resultaträkning, visar det finansiella resultatet av årets verksamhet. Det finansiella resultatet är 
den förändring av det egna kapitalet som årets verksamhet inneburit. 
Periodisering, fördelning av intäkter och kostnader på den redovisningsperiod till vilken de hör. 
Rörelsekapital, skillnaden mellan omsättningstillgångar och kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet 
avspeglar kommunens finansiella styrka på kort sikt. 
Soliditet, speglar kommunens finansiella styrka på lång sikt. Soliditeten är det egna kapitalet i 
förhållande till de totala tillgångarna, det vill säga visar graden av egna finansierade tillgångar. 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 
2021-02-15 

Diarienummer 
KS-2021/66 

   
 

Kommunstyrelsen 

Hemställan om att ingå borgen upp till ett högsta lånebelopp för 
Knivstabostäder AB:s räkning 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
1. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för 
Knivstabostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 100 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande räntor och kostnader. 
2. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för 
Knivstabostäder ABs till låneförpliktelser tillhörande räntor och kostnader för 
räntederivat.räntederivat. 
Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen i Knivstabostäder AB har gjort en hemställan till Knivsta kommun om ett 
förtydligande av borgensförbindelsen avseende räntederivat.  
 
Bakgrund 
Styrelsen i Knivstabostäder AB har gjort en hemställan till Knivsta kommun om ett 
förtydligande av borgensförbindelsen avseende räntederivat (borgensförbindelsen motsvarar 
beslutsmeningen). Det är av stor vikt att både borgenstak och räntederivat finns samlat i ett 
och samma ärende. Bankernas tolkning av Knivsta kommuns tidigare beslutade 
borgensförbindelse sker på olika vis, denna beslutsformulering är vedertagen. Borgenstaket 
är oförändrat, 100 miljoner kronor med tillägget att Knivsta kommun ingår borgen för 
räntederivat. 
 
Knivstabostäder AB har till uppdrag att främja bostadsförsörjningen i Knivsta kommun samt 
bidra till kommunens totala samhällsutveckling. Investeringar har gjorts och görs i 
hyreslägenheter främst genom externt kapital (lån) mindre investeringar och underhåll sker i 
huvudsak genom kassaflöde från den löpande verksamheten.   
 
Knivstabostäder AB lånar idag företrädelsevis från Svenska banker till rörlig ränta. 
Finansinstitut som Kommuninvest kräver kommunal borgen efter beslut som vunnit laga 
kraft. Räntederivat (swap) får användas i defensivt syfte, det vill säga för att ”försäkra” 
upplåningsräntan till en fast nivå. Derivathantering styrs av bolagens finanspolicy (antagen 
av kommunfullmäktige, KF 2018:13). 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens för Knivsta kommun, men har en positiv inverkan 
på upplåningskostnaden för Knivstabostäder AB. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  



 § 49 Hemställan om att ingå borgen upp till ett högsta lånebelopp för Knivstabostäder AB:s räkning

Sida 2 av 3 

 
 

 

  

 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-15 
Skrivelse 2021-01-20 från Knivstabostäder 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Ekonomikontoret 
Knivstabostäder AB 
 

 
 
 
 

Daniel Lindqvist  Dan-Erik Pettersson 
Kommundirektör  Ekonomichef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet handlar om ett förtydligande av borgensförbindelsen avseende derivathantering och 
har därför ingen påverkan på barn.  
 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Borgenstak 2020 

 
Handläggare 2021-01-20 
Simon Granit 
 
 
 Kommunfullmäktige Knivsta Kommun 
 
 
Hemställan att ingå borgen upp till ett högsta lånebelopp för Knivstabostäder AB:s räkning. 
 
Knivstabostäders styrelse beslutade 2020-12-01 att hos Kommunfullmäktige hemställa om 
 
 
att Kommunfullmäktige beslutar, att Knivsta kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för 

Knivstabostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 100 miljoner kronor, jämte 
därpå löpande räntor och kostnader, samt 

 
att Kommunfullmäktige beslutar, att Knivsta kommun såsom, för egen skuld ingår borgen för 

Knivstabostäder ABs till låneförpliktelser tillhörande räntor och kostnader för räntederivat. 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Knivsta fattade i KF 2018:13 och 2018:14 beslut om att godkänna derivathandel i 
Knivstabostäder respektive Kommunfastigheter i Knivsta. I beslutet framgår även att kommunen ingår 
proprieborgen omfattande värdet på derivaten gentemot derivatmotparten. 
 
Beslutet om borgenstak fattades före besluten om derivathandeln och har därefter inte förändrats. Senaste 
beslut om borgensram fattades 2017:118 för Kommunfastigheter och 2014:11 för Knivstabostäder. 
 
Borgensramen om 100 miljoner kronor är likalydande med nuvarande gällande borgensram och i det nya 
förslaget till beslut anpassas beslutsformuleringen till beslutet enligt KF 2018:13. 
 
Bolagen har idag derivatavtal med SEB, Swedbank och Nordea. Det har visat sig att de tre 
derivatmotparterna tolkar KF 2014:11/KF 2018:13 på olika sätt. SEB prissätter derivatkontrakten som om 
borgen finns medan Swedbank och Nordea tolkar det som om borgen till kommunen inte finns.  
 
Vid senaste derivatupphandlingen prissatte SEB en 7-årig räntebindning 6 bp (0,06 %) lägre än Nordea, 
vilket under löptiden motsvarar 315 tkr i ökad kostnad på en säkrad volym om 75 miljoner kronor. Swedbank 
har haft liknande storlek på avvikelser tidigare. 
 
Nordea har efterfrågat en förändring av borgensbeslutet och Swedbank har anfört att de kan ge ett mer 
konkurrenskraftigt pris om formuleringen förändras. För att bibehålla konkurrensen mellan 
derivatmotparterna och säkerställa låga upplåningskostnader behöver beslutet om borgensutrymmet 
förtydligas så att samtliga parter tolkar det som att Knivsta kommun ingår borgen även för derivatkontrakten. 
 
Bakgrund 
Nuvarande beslutsformulering för borgen för derivathandel och kommunal borgen för låneförpliktelser lyder 
enligt följande: 
 
KF 2018:13 
att Knivsta Kommun för Knivstabostäders räkning, såsom för egen skuld, ingår proprieborgen omfattande 
värdet på derivaten gentemot derivatmotparten 
 
KF 2014:11 
att Knivsta kommun såsom för egen skuld ingå borgen för Knivstabostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett 
totalt lånebelopp om 100 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala lånebeloppet 
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga belopp. 
 
 
Gunnar Orméus  Hans-Petter Rognes 
Ordförande VD 
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Handläggare 
Dan-Erik Pettersson 
Ekonomichef 

Tjänsteskrivelse 
2021-02-15 

Diarienummer 
KS-2021/68 

   
 

Kommunstyrelsen 

Hemställan om att ingå borgen för Kommunfastigheter i Knivsta 
AB:s räkning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:  
1. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för 
Kommunfastigheter i Knivsta AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 1 300 
miljoner kronor jämte därpå löpande räntor och kostnader.  
2. Kommunfullmäktige beslutar att Knivsta kommun såsom för egen skuld ingår borgen för 
Kommunfastigheter i Knivsta ABs till låneförpliktelser tillhörande räntor och kostnader för 
räntederivat. 
Sammanfattning av ärendet 
Styrelsen i Kommunfastigheter i Knivsta AB har gjort en hemställan till Knivsta kommun om 
ett förtydligande av borgensförbindelsen avseende räntederivat 
 
Bakgrund 
Styrelsen i Kommunfastigheter i Knivsta AB har gjort en hemställan till Knivsta kommun om 
ett förtydligande av borgensförbindelsen avseende räntederivat (borgensförbindelsen 
motsvarar beslutsmeningen). Det är av stor vikt att både borgenstak och räntederivat finns 
samlat i ett och samma ärende. Bankernas tolkning av Knivsta kommuns tidigare beslutade 
borgensförbindelse sker på olika vis, denna beslutsformulering är vedertagen. Borgenstaket 
är oförändrat, 1 300 miljoner kronor med tillägget att Knivsta kommun ingår borgen för 
räntederivat. 
 
Kommunfastigheter i Knivsta AB har till uppdrag att stå för lokalförsörjning till Knivsta 
kommuns verksamheter. De stora investeringar som gjorts och görs i verksamhetslokaler 
sker främst genom externt kapital (lån) mindre investeringar och underhåll sker i huvudsak 
genom kassaflöde från den löpande verksamheten.   
 
Kommunfastigheter i Knivsta AB lånar idag företrädelsevis från Kommuninvest till rörlig 
ränta. Kommuninvest kräver kommunal borgen efter beslut som vunnit laga kraft. 
Räntederivat (swap) får användas i defensivt syfte, det vill säga för att ”försäkra” 
upplåningsräntan till en fast nivå. Derivathanteringen styrs av bolagens finanspolicy (antagen 
av kommunfullmäktige, KF 2018:14). 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens för Knivsta kommun, men har en positiv inverkan 
på upplåningskostnaden för Kommunfastigheter i Knivsta AB. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
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Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-15 
Skrivelse från Kommunfastigheter 2021-01-20 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Kommunfastigheter AB 
 

 
 
 
 

Daniel Lindqvist  Dan-Erik Pettersson 
Kommundirektör  Ekonomichef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Ekonomikontoret 
Kommunfastigheter i Knivsta AB 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet handlar om ett förtydligande av borgensförbindelsen avseende derivathantering och 
har därför ingen påverkan på barn. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

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

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Borgenstak 2020 

 
Handläggare 2021-01-20 
Simon Granit 
 
 Kommunfullmäktige Knivsta Kommun 
 
 
 
 
Hemställan att ingå borgen upp till ett högsta lånebelopp för Kommunfastigheter i Knivsta AB:s räkning 
 
 
Kommunfastigheters styrelse beslutade 2020-12-02 att hos Kommunfullmäktige hemställa om 
 
att Kommunfullmäktige beslutar, att Knivsta kommun, såsom för egen skuld, ingår borgen för 

Kommunfastigheter i Knivsta AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 1 300 miljoner kronor, 
jämte därpå löpande räntor och kostnader, samt 

 
att Kommunfullmäktige beslutar, att Knivsta kommun såsom, för egen skuld ingår borgen för 

Kommunfastigheter i Knivsta ABs till låneförpliktelser tillhörande räntor och kostnader för räntederivat. 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Knivsta fattade i KF 2018:13 och 2018:14 beslut om att godkänna derivathandel i 
Knivstabostäder respektive Kommunfastigheter i Knivsta. I beslutet framgår även att kommunen ingår 
proprieborgen omfattande värdet på derivaten gentemot derivatmotparten. 
 
Beslutet om borgenstak fattades före besluten om derivathandeln och har därefter inte förändrats. Senaste 
beslut om borgenstak fattades 2017:118 för Kommunfastigheter och 2014:11 för Knivstabostäder. 
 
Borgensramen om 1300 miljoner kronor är likalydande med nuvarande gällande borgensram och i det nya 
förslaget till beslut anpassas beslutsformuleringen till beslutet enligt KF 2018:14. 
 
Bolagen har idag derivatavtal med SEB, Swedbank och Nordea. Det har visat sig att de tre derivatmotparterna 
tolkar besluten på olika sätt. SEB prissätter derivatkontrakten som om borgen finns medan Swedbank och 
Nordea tolkar det som om borgen till kommunen inte finns.  
 
Vid senaste derivatupphandlingen prissatte SEB en 7-årig räntebindning 6 bp (0,06 %) lägre än Nordea, vilket 
under löptiden motsvarar 315 tkr i ökad kostnad på en säkrad volym om 75 miljoner kronor. Swedbank har haft 
liknande storlek på avvikelser tidigare. 
 
Nordea har efterfrågat en förändring av borgensbeslutet och Swedbank har anfört att de kan ge ett mer 
konkurrenskraftigt pris om formuleringen förändras. För att bibehålla konkurrensen mellan derivatmotparterna 
och säkerställa låga upplåningskostnader behöver beslutet om borgenstak förtydligas så att samtliga parter 
tolkar det som att Knivsta kommun ingår borgen även för derivatkontrakten. 
 
Bakgrund 
Nuvarande beslutsformulering för borgen för derivathandel och kommunal borgen för låneförpliktelser är enligt 
följande: 
 
KF 2018:14  
att Knivsta Kommun för Kommunfastigheter i Knivstas räkning, såsom för egen skuld, ingår proprieborgen 
omfattande värdet på derivaten gentemot derivatmotparten 
 
KF 2017:118 
att Knivsta kommun såsom för egen skuld ska ingå borgen för Kommunfastigheter i Knivsta AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt lånebelopp om 1 300 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 
 
 
 
Gunnar Orméus  Hans-Petter Rognes 
Ordförande VD 
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Handläggare 
Liza Larsén Ogden 
Verksamhetscontroller 

Tjänsteutlåtande 
2021-02-16 

Diarienummer 
KS-2021/98 

   
 

Kommunstyrelsen  

Riktlinjer för synpunkter och klagomål 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen antar riktlinjer för synpunkter och klagomål. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Knivsta kommun behöver välfungerande riktlinjer för synpunkter och klagomål för att bidra till 
styrning och ledning. Genom välfungerande riktlinjer för synpunkter och klagomål skapas en 
gemensam struktur av olika ärendetyper i kommunen vilket bidrar till att stärka kommunens 
arbete med sitt uppdrag inom välfärd, service, demokrati och samhällsbyggnad. 
 
Bakgrund 
Arbetet kring synpunkter och klagomål behöver uppdateras och förtydligas för att säkerställa 
en gemensam struktur och hantering kring synpunkter och klagomål i Knivsta kommun. 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram. 
 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-16 
Riktlinjer för synpunkter och klagomål 2021-02-16 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akt 
Handläggare 
 

 
 

Dan-Erik Pettersson    
Ekonomichef              
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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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Riktlinjer för synpunkter och klagomål 
 

 

 

 
  

 

 

 

     

 

  

  

Dokumenttyp:  Riktlinjer 

Diarienummer: KS-2021/98 

Beslutad i:   Kommunstyrelsen 

Beslutsdatum: 2021-xx-xx 

Aktualitetsprövning: 2025 

Dokumentansvarig: Ekonomichef 

 

 



 § 51 Riktlinjer för synpunkter och klagomål - KS-2021/98-1 Riktlinjer för synpunkter och klagomål : Riktlinjer synpunkter och klagomål 2021-02-16

 

 

2 

 

 
Inledning 
Knivsta kommuns olika verksamheter ska ha en väl fungerande hantering av synpunkter och klagomål. 
Hanteringen är en del av kommunens styr- och ledningssystem.  
Syftet med en väl fungerande synpunkts-och klagomålshantering är att stärka Knivsta kommuns arbete 
med sitt uppdrag inom välfärd, service, demokrati och samhällsbyggnad. Genom systematiskt 
kvalitetsarbete av mottagande, hantering och uppföljning av synpunkter och klagomål, stärks 
kommunens verksamhetsutveckling.1 Viktiga principer i Knivsta kommuns styrmodell är tillitsbaserad 
styrning och ledning, att verksamheterna arbetar med kommuninvånarens behov i fokus samt ett 
effektivt arbete utifrån fastlagda processer. Organisatoriska gränser får inte komma i vägen för 
kommuninvånarens2 behov och kommunens utveckling. Genom riktlinjerna för synpunkter och 
klagomål skapas en gemensam struktur av olika ärendetyper i kommunen. Den gemensamma 
strukturen ger grund och ramverk för lokala rutiner. Respektive kontor ansvarar för att ta fram dessa 
för att hantera inkomna synpunkter och klagomål samt för ett uppföljningsarbete som resulterar i en 
årlig rapport till politiken. 
 
Hur ska riktlinjerna användas? 
Riktlinjerna är styrande för hela organisationens mottagande och hantering av synpunkter och 
klagomål. Riktlinjerna riktar sig främst till chefer som ett stöd i arbetsledning av synpunkts- och 
klagomålshantering. Lokala rutiner ska tas fram på kontorsnivå i förvaltningen. Rutinerna på 
kontorsnivå är vägledande i det dagliga arbetet med mottagning och hantering av synpunkter och 
klagomål samt avvikelser, felanmälan och beröm. Rutinerna på respektive kontor ska klargöra hur 
dessa ärenden ska tas emot, registreras och hanteras utifrån den vägledning som riktlinjerna ger. 
 
Viktiga begrepp 
 

Begrepp Betydelse 
Begrepp som omfattas av riktlinjerna 
Klagomål När ett klagomål framförs beror det på att kommuninvånaren inte är 

nöjd med:  
 hur en tjänst eller service utförts  
 nivån på tjänsten eller servicen  
 att service eller en tjänst inte utförts  

 
Förslag, synpunkt Kommuninvånaren vill tipsa om hur en tjänst eller service kan 

förbättras eller förändras. Förslag och synpunkter skrivs tillsammans 
då de ibland är svåra, eller omöjliga att skilja från varandra. 
 

Beröm Kommuninvånaren vill tacka för eller påtala sin nöjdhet med hur en 
tjänst eller service utförs.  

  
Avvikelse Avvikelser uppstår när leveranser ej sker i enlighet med gällande 

lagstiftning eller kravställande styrdokument. 
Inom vård och omsorg är en avvikelse en händelse som medfört eller 
som hade kunnat medföra något oönskat3 
 

                                                           

1 Olika regler gäller för olika verksamheter. För verksamheter utifrån SoL, LVU, LVM, HSL och LSS är det reglerat i SOSFS 2011:9 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. I skolan regleras huvudmannens ansvar för 
att hantera klagomål gällande utbildningen i skollagen (4 kap. 7-8§§ skollagen 2010:800). 
2 I målgruppen kommuninvånare ingår begreppen brukare, kunder, anhöriga, barn, vårdnadshavare, företag, organisationer och besökare 
3 Socialstyrelsens termbank https://www.socialstyrelsen.se/statistik-och-data/oppna-data/termbanken/ 
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Felanmälan Kommuninvånaren hör av sig för att felanmäla något som vanligen 
fungerar, tex. trasiga lampor eller fönster, uteblivna tjänster som tex. 
avfallshämtning.  
 
 

Övriga begrepp som förekommer i riktlinjerna 
Ärendehanteringssystem Verksamhetssystem, digitalt eller manuellt, för att systematiskt hantera 

och därmed underlätta handläggningen av ärenden. 
  

 
Förhållningssätt 
Det ska tydligt framgå för allmänheten att kommunens verksamheter är angelägna 
om att ta emot synpunkter och klagomål. Förhållningssättet i bemötandet ska därför vara 
positivt och korrekt. Utgångspunkten ska vara att synpunkter och klagomål ska tas emot i dialog med 
den som lämnar dem. För att underlätta hanteringen innehåller riktlinjerna en tabell över viktiga 
begrepp inom synpunkts-och klagomålshanteringen i kommunen, samt begrepp som gränsar till denna 
hantering.  
 
Lämna synpunkter och klagomål 
Det ska vara lätt att lämna synpunkter och klagomål. Det ska kunna göras på många olika sätt, till 
exempel vid ett samtal, via e-post, via webbformulär eller via den förtryckta 
synpunktsblanketten ”Hjälp oss bli bättre – säg vad du tycker”. Blanketterna ska finnas tillgängliga 
för allmänheten i den fysiska lokalen. Blanketterna finns även att hämta på den interna och externa 
webben.  
  
Ärendehantering 
För att inkomna synpunkter och klagomål ska kunna ligga till grund för ett systematiskt kvalitetsarbete 
ska de registreras som inkommen handling. Avvikelser ska registreras enligt de krav som 
lagstiftningen ställer på respektive verksamhet och lokala rutiner för detta. 
Felanmälan, avvikelser som inte kopplas till lagkrav samt beröm ska också registreras enligt lokala 
rutiner även fast de inte i sig varken är någon synpunkt eller klagomål. Detta eftersom samma 
händelse kan ge upphov till flera olika typer av ärenden och en avvikelse kan exempelvis även 
generera en synpunkt eller ett klagomål. En avvikelse eller felanmälan, eller beröm som också innebär 
en synpunkt eller klagomål gällande en verksamhet registreras som synpunkt eller klagomål även i 
ärendehanteringssystemet. 
 
Registreringen ska ske snarast efter att handlingen inkommit. Den som lämnar synpunkter och 
klagomål ska informeras om att ärendet kommer registreras. Eventuella önskemål om återkoppling ska 
noteras. Om synpunkterna eller klagomålet inkommer anonymt registreras det så. Den som registrerar 
ärendet, ansvarar för att en bekräftelse på att ärendet är mottaget och att diarienummer skickas till 
uppgiftslämnaren. När verksamheten beslutat om åtgärd ska detta meddelas den som lämnat 
synpunkten eller klagomålet. Ärendet ska därefter avslutas i ärendehanteringssystemet. För synpunkter 
eller klagomål som innehåller uppgifter med krav på sekretess, hanteras det inkomna klagomålet i 
ärendehanteringssystemet enligt gällande sekretessbestämmelser som finns i kommunen.   
 
Avvikelser ska hanteras enligt de krav som lagstiftningen ställer på respektive verksamhet. 
Felanmälan, avvikelser som inte kopplas till lagkrav och beröm hanteras enligt lokala rutiner.4 
 
 
 

                                                           

4 Det är viktigt att samtliga uppgifter hanteras enligt gällande personuppgiftsbestämmelser och sekretessbestämmelser. 
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Ansvar
Alla som arbetar inom kommunens verksamheter har ansvar för att ta emot synpunkter och klagomål
samt skyndsamt lämna dessa vidare till chef i berörd verksamhet. Medarbetare som tar emot en
synpunkt eller klagomål ansvarar för att informera närmaste chef snarast.
Chef ansvarar för att synpunkten eller klagomålet registreras i ärendehanteringssystemet. Chefen eller
den som chefen utser som ansvarig för ärendet, sköter dokumentation i ärendet och för kontakt med
kommuninvånaren. Chef är ansvarig för ärendets övriga hantering.

Koppling till kommunens styrmodell och andra styrdokument
För att verksamheterna ska kunna utveckla sin service och sina tjänster är det viktigt att hantering av
synpunkter och klagomål är en del av kommunens styr- och ledningsprocess och att dokumentet
kopplar till kommunens styrmodell. Årligen görs en övergripande sammanställning av inkomna
synpunkter och klagomål samt hantering, vidtagna eller planeradeåtgärder, per nämnd/styrelse som
redovisas för politiken.5

Systematiskt kvalitetsarbete
Systematiskt kvalitetsarbete handlar om att arbeta med ständiga förbättringar. Det handlar också om
att utveckla metoder och systematisera arbetet som utförs. Verksamheterna ska reflektera över sina
arbetssätt, hur resultaten bedöms och används och vilka konsekvenserna blir för intressenterna.
Medarbetarnas idéer samt synpunkter och klagomål från kommuninvånarna tas om hand i det
systematiska kvalitetsarbetet. De kan genomföras utan politiskt beslut om de ryms inom beslutad plan
och ram. Genom årlig uppföljning av synpunkter och klagomål finns underlag för politiska beslut. En
förutsättning för god kvalitet i kommunens verksamheter är delaktighet, både för kommuninvånare
och medarbetare.

Modell för systematiskt kvalitetsarbete i Knivsta kommun

Rapporteringen ger förvaltningen och den politiska ledningen en indikation om kommuninvånarnas
synpunkter och klagomål gällande kommunens verksamheter samt vilka förbättringsåtgärder som
gjorts, eller ska göras. I förlängningen kan de inkomna synpunkterna och klagomålen samt åtgärderna

5 Rapporteringen sker i samband med annan årlig rapportering till politiken.
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även vara underlag för kommunens fortsatta utveckling. Förvaltningschef ansvarar för rapporteringen 
för sin nämnd/styrelse6. 
 

                                                           

6 I de kontorsspecifika rutinerna ska det framgå vilken verksamhetsnära funktion som inom kontoret ansvarar för att förbereda årlig 

rapportering till politiken. 
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Handläggare 
Adeline Ekegårdh 
Exploateringsingenjör 

Tjänsteskrivelse 
2021-02-25 

Diarienummer 
KS-2020/854 

   
 

Kommunstyrelsen 

Markförsäljning Edeby 2:2 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen godkänner det upprättade förslaget till markförsäljning rörande del av 
fastighet Edeby 2:2. 
 
Sammanfattning av ärendet 
 
Lars-Tommy Flykt är lagfaren ägare till fastighet Edeby 2:25 och önskar köpa del av Edeby 2:2 
som ägs a Kommunen. Kommunen överlåter och försäljer mark från området till Köparen, del av 
Edeby 2:2 till Knivsta Edeby 2:25. Försäljningen innebär en marköverföring på ca 410 kvm för en 
köpeskilling på 102 500 kronor (250 kr/kvm). 
 
 
Bakgrund 
 
Ett förslag till köpekontrakt har upprättats mellan kommunen och ägaren till fastigheten 
Edeby 2:25. Enligt avtalet överförs ca 410 kvm från kommunens fastighet för en köpeskilling 
om 102 500 kr. Köpeskillingen är beräknat efter ett pris om 250 kr/kvm, vilket förvaltningen 
bedömer är marknadsmässigt.  
Kommunen har tidigare sålt ett område till köparen som bedriver en verkstad på fastigheten. 
Nu finns det ett behov av att utöka tomten för att ge plats till en komplementbyggnad till 
verksamheten.   
 
Samråd har skett med Roslagsvatten beträffande markområdet med hänsyn till deras VA-
ledningar i närheten, se bilaga 1. 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
 
Övriga underlag för beslut 
 
Tjänsteutlåtande 2021-02-25 
Avtal Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering 2021-02-22 
Bilaga 1, Markförsäljning Edeby 2:2 (finns även som bilaga till avtalet) 
Bilaga 2, Översiktskarta Edeby 2:25 
 
 
 
Beslutet ska skickas till 
 
Akten 
Exploateringschefen 

 
 
 
 
 
Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej  x 

 
Barn påverkas inte av en markförsäljning.  
 
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 



 § 52 Markförsäljning Edeby 2:2 - KS-2020/854-1 Markförsäljning Edeby 2:2 : Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering Knivsta Edeby 2_2  2021-02-23

   

  1 

ÖVERENSKOMMELSE OCH ANSÖKAN OM 
FASTIGHETSREGLERING 

 

Denna överenskommelse och ansökan om fastighetsregleringen 
(”Överenskommelsen”) är träffat denna dag mellan 

(1) Knivsta kommun, org.nr 212000-3013, 741 75 Knivsta, (”Kommunen”); och 
 

(2) Lars-Tommy Flykt, pers.nr 700205-0271, Edeby 21, 741 91 Knivsta, (”Köparen”),  
 

Kommunen och Köparen kallas nedan gemensamt ”Parterna”. 

 

1 FÖRRÄTTNINGSMYNDIGHET  

Lantmäteriet Uppsala, Lantmäteriet Fastighetsbildning, 801 82 Gävle.  

 

2 SÖKANDE 

Parterna är sökande. 

 

3 ANSÖKAN 

Parterna ansöker härmed om lantmäteriförrättning, varvid begärs att beslut om 
fastighetsreglering sker i enlighet med Överenskommelsen. Överenskommelsen 
utgör även medgivande enligt 5 kap. 18 § fastighetsbildningslagen. 

 

4 AKTMOTTAGARE 

4.1 Kopia av slutliga förrättningshandlingar (akten) ska skickas till Parterna.  

 

5 BAKGRUND 

5.1 Kommunen är civilrättslig och lagfaren ägare till Knivsta Edeby 2:2. 

5.2 Köparen är civilrättslig och lagfaren ägare till Knivsta Edeby 2:25. 

 

6 ÖVERENSKOMMELSE 

6.1 Kommunen försäljer till Köparen ett område av Knivsta Edeby 2:2 vilket ska 
överföras till Knivsta Edeby 2:25 i enlighet med markering på bifogad kartskiss, 
bilaga 6.1 (”Området”). De orangea linjerna i bilaga 1 visar var Roslagsvattens 
va-ledningar är belägna. Kartskissen är ungefärlig och Köparen kan vända sig till 
Roslagsvatten för exakta uppgifter. Området uppgår till ca 410 kvm. 



 § 52 Markförsäljning Edeby 2:2 - KS-2020/854-1 Markförsäljning Edeby 2:2 : Överenskommelse och ansökan om fastighetsreglering Knivsta Edeby 2_2  2021-02-23

   

  2 

6.2 Överföringen ska fullgöras genom fastighetsreglering, varvid 
Överenskommelsen ska läggas till grund för förrättningen och beslut om 
fastighetsbildning.  

6.3 Parterna förbinder sig att godkänna lantmäterimyndighetens beslut om 
fastighetsregleringen i syfte att snarast uppnå ett lagakraftvunnet beslut. 

 

7 TILLTRÄDE  

Tillträde ska ske vid den tidpunkt som lantmäterimyndigheten bestämmer 
(”Tillträdesdagen”). Parterna ska verka för att Tillträdesdagen ska infalla på den 
första dag som infaller efter den dag beslutet om fastighetsbildningen vinner laga 
kraft.  

 

8 ERSÄTTNING 

8.1 För överföringen av mark utgår ersättning om preliminärt 
etthundratvåtusenfemhunda (102 500) kronor (”Ersättningen”). 

8.2 Parterna är införstådda med att Områdets gränser kan komma att justeras i 
samband med lantmäteriförrättningen, och förklarar sig acceptera de mindre 
justeringar av Områdets gränser som är nödvändiga vid lantmäteriförrättningen.    

8.3 Ersättningen har bestämts baserat på att Området uppgår till ca 410 kvm och att 
ersättning ska utgå med tvåhundrafemtio (250) kronor per kvm. Om Områdets 
area slutligt bestäms till annat än ca 410 kvm ska Ersättningen justeras så att 
ersättningen motsvarar tvåhundrafemtio (250) kronor per kvm. 

8.4 Utöver ersättning enligt punkt 8.1 (eller i förekommande fall punkt 8.3) har 
Parterna inga anspråk på varandra i anledning av Överenskommelsen. Någon 
ersättning för skada enligt 5 kap. 11–12 a §§ fastighetsbildningslagen ska inte 
erläggas. 

8.5 Ersättningen ska betalas kontant på Tillträdesdagen. Betalning ska ske till 
Kommunens plusgirokonto 251737-3, med referensen ”Ersättning 910  
Lars-Tommy Flykt”. 

 

9 FÖRRÄTTNINGSKOSTNADER 

Förrättningskostnaderna som uppkommer i anledning av fastighetsbildningen 
enligt Överenskommelsen ska bäras av Köparen. 

 

10 VILLKOR FÖR ÖVERENSKOMMELSEN 

10.1 Överenskommelsen behöver godkännas av kommunstyrelsen i Knivsta 
kommun.  

10.2 Överenskommelsen ska ges in till lantmäterimyndigheten snarast möjligt efter att 
beslut enligt punkt 10.1 har vunnit laga kraft. 
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10.3 Om beslut enligt punkt 10.1 inte har vunnit laga kraft inom två (2) år från att 
Överenskommelsen undertecknats av båda parter ska Överenskommelsen i 
dess helhet vara utan verkan.  

10.4 Ingendera parten har rätt till ersättning av den andre parten i anledning av att 
Överenskommelsen upphör att gälla till följd av punkt 10.3. 

 

11 BEFINTLIGT SKICK 

Området utgörs av obearbetad tomtmark och överlåts i befintligt skick.  

___________________  

 
 
Överenskommelse har upprättats i tre (3) original, av vilka Parterna har tagit ett (1) var 
och ett (1) inges till lantmäteriet med beaktande av punkt 10.2.  
 

 

____________________ ____________________  

Ort och datum Ort och datum  

 

Knivsta kommun 

 

____________________ ____________________  

Namn: Klas Bergström  Namn: Lars-Tommy Flykt 

Kommunstyrelsens ordf.  

 

 

____________________   

Namn: Daniel Lindqvist,  

Kommundirektör 
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Handläggare 
Mikael Kallberg 
Exploateringsingenjör 

Tjänsteskrivelse 
2021-02-24 

Diarienummer 
KS-2021/145 

   
 

Kommunstyrelsen 

Försäljning av Gredelby 1:140 till Lagerbolaget C 1320 AB under 
namnändring till BASHOF Etapp 3 Fastigheter AB 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt avseende försäljning av 
fastigheten Knivsta Gredelby 1:140 till företaget Lagerbolaget C 1320 AB som är under 
namnändring till BASHOF Etapp 3 Fastigheter AB (org.nr. 559283-0912). 
 
Sammanfattning av ärendet 
Ärendet avser försäljning av fastigheten Knivsta Gredelby 1:140. Köparen avser uppföra en 
byggnad för flera mindre verksamheter där 8 verksamheter är redo att flytta in i lokalerna 
under 2022. Antalet sysselsatta beräknas till ca 20-25 personer. Fastigheten är 4718 kvm 
och köpeskillingen är satt till 3 302 600 kr vilket motsvarar ett pris på 700 kr/kvm.  
 
Bakgrund 
Köparen har tidigare förvärvat fastigheter av kommunen och uppför just nu 2 stycken bilhallar 
i Ar. Bilhallarna är tänkt att öppnas under hösten 2021. På fastigheten Gredelby 1:140 som 
detta köp avser har köparen för avsikt att uppföra en byggnad för flera mindre verksamheter. 
En del av verksamheterna har koppling till bilhallarna som uppförs såsom rekond, tvätt, 
bilglas mm. Enligt uppgift från säljaren finns 8 verksamheter som är redo att flytta in i nya 
lokaler och varje verksamhet bedöms sysselsätta ca 3 personer. Färdigställande planeras till 
2022. 
 
Priset för fastigheten är satt utifrån värdeutlåtande 2019-10-31 (Svefa), Värdering av 
byggrätter inom verksamhetsområdet Ar företagspark i Knivsta kommun. Enligt 
värdeutlåtandet är bedömningen att markvärdet för området där den aktuella tomten ligger är 
ca 600-700 kronor/kvm tomtarea, exkl. VA. Värderingen har inte tagit hänsyn till eventuellt 
fördyrande omständigheter gällande iordningställande av tomtmarken såsom omfattande 
sprängningsarbeten och/eller schakt och utfyllnad vilket har förekommit i stor utsträckning i 
industriområdet Ar. Fastigheten säljs enligt det högre bedömningsvärdet 700 kronor med 
motiveringen att del av VA-avgiften ingår i priset (Tomtyteavgift) samt att värderingen var ca 
ett år gammal då förhandlingarna inleddes. Vidare anses ett pris över 700 kronor inte kunna 
motiveras då marken kräver mycket bearbetning. Dom omfattande markarbeten som krävs 
på stora delar av marken i Ar har fått ett flertal intressenter att kliva av en eventuell affär. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Försäljning av fastigheten sker till ett pris av 700 kr/kvm, vilket anses vara ett 
marknadsmässigt pris. Detta ger en köpeskilling på 3 302 600 kr. Hela köpeskillingen erläggs 
senast på tillträdesdagen.  
 
För fastigheten finns en planbestämmelse som säger att marken ska kontrolleras med 
avseende på eventuella föroreningar. Miljökontoret har kontaktats i frågan och dom anser 
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inte att det är nödvändigt med markundersökning på denna fastighet med hänvisning till att 
det är orörd naturmark. Om det ändå skulle visa sig finnas behov av saneringsåtgärder på 
fastigheten kommer den kostnaden att bäras av kommunen. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-24 
Förslag till köpekontrakt med en kartbilaga 
Värdeutlåtande Ar Företagspark 
 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
Handläggare 
 

 

 
Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Beslutet avser försäljning av en fastighet inom detaljplanelagt område. Användning av 
fastigheten överensstämmer med detaljplanen.  

 
 
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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KÖPEKONTRAKT 
 
Säljare Knivsta Kommun  med 1/1-del Org.nr 212000-3013 
 741 75 Knivsta 
 
Köpare Lagerbolaget C 1320 AB   med 1/1-del Org.nr 559283-0912 

under namnändring till -  BASHOF Etapp 3 Fastigheter AB 
Tillverkarvägen 13 
187 66 Täby 

 
     
Fastighet Knivsta Gredelby 1:140 (4718 m2), i fortsättningen kallad Fastigheten 
 
 
Köpeskilling  *Tremiljonertrehundratvåtusensexhundra* 3 302 600 kr 
 
  
 
§ 1 Överlåtelseförklaring 

Säljaren överlåter och försäljer härmed Fastigheten till Köparen i enlighet med detta kontrakt. 
Fastigheten ligger inom detaljplan för Ar företagspark Norra delen, Gredelby 1:3 m.fl. i Knivsta 
kommun. Fastigheten är rödmarkerad på fastighetskarta, bilaga 1. 
 

§ 2 Tillträdesdag 
Köparen tillträder Fastigheten senast 2021-10-01, sedan köpeskillingen erlagts till fullo på det sätt som 
anges i § 3. 

 
§ 3 Betalningsvillkor 

Hela Köpeskillingen ska finnas tillgänglig på Säljarens konto senast på tillträdesdagen.   
 
KÖPESKILLING     3 302 600 kr 
 
Köpeskillingen ska betalas in till kommunens plusgirokonto 251737-3 märkt 910 och företagsnamn. 
 
Gatukostnadsersättning, planavgift samt del av VA-anläggningsavgift ingår i köpeskillingen. Samtliga 
efter köpet tillkommande avgifter avseende VA-anläggningsavgift ska erläggas av Köparen. 
 
Köpeskillingen motsvarar ett pris på 700 kr/kvm. 
 

§ 4 Gravationer 
Fastigheten överlåts gravationsfri. 
 

§ 5 Farans övergång 
Säljaren står faran för att Fastigheten av våda skadas eller försämras före tillträdesdagen. Faran övergår 
till Köparen på tillträdesdagen enligt § 2. 
 

§ 6 Kostnader och intäkter 
Säljaren svarar för skatter, räntor och andra periodiska utgifter för Fastigheten i den mån de belöper på 
tiden före Tillträdesdagen. Köparen svarar för sådana kostnader i den mån de belöper på tiden från och 
med tillträdesdagen enligt § 2. Intäkter från fastigheten fördelas på motsvarande sätt.  
 

§ 7 Säljarens rättsliga dispositioner 
Säljaren förbinder sig, att inte utan Köparens samtycke, under perioden från och med undertecknandet 
av detta avtal till och med Tillträdesdagen, upplåta nyttjanderätt eller belasta Fastigheten med annan 
upplåtelse, pantsätta Fastigheten eller i övrigt med tredje man ingå avtal av väsentlig betydelse rörande 
Fastigheten eller göra väsentligt ingrepp eller vidta annan åtgärd som kan begränsa Köparens 
dispositions- eller förfoganderätt över Fastigheten. 
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§ 8 Handlingar mm som rör Fastigheten  

På tillträdesdagen ska Säljaren till Köparen överlämna eventuella handlingar som rör Fastigheten och 
som innehas av Säljaren. 
 

§ 9 Friskrivning 
Marken överlåts i obearbetat skick som tomtmark. Säljaren har upplysts om att geoteknisk 
undersökning av markförhållandena på Fastigheten inte har utförts.  
 
Köparen är av Säljaren informerad om gällande planbestämmelser för Fastigheten. 
 

§ 10 Garantier 
Säljaren lämnar följande garantier, vilka gäller både på avtalsdagen och på tillträdesdagen: 
 
- att Säljaren har full och oinskränkt äganderätt till Fastigheten, 
- att Fastigheten senast på tillträdesdagen inte är belånad och inte heller pantsatt, 
- att Fastigheten inte är föremål för tvist eller process i domstol eller hos myndighet. 

 
§ 11 Köpebrev 

När Köparen betalt köpeskillingen enligt betalningsvillkoren i § 3, ska köpebrev upprättas och 
undertecknas av Säljaren och Köparen. 
 

§ 12 Lagfart och förvärvskostnader 
Köparen förbinder sig att snarast, och senast inom tre (3) månader efter köpebrevets utfärdande, ansöka 
om inskrivning av förvärvet. Köparen svarar för alla med köpet förenade lagfarts- och 
inteckningskostnader samt värdeintyg. 
 

§ 13 Reklamation och preskription 
Krav från Köparen som grundar sig på brist i garanti enligt detta avtal ska framställas skriftligen till 
Säljaren senast sex (6) månader efter det att bristen upptäckts. Därefter kan Köparen inte göra gällande 
bristen.  
 
Köparens rätt att göra påföljd gällande detta avtal upphör tolv (12) månader efter tillträdet. 
 

§ 14 Fullständig reglering 
Avtalet och dess bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Alla 
skriftliga och muntliga upplysningar, åtaganden och utfästelser som lämnats av part före 
undertecknandet av avtalet eller som på annat sätt föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal med 
bilagor. 
 

§ 15 Återgångsvillkor 
Köpet är giltigt under förutsättning att full köpeskilling enligt § 3 har betalats senast på tillträdesdagen.  

 
§ 16 Övriga villkor 

Köparen förbinder sig att byggnad (minst stomrest, täta fasader och tätt tak) på minst 150 kvm i 
bottenplan uppförs på den fasta egendomen senast inom tre (3) år från tillträdesdagen. I det fall Köparen 
inte uppfyller ovanstående krav ska ett vitesbelopp utgå till Säljaren med 200 000 kronor. Vitesbeloppet 
ska betalas senast 2024-10-01. 
 
Köparen förbinder sig att vid en eventuell vidareförsäljning av den fasta egendomen före tre (3) år från 
tillträdesdagen föreskriva motsvarande för Köparen och svarar mot Säljaren för eventuell bristande 
uppfyllelse av villkoret i senare förvärvsled. 
 
Köparen ges under tiden från kontraktsskrivning fram till tillträdesdagen möjlighet att göra de 
undersökningar som Köparen anser är nödvändiga inför tillträdesdagen. Undersökning av fastigheten 
ska ske varsamt och efter ingrepp i mark, ska marken återställas. 
 
Av detaljplanen för den aktuella fastigheten framgår att markägaren (Säljaren) ska undersöka om 
markföroreningar behöver avhjälpas samt avhjälpa sådana innan bygglov ges. Säljaren har varit i 
kontakt med miljökontoret i frågan och dom anser att det inte är nödvändigt att genomföra 



 § 53 Försäljning av Gredelby 1:140 till Lagerbolaget C 1320 AB under namnändring till BASHOF Etapp 3 Fastigheter AB  - KS-2021/145-1 Försäljning av Gredelby 1:140 till Lagerbolaget C 1320 AB under namnändring till BASHOF Etapp 3 Fastigheter AB  : Köpekontrakt Försäljning Gredelby 1_140 till Lagerbolaget C 1320 AB under namnändring till BASHOF Etapp 3 Fastigheter AB

 
 

 

undersökningen med motiveringen att det är orörd naturmark. Krav på eventuell sanering föreligger 
dock om förorenad mark påträffas när schaktarbeten påbörjas.  
 

§ 17 Ändring och tillägg 
Ändringar och tillägg till detta avtal med dess bilagor ska för att vara gällande vara skriftligen avfattade 
och undertecknade av Säljare och Köpare. 
 

§ 18 Tvist 
Tvist med anledning av detta avtal ska slutligt avgöras i svensk domstol. 
 
 
 
 
Detta köpekontrakt har upprättats i tre likalydande exemplar varav Säljaren, Köparen samt Lantmäteriet 
tagit var sitt. 
 
 
Ort/datum:______________________________ Ort/datum:_____________________________ 
 
 
Säljare   Köpare 
Knivsta Kommun   Lagerbolaget C 1320 AB  

under namnändring till 
    BASHOF Etapp 3 Fastigheter AB 
 
 
 
__________________________________ ________________________________ 
Klas Bergström   Ludwig Parke 
 
 
__________________________________ ________________________________ 
Daniel Lindqvist   Dejan Basaric 
 
     
    ________________________________ 
    Alexander Feldhof 
Säljarens namnteckning bevittnas:   
 
 
__________________________________  
Underskrift    
 
__________________________________  
Namnförtydligande    
 
 
__________________________________  
Underskrift    
 
__________________________________  
Namnförtydligande    
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1. Uppdragsbeskrivning 

Värderingsobjekt 
Byggrättsvärde för verksamheter såsom kontor, handel, service och lättindustri etc. inom den södra och norra 
delen av verksamhetsområdet Ar företagspark.   

Syfte 
Detta värdeutlåtande syftar till att bedöma marknadsvärdet av byggrätter för kontor, handel, service och lätt-
industri etc. inom den södra och norra delen av Ar företagspark. Syftet med värderingen är att utgöra del av 
beslutsunderlag inför försäljning. Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en normal försälj-
ning på den öppna marknaden vid en viss given värdetidpunkt. Se även avsnitt särskilda förutsättningar 
nedan. 

Uppdragsgivare 
Uppdragsgivare är Knivsta kommun, genom Camilla Andersson.  

Värdetidpunkt 
Värdetidpunkt är oktober månad 2019.  

Allmänna villkor 
För uppdraget gäller bilagda "Allmänna villkor för värdeutlåtande" om ej annat framgår nedan. 

De allmänna villkoren har utarbetats gemensamt av de ledande värderingsföretagen på den svenska mark-
naden och tillämpas alltid av dessa företag om inte annat särskilt anges i det enskilda fallet. De allmänna 
villkoren återger värderingsbranschens uppfattning om ett värderingsutlåtandes generella begränsning.  

De allmänna villkoren anger begränsningar i värdeutlåtandets omfattning, förutsättningar för värdeutlåtandet 
vad gäller datafångst och tillförlitlighet, hur miljöaspekter beaktas, besiktningens funktion, hur värderingsob-
jektets tekniska skick beaktas, värderarens ansvar, värdeutlåtandets aktualitet, hur redovisade bedömningar 
av framtida händelser och förutsättningar ska tolkas samt hur värdeutlåtandet får användas.  

Svefa AB ikläder sig ej ansvar för oriktiga värdebedömningar orsakade av att av uppdragsgivaren/fastighets-
ägaren lämnade sakuppgifter, som lagts till grund för värdebedömningen, är oriktiga eller ofullständiga. 

Grundförutsättningar i värdeutlåtandet 
 Kommunalt huvudmannaskap förutsätts även i de fall som privata markägare initierar utveckling av 

nya byggrätter som föranleder utbyggnad av allmänna platser m m. Det bedömda värdet förutsät-
ter att kostnader för gator/vägar på allmän mark ingår, d.v.s. är erlagda och såldes inte kommer att 
belasta köparen av marken (ingår även normalt i jämförelseköpen).   

 Anslutningsavgifter för VA ingår däremot inte i det bedömda värdet (ingår normalt inte i jämförelse-
köpen). 
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 Särskilda förutsättningar 
 I enlighet med uppdragsgivarens önskemål värderas blivande byggrätter inom den södra delen av 

Ar företagspark, etapp 2, utifrån den teoretiska förutsättningen att detaljplan antagits och vunnit 
lagakraft. I dagsläget saknas dock lagakraftvunnen detaljplan för den i värderingen avsedda be-
byggelsen.  

 Anslutningsavgifter för VA ingår inte i det bedömda värdet (ingår normalt inte i jämförelseköpen).  

 I värdebedömningen har inte hänsyn tagits till någon eventuell kostnad på grund av miljöbelastning 
(se vidare avsnitt 3 i bilaga Allmänna villkor för värdeutlåtande). 

 I värderingen förutsätts även att det inte finns belastande rättigheter av stor betydelse för genom-
förbarheten av och för ekonomin i en exploatering. 

 I värdebedömningen tas ej hänsyn till eventuell värdeinverkan av förekommande exploateringsav-
tal. 

 Värdet av eventuell befintlig bebyggelse är ej beaktat i värdebedömningen. 

 Värderingen förutsätter industriändamål för icke störande verksamhet.   

Besiktning och värderingsunderlag 
Besiktning av värderingsobjektet utfördes 2019-10-05 av Hedvig Mathisson, Svefa AB.  

Följande uppgifter och källor har använts:  

 Fastighetsregistret 
 Fastighetstaxeringsregistret 
 Planhandlingar 

 
Utöver ovan har Svefas ortsprissystem (Real Estate) studerats.  
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2. Objektsbeskrivning 
Berört område ligger intill E4 Uppsalavägen, ca 2 km öster om Knivsta tätort. Kommunikationsläget är mycket 
gott då avståndet till Stockholm är ca 50 km, Arlanda 10 km och Uppsala 19 km. Med kollektivtrafik finns det 
bussförbindelser till området. I dagsläget finns ett 50-tal företag etablerade inom företagsparken, såsom kon-
ferensanläggning, bilhandlare, byggvaruhus etc. Enligt uppgifter från kommunen finns det över 200 000 kvm 
byggklar mark tillgänglig omgående, eller inom de närmaste åren. Tomtstorlekar varierar från ca 2 500 kvm 
till överstigande ca 20 000 kvm.  
 

   
Översikt över värderingsområdet 

Berörda områden  
Detta värdeutlåtande avser Ar företagspark beaktat kommande utbyggnad. Området är uppdelat i tre delom-
råden, den norra delen (det gulmarkerade området) och den södra delen etapp 1 (det blåmarkerade området) 
och etapp 2 (det grönmarkerade området). I ortofotot nedan illustreras områdesindelningen.  
 

  
Berörda områden 
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Lagfaren ägare 
Lagfaren ägare framgår av bifogat fastighetsdatautdrag.  

Fastighetsrättsliga förhållanden 
Värderingsobjektets status avseende aktuella rättigheter och andelar i samfälligheter framgår närmare av 
bifogat utdrag ur fastighetsregistret. Aktuella belastande rättigheter bedöms rimligen ej (och förutsätts ej) ha 
någon inverkan av betydelse på genomförbarheten av och ekonomin i en eventuell framtida exploatering 
inom värderingsobjektet. 

Planförhållanden 

Norra Ar 

Industritomterna belägna inom den norra delen av Ar omfattas av detaljplanen kallad ”Ar företagspark, norra 
delen, Gredelby 1:3 m.fl ”,  vilken vann lagakraft 2010-12-03. Enligt planen tillåts området nyttjas till kontor, 
industri, hantverk, lager, restaurang, med viss begränsning av handel särskilt för livsmedel. Planen medger 
en byggnadshöjd mellan 10 - 14 m. 

 
Dp Ar företagspark, norra delen, Gredelby 1:3 m.fl. 

Södra Ar, etapp 1 

Den södra delen av Ar företagspark, etapp 1 omfattas av detaljplanen kallad ”Södra Ar, etapp 1, Gredelby 
1:3 m.fl.”, vilken vann lagakraft 2019-02-13. För berört område medger planen bebyggelse för industri, lager, 
kontor, service, handel med skrymmande varor ej livsmedelshandel, restaurang och konditori. Exploaterings-
graden varierar mellan 0,5 – 1,5, med lägre exploatering för delarna belägna invid Gredelbyleden.  
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Dp Södra Ar, etapp 1, Gredelby 1:3 m.fl.  

Södra Ar, etapp 2 

För södra Ar etapp 2 finns det i dagsläget ingen detaljplan framtagen. I kartan nedan illustreras områdets 
planerade avgränsning.  
 

 
Avgränsning av Södra Ar, etapp 2   
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3 Marknadsförutsättningar 
Svensk ekonomi är fortsatt relativt god, men det är tydligt att konjunkturen gått in i en fas med svagare tillväxt 
och senare års goda utveckling väntas mattas av under kommande år. Även osäkerheten i omvärlden har 
ökat – såväl ekonomiskt som politiskt – med ”avtalslöst” Brexit, eskalerande handelskonflikt mellan USA och 
Kina, Irans agerande i Persiska Viken.  

En expansiv finanspolitik, en stark arbetsmarknad och en fortsatt ekonomisk återhämtning i omvärlden bidrog 
till att BNP-tillväxten för 2018 uppgick till cirka 2,4 %. Offentlig konsumtion och hushållens investeringar, 
särskilt bostadsinvesteringar, har till stor del legat bakom senare års starka tillväxt, men dess bidrag till BNP 
har minskat. Exporten utgör en viktig del av BNP, men även här väntas tillväxten vara relativt svag. Konjunk-
turinstitutets prognos har justerats ner under året och ligger nu på 1,2 respektive 0,8 % för 2019 och 2020. 
Inflationen väntas inte nå målet om 2 % (sett till de senaste 12 månaderna ligger KPI kring 1,5 %).  

Utvecklingen på bostadsmarknaden utgör en osäkerhetsfaktor för svensk ekonomi (bostadsinvesteringarna, 
som utgör en betydande del av BNP, har minskat markant under 2018 och 2019). Priserna på privatbostads-
marknaden har återhämtat sig och bedöms vara stabila, men en bestående nedgång skulle få märkbart ne-
gativa konsekvenser för både konsumtion och investeringar, med följdeffekter på hela ekonomin.  

Sverige står inför stora demografiska utmaningar vilket väntas sätta tydliga avtryck i svensk ekonomi och 
politik framöver. Stora krav ställs på utbyggnad av social infrastruktur med särskilda boenden, förskola/skola 
samt hälso- och sjukvård. Om den offentliga sektorns åtagande ska bibehållas talar de demografiska utma-
ningarna för stigande utgifter vilket riskerar att slå tillbaka på tillväxten. Åtstramningar av finanspolitiken är 
därmed sannolikt att vänta.  

Riksbanken har under 2019 valt att lämna reporäntan oförändrad på -0,25 % (efter höjning med 25 punkter i 
december 2018). Med en svag ekonomisk utveckling framöver, såväl i Sverige som i omvärlden, finns det 
mycket som talar för att Riksbanken skjuter kommande räntehöjningar på framtiden (för närvarande är Riks-
bankens prognos att räntan kommer höjas mot slutet av 2019 eller början av 2020, men att fortsatta höjningar 
därefter kommer att ske i en långsammare takt än vad som tidigare sagts). Inflationen väntas inte nå målet 
om 2 %. Någon höjning av reporäntan bedöms därmed sannolikt inte vara att vänta förrän tidigast under 
2021, med fortsatta räntehöjningar därefter anpassade till konjunktur- och inflationsutvecklingen. Det bedöms 
inte heller som uteslutet med en sänkning under 2019 (den amerikanska riksbanken har under 2019 sänkt 
styrräntan vid två tillfällen, båda gånger med 25 punkter).  

Det bedöms finnas en risk att Sverige går in i nästa lågkonjunktur med begränsade möjligheter att då kunna 
påverka utvecklingen.  

Riksbanken fortsätter att varna för hushållens höga och stigande skuldsättning, något de anser bör hanteras 
med riktade åtgärder inom bostadspolitiken, skattepolitiken och makrotillsynen. I detta sammanhang är det 
emellertid värt att notera att hushållens finansiella tillgångar och sparande ligger på fortsatt hög nivå, till stor 
del för att ta höjd inför kommande räntehöjningar (och då behovet av att amortera). 

Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark. Den goda utvecklingen väntas fortsätta, men i något lång-
sammare takt. Under 2019 och 2020 väntas sysselsättningen öka med 67 000 respektive 53 000 personer. 
Arbetslösheten väntas dock öka något, från 6,4 % 2018 (prognos, att jämföra med 6,7 % 2017) till 6,5 re-
spektive 6,7 % för 2019 och 2020. Med hänsyn till den svagare konjunkturutvecklingen bedöms det emellertid 
finnas risk för en svagare utveckling än så.  
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Antalet jobb blir fler i hela Sverige, men storstadsregionerna väntas stå för den tydligaste tillväxten på grund 
av en diversifierad arbetsmarknad, välutbildad arbetskraft och stark tjänstesektor. Sysselsättningsökningen 
väntas till största del ske bland utrikes födda, till vilka 9 av 10 nya jobb väntas gå (det är också inom denna 
grupp där huvuddelen av den lediga arbetskraften finns, för inrikes födda ligger arbetslösheten på historiskt 
låga nivåer). Arbetsmarknaden väntas emellertid vara fortsatt polariserad där grupper med utsatt ställning på 
arbetsmarknaden har svårt att hitta anställning.  

Utmaningarna på arbetsmarknaden – och då främst brist på utbildad arbetskraft – ställer stora krav på ökad 
utbildning, ökad rörlighet och subventionerade anställningar för att skapa förutsättningar för fortsatt ökad 
sysselsättning och tillväxt. 

Objektets marknadsförutsättningar 
Omsättningen på industrifastigheter inom norra Stockholm har det senare åren varit relativt stor. Många av 
de sålda objekten är belägna längsmed E4:an eller andra större trafikleder. Köpare har i huvudsak varit 
egenanvändare samt för lite större objekt; fastighetsföretag som förvaltningsobjekt.  

Utvecklingen med fler större verksamhetsområden lokaliserade i Stockholms läns utkanter bedöms fortgå i 
takt med att allt fler befintliga industriområden i attraktiva lägen omvandlas till bostäder. Sammanfattningsvis 
bedöms Ar verksamhetsområde stå sig starkt i konkurrensen med verksamhetsområden i Stockholms läns 
yttre regioner. En bidragande faktor till detta är Uppsalas expansion som bedöms öka attraktiviteten till när-
belägna verksamhetsområden som riktar sig till företag med något lägre betalningsvilja än dem i Uppsala. 
Vidare kommer sannolikt Knivsta kommun i framtiden attrahera en bredare kategori företag till följd av den 
tillväxt kommunen står inför.   

Företagsklimatet inom Ar företagspark är relativt gott, dels tack vare den strategiskt bra placeringen dikt an 
E4:an, närheten till Arlanda, Stockholm och Uppsala. I dagsläget är verksamheter av olika karaktär etable-
rade inom området, bl.a. inom tillverkningsindustrin, hotell- och konferensverksamhet samt detaljhandel. 
Kommunen har en ambition om att utveckla Ar industriområde till ett område där kontor, industri, hantverk 
och tyngre handel ska samverka.  
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4 Värdering  

Metodik 
Marknadsvärdet för värderingsobjektet bedöms uteslutande genom ortsprismetoden. Dvs. en studie av vilka 
priser som tidigare betalts för mark med liknande förutsättningar avseende läge och bebyggelse. För- och 
nackdelar med jämförelseobjekten i förhållande till värderingsobjektet beaktas och bedöms. Vidare beaktas 
tidsaspekter. d.v.s. den allmänna prisutvecklingen på orten, som kan ha ägt rum sedan jämförelseobjekten 
sålts. Köp som inte bedöms som marknadsmässiga gallras bort. Exempel på sådana köp kan vara köp med 
uppenbar intressegemenskap mellan köpare och säljare, såsom t.ex. försäljningar inom koncernbolag. Vi-
dare kan köp med uppenbart avvikande köpeskillingar i vissa fall gallras bort. 

Ortsprisundersökning planlagda industritomter i Knivsta kommun 
Värdebedömningen görs genom en ortsprisundersökning rörande försäljningar av industritomter inom Kniv-
sta kommun.  

Jämförelsen har gjorts med de fastigheter som uppfyller följande kriterier: 

Fastighetstyp:            Industritomter (typkod 411) 
Försålda sedan:          2016-10-01 och framåt 
 
Efter genomförd gallring med avseende på ovanstående kvarstod 14 försäljningar som analyserats vidare.  

 
Försäljningar av industrifastigheter inom Knivsta kommun sedan 2016-10-01- 
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Sammanställning av jämförelseobjekten 

Ortsprisundersökning planlagda industritomter i Uppsala och Stockholms län   
Som komplement till ovan har även en ortsprisundersökning genomförts avseende försäljningar av industri-
tomter belägna inom Uppsala län samt inom norrorts kommunerna Sigtuna, Upplands-Bro och Upplands 
Väsby i Stockholms län. Den geografiska avgränsningen framgår i kartan nedan.  
 
Jämförelsen har gjorts med de fastigheter som uppfyller följande kriterier: 

Fastighetstyp:            Industritomter (typkod 411) 
Försålda sedan:          2017-10-01 och framåt 
Köpeskilling:                500 – 2 000 kr/kvm TA 
 

 
Försäljningar av industrifastigheter inom Uppsala och norrorts kommuner i Stockholms län sedan 2017-10-01- 

 

Nr Fastighet Köpedatum Köpare Säljare Pris Tkr Kr/kvm Areal
1 GREDELBY 1:128 2019-04-01 HF Uppland Fastigheter AB Upplands Bil & Fritidscenter AB 6 250 708 8 823
2 GREDELBY 1:133 2018-10-01 Raw motion Sverige AB KNIVSTA KOMMUN 2 303 600 3 839
3 GREDELBY 1:144 2018-06-07 Gredelbyslättens Fastighetsbolag AB INDUSTRIFASTIGHETER HÅKAN JOHANSSON AB5 363 600 8 938
4 GREDELBY 1:143 2018-05-31 Parkgren Fastigheter AB KNIVSTA KOMMUN 2 670 500 5 339
5 GREDELBY 1:142 2018-05-31 GTEM Fastigheter AB KNIVSTA KOMMUN 4 719 500 9 438
6 GREDELBY 1:135 2018-05-11 MPD Knivsta Fastigheter AB SCHERMANS BETONGPUMPAR AB 3 092 500 6 183
7 GREDELBY 1:144 2018-04-13 INDUSTRIFASTIGHETER HÅKAN JOHANSSON AB KNIVSTA KOMMUN 5 363 600 8 938
8 GREDELBY 1:146 2017-12-20 Walloxstrand AB KNIVSTA KOMMUN 6 350 500 12 700
9 GREDELBY 1:127 2017-06-02 MIAB Mälarinvest Förvaltning i AR AB Partydax i Knivsta Fastigheter AB 3 600 1 199 3 002
10 GREDELBY 1:137 2017-04-18 VBRMG International AB KNIVSTA KOMMUN 917 500 1 834
11 GREDELBY 1:135 2017-02-17 SCHERMANS BETONGPUMPAR AB KNIVSTA KOMMUN 3 092 500 6 183
12 GREDELBY 1:134 2017-01-12 HEAB Fastigheter AB KNIVSTA KOMMUN 6 385 500 12 770
13 GREDELBY 1:130 2016-12-27 PR Metals & Plastics Group AB KNIVSTA KOMMUN 3 220 301 10 700
14 GREDELBY 1:136 2016-10-18 Lisa Fastigheter AB KNIVSTA KOMMUN 2 001 500 4 000

Medel ovägt 3 952 572 7 335
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Sammanställning av objekten ovan  

 
Efter gallring enligt ovan kvarstod ca 65 objekt. Nedan beskrivs närmare ett urval av objekt av särskilt in-
tresse.  
 
Uppsala, Östra Fyrislund 
I ortsprismaterialet ingår 21 objekt vilka är belägna inom verksamhetsområdet Östra Fyrislund i Uppsala 
kommun. Berört område är beläget vid Kumlamotet invid av- och påfarten till riksväg E4. Detaljplanen för 
området medger en blandad exploatering med stora logistikverksamheter, små hantverksföretag och handel 
samt visst inslag av bostäder. Försäljningarna uppvisar ett markpris varierande inom intervallet ca 550 – 950 
kr/kvm TA, motsvarande ett genomsnittligt pris om ca 700 kr/kvm TA för en industritomt om ca 9 200 kvm.  
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Håbo, Draget 

Totalt har 20 försäljningar återfunnits i Dragets verksamhetsområde i Håbo kommun. Berört område är belä-
get invid på- och avfart till riksväg E18. Detaljplanen medger ändamålen småindustri, kontor och handel. 
Försäljningarna har genomförts till ett pris varierande mellan ca 500 – 1 300 kr/kvm TA, motsvarande ett 
genomsnittligt pris om ca 700 kr/kvm TA för en industritomt om ca 4 600 kvm. Merparten av objekten har 
försålts av Håbo kommun till ett markpris om ca 700 - 850 kr/kvm TA. Försäljningen av fastigheten Bista 4:40 
har gjorts upp på en betydligt högre prisnivå per kvadratmeter tomtareal än övriga ortspriser. Berörd fastighet 
är belägen invid rondellen Södra Bålstaleden/Dragrännan och bedöms ha en av de mest attraktiva tomterna 
inom området. Enligt plan tillåts fastigheten nyttjas för drivmedelförsäljning.   

 

 

Sigtuna, Bista och Rosersbergs verksamhetsområde  
Inom Sigtuna kommun har totalt 11 noteringar erhållits, objekten är belägna i huvudsak inom Brista och 
Rosersbergs verksamhetsområde. Objekten har försålts till ett markpris varierande inom intervallet ca 550 – 
1 350 kr/kvm TA, motsvarande ett genomsnittligt pris om ca 800 kr/kvm TA för en industritomt med en ge-
nomsnittlig areal om ca 15 800 kvm.  
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Upplands-Bro och Upplands Väsby  
Inom Upplands-Bro och Upplands Väsby kommun har 2 försäljningar inom respektive kommun erhållits vilka 
uppvisat ett försäljningspris varierande inom intervallet ca 550 – 1 900 kr/kvm TA, motsvarande ett medel om 
ca 1 140 kr/kvm TA för en industritomt om ca 10 700 kvm.   

Resultat planlagda industritomter 
Beträffande den första ortsprisanalysen avseende försäljningar av industritomter inom Knivsta kommun är 
samtliga jämförelseobjekt belägna inom den norra delen av Ar företagspark. Objektet uppvisar en prisnivå 
varierande mellan ca 300 – 1 200 kr/kvm TA, motsvarande ett genomsnittligt pris om ca 570 kr/kvm TA. 
Poängteras bör att merparten av försäljningarna har sålts av Knivsta kommun till en köpeskilling inom inter-
vallet ca 300 – 600 kr/kvm TA. Det kan konstateras att en affär, försäljningen av Gredelby 1:127, avviker 
markant från övriga ortspriser beaktat köpeskillingen. Fastigheten har i jämförelse med många av de övriga 
ortspriserna en förhållandevis liten tomtareal vilket delvis kan förklara det höga priset per kvadratmeter tom-
tareal. Poängteras bör även att alla ekonomiska förutsättningarna kring redan erlagda investeringar ej är 
kända.     

Den andra ortsprisanalysen avser försäljningar av industritomter inom Uppsala, Håbo, Sigtuna, Upplands-
Bro och Upplands Väsby kommun. Jämförelseobjekten uppvisar en prisnivå varierande mellan ca 550 – 
1 900 kr/kvm TA, motsvarande ett genomsnittligt pris om ca 800 kr/kvm TA för en industritomt med en ge-
nomsnittlig areal om ca 8 700 kvm TA. Många av objekten återfinns i oetablerade verksamhetsområden un-
der utveckling såsom Draget i Håbo och Östra Fyrislund i Uppsala. Ortsprismaterialet i dessa områden är 
homogent då merparten av försäljningarna har sålts av berörd kommun enligt en fast prissättning. Således 
motsvarar köpeskillingen inte fullt ut betalningsviljan för objekten utifrån marknadsmässiga villkor. Vidare kan 
det konstateras att rådande planförutsättningar för många av dessa objekt stämmer väl överens med dem 
för värderingsområdet.  

Beträffande värderingsområdet avser det ett stort område där industritomterna har en varierad grad av ex-
ponering mot större väg samt mer eller mindre god tillgänglighet vilket påverka objektens attraktivitet. Pris-
bilden för industritomter inom Ar företagspark i sin helhet bedöms således variera i funktion till mikroläget. I 
värdebedömningen delas därför värderingsområdet in i tre värdezoner A-, B- och C-lägen. De industritomter 
som bedöms vara belägna i A-lägen är de tomter som angränsar direkt mot Gredelbyleden. Dessa fastigheter 
bedöms som särskilt attraktiva då de har en god exponering mot trafikleden samt god tillgänglighet då de är 
belägna med direkt närhet till Trafikplats Brunnby. B-läget avser industrimarken inom södra Ar, bortsett från 
fastigheterna belägna direkt angränsande till Gredelbyleden. I förhållande till norra Ar bedöms dess tillgäng-
lighet som något bättre och därmed bedöms markvärdet överstiga något det för norra Ar. Slutligen bedöms 
C-läget utgöras av industrimarken inom norra Ar.       

I jämförelse med ortsprismaterialet i stort bedöms jämförelseobjekten ha en hög jämförbarhet med Ar före-
tagspark med hänsyn till deras belägenhet med närhet till större trafikleder. Störst vikt läggs vid objekten i 
Håbo och Uppsala kommun. Sammanfattningsvis kan sägas att marknadsvärdet för fastigheter i C-lägen 
inom värderingsområdet bedöms motsvara det genomsnittliga kvadratmeterpriset per tomtareal inom dessa 
områden.  

Utifrån ovan redovisat ortsprismaterial, det senaste årens/årets prisutveckling på mark bedöms markvärdet 
såsom avstyckade industrifastigheter inom Ar företagspark i A- lägen var att söka inom intervallet ca 800 – 
900 kr/kvm TA, i B-lägen ca 700 – 800 kr/kvm TA och i C-lägen ca 600 – 700 kr/kvm TA.   
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5 Slutsatser 

Resultat 
Värdebedömningen förutsätter byggklara industritomter med allmänna infrastrukturkostnader och andra all-
männa kostnader erlagda. Mot bakgrund av vad som redovisats ovan bedöms marknadsvärdet av industri-
tomterna inom Ar företagspark, planlagd såsom lagakraftvunnen industrimark vid värdetidpunkt oktober 2019 
uppgå till;  

 

 
För värdebedömningen gäller vidare de särskilda förutsättningar, vilka redovisats under avsnitt 1 ovan.  

 
 
 
Stockholm 2019-10-31 
 
 
 

     
Hedvig Mathisson   Per Wåhlin  
Civilingenjör    Jägmästare 
Av Samhällsbyggarna   Av Samhällsbyggarna 
auktoriserad fastighetsvärderare   auktoriserad lantbruksvärderare 
     
      
   
 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Bilder 
Bilaga 2 Allmänna villkor för värdeutlåtandet

Läge Marknadsvärd (kr/kvm TA)
A 800 - 900
B 700 - 800
C 600 - 700
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   2017-01-18 Ver 3 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR VÄRDEUTLÅTANDE 
 
Dessa allmänna villkor är gemensamt utarbetade av CBRE Sweden AB, Cushman & Wakefield Sweden AB, Forum Fastighetsekonomi AB, 
FS Fastighetsstrategi AB, Newsec Advice AB, Savills Sweden AB och Svefa AB. De är utarbetade med utgångspunkt från God Värderarsed, 
upprättat av Sektionen För Fastighetsvärdering inom Samhällsbyggarna och är avsedda för auktoriserade värderare inom Samhällsbyggarna. 
Villkoren gäller från 2010-12-01 vid värdering av hela, delar av fastigheter, tomträtter, byggnader på ofri grund eller liknande 
värderingsuppdrag inom Sverige. Såvitt ej annat framgår av värdeutlåtandet gäller följande; 
 
 
1 Värdeutlåtandets omfattning 
1.1 Värderingsobjektet omfattar i värdeutlåtandet angiven fast 

egendom eller motsvarande med tillhörande rättigheter och 
skyldigheter i form av servitut, ledningsrätt, samfälligheter 
och övriga rättigheter eller skyldigheter som framgår av ut-
drag från Fastighetsregistret hänförligt till värderingsobjektet. 

 
1.2 Värdeutlåtandet omfattar även, i förekommande fall, till 

värderingsobjektet hörande fastighetstillbehör och byggnads-
tillbehör, dock ej industritillbehör i annan omfattning än vad 
som framgår av utlåtandet.  

 
1.3 Kontroll av inskrivna rättigheter har skett genom utdrag från 

Fastighetsregistret. Den information som erhållits genom 
Fastighetsregistret har förutsatts vara korrekt och fullständig, 
varför ytterligare utredning av legala förhållanden och 
dispositionsrätt ej vidtagits. Vad gäller legala förhållanden 
utöver vad som framgår av Fastighetsregistret har dessa 
enbart beaktats i den omfattning information därom lämnats 
skriftligen av uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 
Förutom det som framgår av utdrag från Fastighetsregistret 
samt av uppgifter som lämnats av uppdragsgivaren/ägaren 
eller dennes ombud har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte belastas av icke inskrivna servitut, nyttjanderättsavtal 
eller andra avtal som i något avseende begränsar fastighets-
ägarens rådighet över egendomen samt att värderingsobjektet 
inte belastas av betungande utgifter, avgifter eller andra 
gravationer. Vidare har det förutsatts att värderingsobjektet 
inte är föremål för tvist i något avseende.  

 
2 Förutsättningar för värdeutlåtande 
2.1 Den information som innefattas i värdeutlåtandet har in-

samlats från källor som bedömts vara tillförlitliga. Samtliga 
uppgifter som erhållits genom uppdragsgivaren/ägaren eller 
dennes ombud och eventuella nyttjanderättshavare, har 
förutsatts vara korrekta. Uppgifterna har endast kontrollerats 
genom en allmän rimlighetsbedömning. Vidare har förutsatts 
att inget av relevans för värdebedömningen har utelämnats av 
uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.2 De areor som läggs till grund för värderingen har erhållits 

genom uppdragsgivaren/ägaren eller dennes ombud. Värde-
raren har förlitat sig på dessa areor och har inte mätt upp dem 
på plats eller på ritningar, men areorna har kontrollerats 
genom en rimlighetsbedömning. Areorna har förutsatts vara 
uppmätta i enlighet med vid varje tillfälle gällande ”Svensk 
Standard”. 

 
2.3 Vad avser hyres- och arrendeförhållanden eller andra 

nyttjanderätter, har värdebedömningen i förekommande fall 
utgått från gällande hyres- och arrendeavtal samt övriga 
nyttjanderättsavtal. Kopior av dessa eller andra handlingar 
utvisande relevanta villkor har erhållits av uppdrags-
givaren/ägaren eller dennes ombud. 

 
2.4 Värderingsobjektet förutsätts dels uppfylla alla erforderliga 

myndighetskrav och för fastigheten gällande villkor, såsom 
planförhållanden etc, dels ha erhållit alla erforderliga myndig-
hetstillstånd för dess användning på sätt som anges i ut-
låtandet.  

 
3 Miljöfrågor 
3.1 Värdebedömningen gäller under förutsättningen att mark eller 

byggnader inom värderingsobjektet inte är i behov av sane-
ring eller att det föreligger någon annan form av miljömässig 
belastning. 

 
3.2 Mot bakgrund av vad som framgår av 3.1 ansvarar värderaren 

inte för den skada som kan åsamkas uppdragsgivaren eller 
tredje man som en konsekvens av att värdebedömningen är 
felaktig på grund av att värderingsobjektet är i behov av 
sanering eller att det föreligger någon annan form av 
miljömässig belastning. 

 
4 Besiktning, tekniskt skick 
4.1 Den fysiska konditionen hos de anläggningar (byggnader osv) 

som beskrivs i utlåtandet är baserad på översiktlig okulär 
besiktning. Utförd besiktning har ej varit av sådan karaktär att 
den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens under-
sökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. Värderings-
objektet förutsätts ha det skick och den standard som okulär-
besiktningen indikerade vid besiktningstillfället.  

 
4.2 Värderaren tar inget ansvar för dolda fel eller icke uppenbara 

förhållanden på egendomen, under marken eller i byggnaden, 
som skulle påverka värdet. Inget ansvar tas för 
• sådant som skulle kräva specialistkompetens eller speciella 

kunskaper för att upptäcka. 
• funktionen (skadefriheten) och/eller konditionen hos bygg-

nadsdetaljer, mekanisk utrustning, rörledningar eller 
elektriska komponenter. 

 
5 Ansvar 
5.1 Eventuella skadeståndsanspråk till följd av påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet skall framställas inom ett år från 
värderingstidpunkten (datum för undertecknande av värde-
ringen). 

 
5.2 Det maximala skadestånd som kan utgå för påvisad skada till 

följd av fel i värdeutlåtandet är 25 prisbasbelopp vid värde-
ringstidpunkten. 

 
6 Värdeutlåtandets aktualitet 
6.1 Beroende på att de faktorer som påverkar värderingsobjektets 

marknadsvärde förändras över tiden är den värdebedömning 
som återges i utlåtandet gällande endast vid värdetidpunkten 
med de förutsättningar och reservationer som angivits i utlå-
tandet. 

 
6.2 Framtida in- och utbetalningar samt värdeutveckling som 

redovisas i utlåtandet i förekommande fall, har gjorts utifrån 
ett scenario som, enligt värderarens uppfattning, återspeglar 
fastighetsmarknadens förväntningar om framtiden. Värdebe-
dömningen innebär inte någon utfästelse om faktisk framtida 
kassaflödes- och värdeutveckling.  

 
7 Värdeutlåtandets användande 
7.1 Innehållet i värdeutlåtandet med tillhörande bilagor tillhör 

uppdragsgivaren och skall användas i sin helhet till det syfte 
som anges i utlåtandet. 

 
7.2 Används värdeutlåtandet för rättsliga förfoganden, ansvarar 

värderaren endast för direkt eller indirekt skada som kan 
drabba uppdragsgivaren om utlåtandet används enligt 7.1. 
Värderaren är fri från allt ansvar för skada som drabbat tredje 
man till följd av att denne använt sig av värdeutlåtandet eller 
uppgifter i detta. 

 
7.3 Innan värdeutlåtandet eller delar av det reproduceras eller 

refereras till i något annat skriftligt dokument, måste värde-
ringsföretaget godkänna innehållet och på vilket sätt 
utlåtandet skall återges. 
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Kommunstyrelsen 

Medfinansieringsavtal gällande ny trafikplats på E4 vid Mora stenar 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen godkänner förslaget till medfinansieringsavtal daterat 21-02-26. 
 
Sammanfattning av ärendet 
I syfte kunna planera och anlägga en trafikplats på E4 i höjd med Mora stenar så tecknas ett 
medfinansieringsavtal mellan kommunen, Uppsala kommun och Trafikverket. Trafikplatsen 
är en del av fyrspårsavtalet och ska försörja både Alsike och Sydöstra staden i Uppsala. 
 
Bakgrund 
I fyrspårsavtalet från 2017 så anges en trafikplats på E4 i syfte att försörja Alsike och Nysala 
ska färdigställas. Trafikplatsen ska finansieras av kommunen genom exploateringsintäkter 
och/eller Region Uppsala genom medel i länstransportplanen. 
 
Trafikplatsen har delvis utretts inom ”Åtgärdsvalsstudie – Fyrspårets omland” och det finns 
nu en möjlighet för Trafikverket att få med den som ett objekt i den kommande nationella 
infrastrukturplanen under förutsättning att det finns ett avtal om medfinansiering. 
 
Inom ramen för ÅVS – Fyrspårets omland har Trafikverket, Region Uppsala, Uppsala 
kommun och Knivsta kommun sett en möjlighet till en gemensam trafikplats för Alsike, 
Sydöstra staden och det eventuella Nysala. Lokaliseringen bedöms i ett tidigt skede kunna 
ske någonstans i höjd med rastplats Mora stenar. 
 
Den exakta lokaliseringen av trafikplatsen kommer och att hanteras i det fortsatta arbetet 
med ÅVS – Fyrspårets omland och framförallt i den kommande vägplanen. För att den nya 
trafikplatsen ska kunna fungera kommer det behövas nya väganslutningar både från Alsike 
och Sydöstra staden. Den planeringen ska hanteras i ett gemensamt sammanhang av de 
inblandade parterna och är en viktig del av den kommande vägplanen. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Avtalet innebär ett ekonomiskt åtagande för kommunen. Kostnaden fördelas mellan de två 
kommunerna utifrån de bostadsåtagande respektive kommun har. Uppsala har 33 000 
bostäder och Knivsta 15 000 bostäder. Det innebär att Knivsta kommer att stå för 33% av de 
faktiska kostnaderna. 
Kostnaden för trafikplatsen bedöms i ett tidigt skede kunna uppgå till 130 miljoner kronor. 
Vilket skulle innebära ca 43 miljoner kronor för Knivstas del. Det finns en option i avtalet som 
säger att respektive part har möjlighet att avbryta avtalet innan vägplanen fastställs om 
totalkostnaden överstiger den beräknade kostnaden med 30%. 
Det bedöms att kostnaden för trafikplatsen kan täckas genom exploateringsavgifter från de 
exploatörer som bygga bostäder och annat i Alsike. Hur exploateringsavgifterna ska fördelas 
bör fastställas i reviderade riktlinjer för exploateringsavtal. 
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Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 21-03-11 
Förslag medfinansieringsavtal 21-02-26 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
Handläggare på Trafikverket 
 

 
 
 
 

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

Förslaget har ingen direkt 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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Medfinansieringsavtal - ny trafikplats på E4 
mellan trafikplats 184 Brunnby i Knivsta kommun 
och avfart 186 vid Danmark i Uppsala kommun  

 
 

Detta avtal avser planläggningsprocessen och byggande för åtgärder och innefattar: 

☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

☐ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region öst, org.nr 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
 
Uppsala kommun, org.nr. 212000-3005, 753 75 Uppsala 
 
Knivsta kommun, org.nr 212000-3013, 741 75 Knivsta 

§2 Definitioner och begrepp 

Följande definitioner och begrepp används i detta avtal: 
Grundutförande: Den trafikala lösning som Trafikverket föreslår för att lösa en 
trafiksituation. Begreppet används i samband med medfinansiering från annan part till 
statlig infrastruktur.  
 
Tillägg: De förbättringar/ anpassningar som annan part föreslår för att lösa 
trafiksituationen utöver det som ingår i statens ansvar. Begreppet används i samband 
med medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur.  
 
ABC-stråket: Stråket Stockholm-Uppsala 
 
Samordnaren: Regeringen vill medverka till ökat bostadsbyggande och hållbar 
stadsutveckling och har därför tillsatt en samordnare med uppdraget att identifiera 
kommuner där det finns framtagna planer på samlade exploateringar för en större 
mängd bostäder men där planerna av något skäl inte har kunnat genomföras, till 
exempel på grund av att det saknas relevant statlig infrastruktur eller lämplig kompetens. 
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§3 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera respektive parts åtagande och finansiella ansvar för 
åtgärden. 
 
Avtalet avser vägplan, bygghandling och produktion av ny trafikplats på E4 mellan 
trafikplats 184 Brunnby i Knivsta kommun och avfart 186 vid Danmark i Uppsala 
kommun. 
 
En förutsättning för vägplanens genomförande är att vägplaner och detaljplaner startas 
för anslutande vägnät. Det kräver en samordning mellan parterna.  
 
ABC-stråkets kommuner har bland den högsta befolkningstillväxten i hela Sverige. I 
åtgärdsvalsstudien för ABC-stråket konstateras att det på sikt kan behövas nya 
anslutningar till E4 i området. Ett alternativ till tänkbar anslutning som nämns i 
åtgärdsvalsstudien är Mora stenar. 
 
Ny trafikplats på E4 är genom förhandlingsplanering en av de åtgärder som avtalats 
mellan samordnaren för större samlade exploateringar med hållbart byggande, Uppsala 
kommun, Knivsta kommun och Region Uppsala, i för kommunerna separata avtal. 
 
Åtgärden genomförs för att möjliggöra den expansiva bostadsutveckling som planeras i 
de båda kommunerna. Den övergripande infrastrukturen behöver utvecklas för att 
anpassas till det ökade bostadsbyggandet. 
 
För att skapa tillgänglighet till den planerade bebyggelsen i Bergsbrunna och Alsike 
kommer en ny trafikplats på E4 med tillhörande vägsystem krävas. 
 
Medfinansiärernas nyttor och motivering av finansiering 
Följande nyttor för medfinansiärerna bedöms gälla för genomförande av åtgärden: 
 
Uppsala kommun har åtagit sig att planera för 33 000 bostäder i områdena Bergsbrunna 
med omgivningar och Södra staden till och med år 2050. Knivsta kommun har åtagit sig 
att planera för 15 000 bostäder i områdena Alsike och västra Knivsta till och med år 
2057. En ny trafikplats är en del av avtalet för att kunna möjliggöra de större samlade 
exploateringarna i Bergsbrunna och Alsike. 
 
Trafikplatsen behövs i inledningsskedet av bostadsbyggandet för att klara leveranser till 
exploateringsområdena i Bergsbrunna med omgivningar och Alsike. 
 
Tidigare studier och utredningar avseende detta objekt är 
Åtgärdsvalsstudie Trafikplatser och vägar i Uppsala och Knivsta kommun kopplat till 
stadsutveckling, TRV 2020/43170 
 
Åtgärdsvalsstudie ABC-stråket, TRV 2017/30977, 2017-04-10 
 
Promemoria om större samlade exploateringar i Bergsbrunna med omgivningar och 
Södra staden i Uppsala kommun – Uppsala kommun 2017-12-06 
 
Promemoria om större samlade exploateringar i Alsike och Nydal i Knivsta kommun – 
Knivsta kommun 2017-11-21 
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§4 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och 
samverkan för åtgärden 

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om medfinansiering av 
åtgärden. 
 
Tidigare avtal är överenskommelser mellan kommunerna, Region Uppsala och 
samordnaren för större samlade exploateringar med hållbart byggande. Avtalen är 
bakgrund till detta avtal, men Trafikverket är inte en part i tidigare avtal. 
 
Avtal avseende bostadsbyggande i Bergsbrunna med omgivningar, Södra staden och 
”Nysala” i Uppsala kommun – 2017-12-18 N2017/07384/PBB 
 
Avtal avseende bostadsbyggande i Alsike, Nydal och ”Nysala” i Knivsta kommun – 2017-
12-18 N2017/07384/PBB 

§5 Beskrivning av åtgärder  

Avtalet avser en ny trafikplats på E4, vilket är en åtgärd i anläggningar som Trafikverket 
äger och ansvarar för. Trafikverket i egenskap av väghållare för E4 ska vara huvudman 
och ansvarig för upprätta vägplan, få fram bygghandlingar och genomföra produktionen. 
Trafikverket upphandlar konsulter och entreprenörer för uppdraget och tillsätter 
projektledare samt en intern projektgrupp som behövs för att driva projektet. 
 
Avtalet omfattar följande åtgärd: 

Åtgärder i den statliga anläggningen 
Ny trafikplats på E4 mellan trafikplats 184 Brunnby i Knivsta kommun och 
avfart 186 vid Danmark i Uppsala kommun. Åtgärden omfattar vägplan, 
bygghandling och produktion av trafikplatsen. 

 
För att få en fungerade helhetslösning så måste den nya trafikplatsen och anslutande 
vägnät hanteras i ett sammanhang. I kommande planeringsarbete i Åtgärdsvalsstudie 
Trafikplatser och vägar i Uppsala och Knivsta kommun kopplat till stadsutveckling, 
vägplaner och kommunernas planering säkerställs att en lösning i samförstånd nås. 
 
Om rastplats Mora stenar berörs av den nya trafikplatsen måste samma funktion som 
rastplatsen har idag ingå i åtgärden. 

§6 Finansiering 

Den totala kostnaden för åtgärden som omfattas av detta avtal uppgår preliminärt till 
130 mnkr i prisnivå (202101). Kostnaderna bygger på erfarenhetssiffror från tidigare 
projekt och är preliminära. De faktiska kostnaderna kan därför komma att förändras på 
grund av t.ex. rådande marknadsläge och platsspecifika förutsättningar i ett senare 
skede.  
 
Finansieringen av åtgärden fördelas enligt fördelningen 66,7 % för Uppsala kommun och 
33,3 % för Knivsta kommun. Hela åtgärden är ett tillägg enligt § 2, där exploateringar 
leder till lokal nytta och därför medfinansieras av kommunerna. 
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Nr. Åtgärder Utförare Kostnad 

(mnkr)

Uppsala 

kommun 

(mnkr)

Knivsta 

kommun 

(mnkr)

Summa 

(mnkr)

Ny trafikplats på E4 mellan 

trafikplats 184 Brunnby i 

Knivsta kommun och avfart 

186 vid Danmark i Uppsala 

kommun. Åtgärden omfattar 

vägplan, bygghandling och 

produktion av trafikplatsen.

Trafikverket 130 87 43 130

130 87 43 130

130 87 43 130Totalkostnad för alla åtgärder i detta avtal

Åtgärder i den statliga anläggningen (Trafikverket)

SUMMA

  
 
Medfinansieringen till den statliga anläggningen beräknas uppgå till totalt 130 mnkr. 
 

Uppsala kommun ska i och med rekvisition sammanlagt betala uppskattningsvis 87 

mnkr till Trafikverket (se vidare §9). 

 

Knivsta kommun ska i och med rekvisition sammanlagt betala uppskattningsvis 43 mnkr 

till Trafikverket (se vidare §9). 

 

Hantering av kostnadsförändringar sker enligt §8 i detta avtal 

 

Kostnader för att behålla nuvarande funktion av rastplats Mora stenar bekostas av 

kommunerna. 

 
Uppsala kommun och Knivsta kommun förbinder sig till att bekosta åtgärder som inte 
explicit redovisas i § 5 men som kan, i senare skede, krävas för att genomföra åtgärden i 
sin helhet. Detta då åtgärden i sig är föranledd av Uppsala kommun och Knivsta 
kommun. 
 
Kostnader för ägande respektive drift och underhåll i förvaltningsskedet ingår inte i ovan 
angivna totala kostnader.  
 
Trafikverket svarar för kostnaderna för drift och underhåll för de delar som utgör ett 
tillägg till den statliga anläggningen och som således inneburit merkostnader. 

§7 Ansvarsfördelning 

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respektive anläggningar enligt § 
5 om det inte påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller följande: 
 
Trafikverkets ansvar 
1. Trafikverket ska utföra eller låta utföra åtgärderna inom det statliga åtagandet som 

omfattas av detta avtal § 5 och § 6. 
2. Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt 

myndighetsbeslut iakttas de åtgärderna som Trafikverket ansvarar för. 
3. Trafikverket blir efter färdigställandet väghållare och sköter och bekostar framtida 

drift och underhåll samt eventuell förnyelse av trafikplatsen. 
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4. Trafikverket ansvarar för att dialog förs med den regionala kollektivtrafik 
myndigheten. 

5. Trafikverket ansvarar för att ta fram underlag och sammanställa ett 
ställningstagande för om åtgärderna innebär byggande av väg enligt Väglagen (SFS 
1971:948) och därmed kräver vägplan. 

 
Uppsala kommuns ansvar 
1. Uppsala kommun genomför och bekostar eventuellt erforderliga ändringar av 

detaljplaner inom Uppsala kommun för genomförande av åtgärder knutna till detta 
avtal. 

2. Uppsala kommun tillhandahåller nödvändigt kartmaterial i Uppsala kommun utan 
ersättning. 

 
Knivsta kommuns ansvar 
1. Knivsta kommun genomför och bekostar eventuellt erforderliga ändringar av 

detaljplaner inom Knivsta kommun för genomförande av åtgärder knutna till detta 
avtal. 

2. Knivsta kommun tillhandahåller nödvändigt kartmaterial i Knivsta kommun utan 
ersättning. 

§8 Hantering av kostnadsförändringar 

I syfte att skapa en förutsägbarhet i eventuella kostnadsförändringar så ska 
kommunerna informeras om fastställda kostnadsförändringar under projektets gång. 
 
Om kostnaden vid slutskedet av vägplaneprocessen för trafikplatsen överstiger 30 % av 
kalkylerad totalkostnad i detta avtal när hänsyn tagits till kostnadsutvecklingen enligt 
Trafikverkets index för väginvesteringar ska respektive part ges möjlighet till att avbryta 
projektet före fastställande av vägplan. Ska projektet fortsätta om endast en part 
kvarstår krävs 100 % finansiering av den kvarvarande parten. 
 
Kostnadsökningar till följd av en parts ensidigt önskade tillägg bekostas till 100 % av den 
parten, om inte annat överenskommits skriftligt i förväg. 
 
I de fall projektet avbryts eller avtalet upphör att gälla står kommunerna för de 
kostnader som dittills nedlagts utifrån fördelningen i §6.  
 
Alla kostnadsförändringar fördelas i enlighet med §6. 

§9 Betalning 

Trafikverket rekvirerar medfinansieringen löpande i takt med att kostnaderna 
upparbetas. 
 
Rekvisition ska sändas till utbetalarens fakturaadress och märkas på rätt sätt så att den 
hamnar rätt i leverantörssystem. 
 
Till rekvisitionen ska bifogas ett underlag där det framgår hur bidragsintäkten är 
uträknad.  
 
Rekvirering adresseras till: 
 
Uppsala kommun 
Box 1023 
751 40 Uppsala 
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Knivsta kommun 
Ekonomikontoret 
741 75 Knivsta 

§10 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Trafikverket ansvarar för genomförandet av vägplan, bygghandling och produktion. 
 
Parterna ska ges full insyn i arbetet genom rapportering om hur arbetet framskrider 
tekniskt och tidsmässigt.  
 
Gemensamma samordnings- och planeringsmöten mellan Trafikverket, Uppsala 
kommun, Knivsta kommun och Region Uppsala ska ordnas återkommande. Detta för att 
åstadkomma en god helhetslösning för trafikplatsen och anslutningar till regionalt och 
lokalt vägnät. Ömsesidiga samordnings- och planeringsmöten ska genomföras med den 
regelbundenhet som parterna beslutar i särskild ordning. Trafikverket är 
sammankallande. 

§11 Tidplan  

En vägplan kan inte starta förrän objektet finns i nationell plan. Vägplanen startar 
preliminärt 2023. 
 
Ungefärlig tidsåtgång: 
Vägplan: 2023-2025  
Bygghandling: 2026 
Produktion 2027-2028 
 
Efter färdigställande kan trafikplatsen öppnas för trafik. 

§12 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och 
under förutsättning av: 
 

- att alla parter undertecknat avtalet senast 2021-04-10 
- att regeringen godkänner åtgärden och finansieringen 
- att kommunernas beslutande organ godkänner medfinansieringsavtalet senast 

2021-04-10 
- att eventuella ytterligare för åtgärden nödvändiga planer och tillstånd vunnit laga 

kraft  
- att avtalet inte ersätts av ett nytt 
- att åtgärden påbörjats senast 2037-12-31 

 
Om avtalet inte träder i kraft eller upphör att gälla, kvarstår respektive parts 
finansieringsansvar av dittills genomförda och upparbetade kostnader för de beskrivna 
åtgärderna enligt §5 och 6. 

§13 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parterna för 
att vara giltiga. 
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Risk och hantering av skador ska regleras mellan parterna och krav ska ställas på att 
entreprenören uppfyller en minimiomfattning av försäkringsskydd. 
 
Ett avtal om genomförande och drift och underhåll kommer att tecknas senare. 

§14 Tvistlösning 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol 
enligt svensk lag. 
 
 
 

____________________________ 
 
 
 
 
Detta avtal är upprättat i tre (3) likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
_________________________ _________________________ 
Trafikverket, Stefan Engdahl  Knivsta kommun, Klas Bergström 

Verksamhetsområdeschef Planering Kommunstyrelsens ordförande 

 

 

 
 
 
 
 
_________________________ 
Ort och datum   
 
 
_________________________  
Uppsala kommun, Erik Pelling 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Handläggare 
Pelle Mikaelsson 
Projektledare MEX 

Tjänsteskrivelse 
2021-02-11 

Diarienummer 
KS-2021/114 

   
 

Kommunstyrelsen 

Förlängning av avsiktsförklaring för klimatneutral bebyggelse på 
områdesnivå 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förslaget till förlängning av avsiktsförklaringen för klimatneutral 
bebyggelse på områdesnivå. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tidigare tecknad avsiktsförklaring förlängs till 2023-01-01 med en automatisk förlängning till 
2025-01-01 om ingen part påtalar annat. 
 
Bakgrund 
Utifrån fyrspårsavtalet och kommunens åtagande att skapa klimatneutral bebyggelse på 
områdesnivå så tecknade kommunen under 2019 en avsiktsförklaring med Vattenfall AB, 
Knivstavatten AB och Alsike Fastighets AB om att gemensamt utarbeta gemensamma 
målsättningar och strategier kring hur framtidens energisystem för västra Knivsta och Alsike 
kan komma att se ut. Förklaringen sträckte sig enbart till och med 2020 och då parterna ser 
att de vill fortsätta arbete så föreslås nu en förlängning till 2023-01-01 med en automatisk 
förlängning till 2025-01-01 om ingen part påtalar annat. 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Respektive part i avsiktsförklaringen finansierar den egna insatsen med personella resurser 
som deltar i möten och workshops. I övrigt bedöms inga kostnader tillkomma. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 21-02-11 
Förlängning av avsiktsförklaring daterad 21-01-18 
Avsiktsförklaring beslutad av KS 19-09-23 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
Handläggare 
 

 

Emma Lundqvist  
Samhällsbyggnadschef  
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet har ingen direkt påverkan på barn men förhoppningsvis kan detta strategiarbete 
leda till ett mer hållbart samhälle framöver och skapa goda förutsättningar för framtidens 
barn i Knivsta att leva ett hållbart liv. 
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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2021-01-18 

Förlängning: 
Avsiktsförklaring för västra Knivsta och Alsike – Klimatneutral 
energianvändning i bebyggelsen på områdesnivå 
 
Mot bakgrund av att parterna vill fortsätta att samverka kring utvecklingen av en 
klimatneutral energianvändning i västra Knivsta och Alsike så förlängs avsiktsförklaringen 
enligt följande villkor. 
 
Förlängning av avtalstid 

1. Förlängning av avsiktsförklaringen gäller från undertecknandet och parterna ska 
därefter verka för att uppfylla målen till 2023-01-01. Om ingen av parterna senast 3 
månader innan avtalstiden löper ut  säger upp avtalet förlängs det per automatik till 
2025-01-01. Arbetet utvärderas då och parterna fattar beslut om fortsatt arbete. 

 
Denna förlängning har upprättats i fyra likalydande exemplar varav parterna har tagit var sitt. 
 
 
 
Knivsta kommun   Knivstavatten AB 
 
 
..........................................................  ........................................................ 
Klas Bergström   Christian Wiklund 
Kommunstyrelsens ordförande  VD 
Datum: ________________________  Datum: ________________________ 
 
 
 
Alsike Fastighets AB   Vattenfall AB 
 
 
……………………………………  …………………………………. 
Hans-Petter Rognes   ? 
VD    ? 
Datum:_________________________  Datum:_________________________ 
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Avsiktsförklaring	 för	 Västra	 Knivsta	 och	 Alsike	 –	
Klimatneutral	 energianvändning	 i	 bebyggelsen	 på	
områdesnivå	
	
	

	

	
Knivsta	–	där	framtiden	bor!	

	

	

	

	

	 	

Knivstavatten	
AB	
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Denna	avsiktsförklaring	(”Avsiktsförklaringen”)	har	ingåtts	den	dag	som	nedan	anges	mellan:	

1. Knivsta	Kommun;	samt	

2. Knivstavatten	AB;	samt		

3. Alsike	Fastighets	AB;	samt		

4. Vattenfall	AB	

Parterna	ovan	benämns	var	och	en	för	”Part”	och	gemensamt	för	”Parterna”.		

1. BAKGRUND	

1.1. Parterna	är	alla	verksamma	med	att	bidra	till	att	uppnå	Knivsta	kommuns	klimatmål.	

1.2. Knivsta,	Sveriges	yngsta	kommun,	fortsätter	sin	utveckling	och	ska	under	närmare	40	år	skapa	två	

hållbara	stadsdelar	 i	västra	Knivsta	och	Alsike.	 I	 ”Vision	2025”	anger	Knivsta	kommun	bl.a.	att	

Knivsta	ska	vara	en	kommun	öppen	för	förändringar,	Knivsta	ska	skapa	en	modern	småstad	och	

en	levande	landsbygd	i	samverkan	samt	vara	en	föregångskommun	och	mötesplats	för	ett	hållbart	

samhälle.	Detta	tillsammans	med	intentionerna	 i	 fyrspårsavtalet	samt	de	globala	klimatmålen	 i	

Agenda	2030	gör	att	Knivsta	kommun	vill	satsa	på	att	utveckla	och	samverka	kring	strategier	för	

att	 uppnå	 en	 klimatneutral	 energianvändning	 i	 bebyggelsen	 på	 områdesnivå.	 Kommunen	 har	

genom	 sitt	 planmonopol	 och	 relativt	 stora	 markägande	 möjlighet	 att	 påverka	 framtidens	

energisystem.	 Dock	 kan	 Knivsta	 inte	 själva	 lösa	 alla	 utmaningar	 utan	 Knivsta	 är	 beroende	 av	

samverkan	och	samarbete	med	många	parter	som	t.ex.	energibolag,	byggherrar,	fastighetsägare,	

myndigheter	och	lagstiftare	m.m.	

1.3. Knivstavatten	AB	–	Föremålet	för	och	det	kommunala	ändamålet	med	bolagets	verksamhet	är	att	

vara	huvudman	för	vatten‐	och	avloppsverksamheten	i	Knivsta	kommun	och	att	äga	och	förvalta	

allmänna	 anläggningar	 för	 ändamålet,	 samt	 därmed	 förenlig	 verksamhet.	 Verksamheten	 ska	

bedrivas	åt	ägaren/i	ägarens	ställe	inom	ramen	för	Knivsta	kommuns	kompetens.		

1.4. Alsike	Fastighets	AB	är	Knivsta	kommuns	utvecklingsbolag.	Bolaget	äger	mark	i	Alsike	och	har	i	

uppgift	 att	 förvärva,	 planlägga,	 anlägga	 samt	 sälja	 byggklar	 tomt‐	 och	 kvartersmark	 i	 Knivsta	

Kommun.	Intentionerna	är	att	exploateringsområden	inte	bara	ska	innehålla	olika	slag	av	bostäder	

t.ex.	 småhus,	 rad‐	 och	 kedjehus	 samt	 flerbostadshus	utan	 även	 ge	utrymme	 för	 verksamheter,	

skolor	 och	 rekreation.	 Hållbarhet	 är	 en	 viktig	 fråga	 för	 Knivsta	 och	 bolaget	 har	 därför	 även	

genomfört	utredningsprojekt	för	att	utröna	möjligheterna		om	tillämpning	av	källsorterande	och	

kretsloppsbaserade	 VA‐lösningar	 för	 större	 stadsdelar.	 Bolaget	 bedriver	 även,	 i	 projektform,	

praktiknära	forskning	tillsammans	med	KTH	inom	bl.a.	gestaltning	i	stadsområden	samt	variation	

i	 boendeformer.	 En	 dialog	 om	 möjlig	 etablering	 av	 företagsforskarskola	 inom	 hållbar	

stadsbyggnad	 i	 Knivsta	 pågår	 även	mellan	 bolaget	 och	 Högskolan	 i	 Gävle.	 Bolaget	 har	 även	 i	

uppdrag	att	få	fler	arbetsgivare	att	etablera	sig	i	Knivsta,	med	tonvikt	på	kunskapsintensiva	företag	

och	verksamheter.	
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1.5. Vattenfall	är	ett	av	Europas	största	energibolag	och	har	bestämt	oss	att	göra	det	möjligt	att	leva	

fossilfritt	inom	en	generation.	För	att	lyckas	måste	Vattenfall	först	bli	helt	fossilfria	själva.	Men	det	

räcker	inte.	För	att	om	Vattenfall	ska	göra	det	möjligt	att	leva	fossilfritt	inom	en	generation	måste	

Vattenfall	nämligen	se	på	utmaningen	ur	ett	bredare	perspektiv	än	att	enbart	producera	energi	på	

ett	hållbart	sätt.	Vattenfall	måste	även	möjliggöra	en	hållbar	energikonsumtion	utan	att	göra	utan	

att	göra	avkall	på	den	enskildes	livskvalitet	eller	på	samhällets	funktioner	i	övrigt.	Vattenfall	har	

en	 egen	 organisation	 och	 affärsenhet	 för	 att	 designa,	 bygga	 och	 operera	 lokala	

områdesenergisystem.	

1.6. Parterna	 har	 nu	 identifierat	 ett	 stadsdelsutvecklingsprojekt	 där	 de	 skulle	 kunna	 samarbeta	 –	

Västra	Knivsta	och	Alsike	i	Knivsta	kommun	(”Projekten”),	där	det	sammantaget	avses	att	uppföra	

cirka	15	000	nya	bostäder	fram	till	2057.	

1.7. Knivsta	vill	att	Projekten	ska	bli	två	av	Sveriges	första	nya	stadsdelar	som	har	en	klimatneutral	

energianvändning	i	bebyggelsen	på	områdesnivå.	

1.8. Projekten	 ska	 vara	 föregångsområden	 för	 lokala	 energisystem	 som	 integreras	 med	 andra	

samhällstekniska	 system.	 Ambitionen	 är	 att	 energisystemet,	 fastigheterna	 och	 byggnaderna	 i	

Projekten	 ska	 rustas	 med	 lösningar	 som	 skapar	 förutsättningar	 för	 invånarna	 att	 uppnå	 en	

energianvändning	som	är	effektiv,	aktiv	och	framförallt	flexibel,	dvs.	att	invånarna	ska	kunna	leva	

som	flexumenter	och	bidra	till	energisystemet	med	sin	konsumtionsflexibilitet,	utan	att	göra	avkall	

på	den	enskildes	livskvalitet	eller	på	samhällets	funktioner	i	övrigt.	

1.9. Med	anledning	av	ovanstående	ska	Parterna	därför	tillsammans	genom	denna	avsiktsförklaring	

utarbeta	gemensamma	målsättningar	och	ambitioner.	Avsiktsförklaringen	är	viktig	 för	att	göra	

Projekten	 till	 Knivsta	 kommuns	 förebild	 för	 hållbar	 stadsutveckling	 genom	att	 sträva	 efter	 att	

Projekten	får	en	klimatneutral	energianvändning	på	områdesnivå.	

1.10. Parterna	 har	 översiktligt	 diskuterat	 Projektens	 utförande,	 och	 ska	 efter	 detta	 undertecknade	

genast	fördjupa	dessa	diskussioner.	Syftet	är	också	att	översiktligt	reglera	Parternas	respektive	

position	i	förhållande	till	Projekten.	

1.11. För	fördjupad	beskrivning	av	1.7	‐	1.9,	se	bilaga	1.	
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2. SAMVERKAN	

2.1. Parterna	är	överens	om	att	de	ska	så	långt	som	det	är	möjligt	dra	ömsesidig	nytta	av	varandras	

kompetens	 och	 expertis,	 med	 syftet	 att	 leverera	 en	 integrerad,	 digitaliserad	 och	 flexibel	

energilösning	för	Projekten.	

2.2. För	det	fortsatta	arbetet	ska	parterna	gemensamt	 inrätta	en	styrgrupp,	 som	gemensamt	fattar	

beslut	om	vilka	åtgärder	 som	erfordras	 för	att	uppfylla	punkten	1.9.	 Styrgruppen	ska	bestå	av	

representanter	 för	 avsiktsförklaringens	parter.	 Styrgruppen	har	det	 övergripande	ansvaret	 för	

genomförandet	av	målen	i	avsiktsförklaringen,	den	beslutar	om	förändringar	i	avsiktsförklaringen	

och	ingående	Parter.	Knivsta	kommun	är	sammankallande	den	ska	sammankallas	ca.	fyra	gånger	

per	år.	

2.3. En	 projektgrupp	 bildas	 för	 att	 rapportera	 till	 styrgruppen	 och	 leda	 det	 operativa	 arbetet.	 I	

projektgruppen	 ingår	 representanter	 från	 avsiktsförklaringens	 Parter.	 Vattenfall	 är	

sammankallande.	

2.4. Uppföljning	av	målarbetet	och	uppdaterade	kvantifierade	skattningar	ska	finnas	och	regelbundet	

ses	över,	för	att	arbetet	mot	målen	ska	kunna	följas.	

2.5. Oaktat	vad	som	angivits	ovan	är	Parterna	medvetna	om	att	de	förbinder	sig	att	i	god	anda	diskutera	

och	förhandla	med	varandra	för	att	så	långt	som	möjligt	nå	fram	till	en	för	alla	Parter	acceptabel	

och	nöjaktig	lösning.	

3. FINANSIERING	

3.1. Respektive	 part	 finansierar	 den	 egna	 insatsen.	 Vid	 behov	 av	 andra	 resursinsatser	 ska	 dessa	

godkännas	av	styrgruppen.	

3.2. Respektive	part	säkerställer	att	resurser	tilldelas	i	den	omfattning	som	krävs.	
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4. TVIST	

4.1. Tvist	 avseende	 giltighet,	 tolkning,	 tillämplighet	 eller	 tillämpning	 av	 Avsiktsförklaringen	 ska	

slutligt	 avgöras	 enligt	 Stockholms	 Handelskammares	 Skiljedomsinstituts	 regler	 för	 förenklat	

skiljeförfarande.	Skiljeförfarandet	ska	äga	rum	i	Stockholm.	

5. BINDANDE	KLAUSULER	OCH	AVTALSTID	

5.1. Avsiktsförklaringen	ska,	förutom	klausulerna	3‐5,	vilka	är	rättslig	bindande	från	undertecknandet	

fram	till	5	år	efter	avsiktsförklaringens	upphörande,	inte	vara	rättsligt	bindande	mellan	Parterna.		

Avsiktsförklaring	utgör	således	inte	något	bindande	avtal	eller	utfästelse	om	samarbete	rörande	

häri	nämnda	samarbete	eller	de	projekt	som	angivits	ovan.	

5.2. Avsiktsförklaringen	gäller	från	undertecknandet	och	parterna	ska	därefter	verka	för	att	uppfylla	

målen	till	2021‐01‐01.	Avsiktsförklaringen	utvärderas	då	och	parterna	fattar	beslut	om	fortsatt	

arbete.	Med	uppföljningar	som	grund	tas	förutsättningar	fram	för	en	förnyad	avsiktsförklaring	för	

år	2021.	

Denna	Avsiktsförklaring	har	upprättats	i	fyra	likalydande	exemplar	varav	Parterna	har	tagit	var	sitt.	

	

	

Knivsta	kommun	 	 	 Knivstavatten	AB	

	

.................................................................	 	 ........................................................	

Peter	Evansson	 	 	 Christian	Wiklund	

Kommunstyrelsens	ordförande	 	 	 VD	

Datum:	________________________	 	 	 Datum:	________________________	

	

	

	

Alsike	Fastighets	AB	 	 	 Vattenfall	AB	

	

…………………………………………..	 	 …………………………………………..	

XXX	XXXX	 	 	 	 Magnus	Hall	

[Titel]	 	 	 	 Koncernchef	och	VD	

	

…………………………………………..	

	 	 	 	 	 Mattias	Tingvall	

	 	 	 	 	 Vice	President	BU	Energy	Solutions	

Datum:	________________________	 	 	 Datum:	________________________	
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1. Bakgrund	
I	förslaget	till	ny	nationell	transportplan	förespråkar	Trafikverket	en	utbyggnad	av	spårkapaciteten	till	fyra	
spår	från	länsgränsen	Stockholm‐Uppsala	län	fram	till	Uppsala	central.	

Bakgrunden	är	att	Trafikverket	funnit	att	infrastrukturen	längs	stråket	–	Ostkustbanan,	Arlandabanan	och	
E4	–	i	hög	grad	bidrar	till	att	integrera	och	utveckla	Uppsala‐	och	huvudstadsregionen	och	att	stärka	dess	
globala	konkurrenskraft.	Stråket	mellan	Uppsala	och	Stockholm	är	också	en	betydelsefull	 tillväxtmotor	i	
Sverige.		

	

Fyra	spår	villkorat	med	ökat	bostadsbyggande	

Förslaget	om	utbyggnad	till	fyra	spår	är	villkorat.	Det	
förutsätter	att	Knivsta	och	Uppsala	kommuner	möter	
upp	med	ökat	bostadsbyggande.	Man	syftar	här	på	det	
arbete	som	genomförs	av	regeringens	samordnare	för	
att	 få	 till	 ökat	 och	 hållbart	 bostadsbyggande	 i	
regionen.	

Antalet	 bostäder	 förhandlades	 hösten	 2017	 mellan	
staten	 genom	 samordnaren	 för	 större	 samlade	
exploateringar	 med	 hållbart	 byggande,	 Region	
Uppsala	 samt	 Knivsta	 kommun.	 För	 Knivstas	 del	
innebär	det	så	kallade	Fyrspårsavtalet	att	kommunen	
ska	möjliggöra	för	sammanlagt	15	000	nya	bostäder	
inom	 de	 kommande	 fyrtio	 åren	 fram	 till	 år	 2057.	
Fokus	 kommer	 att	 ligga	 på	 att	 utveckla	 områden	 i	
Knivsta	tätort	väster	om	järnvägen	samt	i	Alsike.		

	

Avtal	 ingånget	mellan	 Knivsta	 kommun,	 region	
Uppsala	och	staten	

I	 december	 2017	 godkände	 Knivsta	 kommunfullmäktige	 förslaget	 och	 avtalet1	 kunde	 därefter	 tecknas	
mellan	Knivsta	kommun,	Region	Uppsala	och	staten.	

Syftet	med	avtalet	är	att	reglera	parternas	åtagande	och	Knivsta	kommun	åtar	sig	säkerställa	vissa	kvalitéer	
för	att	bland	annat	kunna	anpassa	kommunen	till	klimatförändringar.	Utifrån	vad	kommunen	beskrivit	i	sin	
promemoria2	ska	det	bland	annat	tas	fram	en	plan	för	klimatneutral	energianvändning	i	bebyggelsen	
på	områdesnivå.		

Kommunen	 ser	 att	 de	 krav	 som	 finns	 på	 energianvändning	 idag	 är	 riktade	 mot	 enskilda	 byggnader.	
Boverket	föreskriver	maximal	energianvändning	för	en	byggnad	men	det	finns	ingen	reglering	utanför	dess	
klimatskal.	Om	systemgränsen	skulle	lyftas	en	eller	flera	nivåer	till	områdesnivå	finns	det	förutsättningar	
att	hitta	energisamverkanseffekter	som	bidrar	till	en	minskad	total	energianvändning	och	klimatpåverkan.	
Det	kan	även	skapas	incitament	för	lösningar	som	normalt	inte	skulle	nyttjas.	

Energin	utgör	en	grundläggande	beståndsdel	i	ett	hållbart	samhälle.	För	att	kunna	realisera	planerna	för	ett	
hållbart	 samhälle	 och	 möta	 framtidens	 behov	 behöver	 energifrågan	 och	 energisystemets	 utformning	

                                                            

1	https://www.knivsta.se/‐/media/Files/Trafik‐infrastruktur/Fyra‐
spar/Avtal%20avseende%20bostadsbyggande%20i%20Alsike%20Nydal%20och%20Nysalai%20Knivsta%20kom.ashx	

2	https://www.knivsta.se/‐/media/Files/Trafik‐infrastruktur/Fyra‐
spar/Bilaga%20till%20avtal%20%20avtal%20avseende%20bostadsbyggande%20i%20Alsike%20Nydal%20och.ashx	
 

Figur 1 ‐ Nya översiktsplanen	
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hanteras	redan	från	start,	redan	i	den	strategiska	planeringen	i	planprogrammet	för	både	Västra	Knivsta	
och	Alsike.	Då	skapas	förutsättningarna	för	att	bygga	upp	den	energiinfrastruktur	och	system	som	bidrar	
till	en	minskad	total	energianvändning	och	klimatpåverkan.	

Att	skapa	framtidens	energisystem,	att	få	till	denna	förändring	och	ett	nytt	sätt	att	se	på	energisystemet,	är	
inget	som	enskilda	aktörer	kan	åstadkomma	på	egen	hand.	För	att	etablera	framtidens	energisystem	i	Västra	
Knivsta	och	Alsike	behöver	flertalet	aktörer	samverka.	

Knivsta	kommun,	Alsike	Fastighets	AB,	Knivstavatten	AB	och	Vattenfall	AB	vill	därför	genom	denna	
avsiktsförklaring	ta	denna	unika	möjlighet	att	tillsammans	möta	framtidens	behov	och	bygga	ett	hållbart	
samhälle	från	grunden.		

Parterna	har	tillsammans	utarbetat	gemensamma	målsättningar	och	ambitioner	kring	energi	för	att	Västra	
Knivsta	och	Alsike	ska	bli	förebilder	för	framtidens	energisystem	och	för	att	säkerställa	en	klimatneutral	
energianvändning	 i	 bebyggelse	 på	 områdesnivå.	 Tillsammans	 ska	 vi	 verka	 för	 att	 uppnå	 målen	 i	 nära	
samarbete	med	byggherrar	och	andra	aktörer.	

Ambitionen	 är	 att	 genom	 samverkan	 använda	 såväl	 innovativa	 som	 välbeprövade	 koncept	 för	 att	 göra	
Västra	 Knivsta	 och	 Alsike	 resurseffektivt,	 minska	 stadsdelarnas	 totala	 energianvändning	 och	
klimatpåverkan	för	att	på	så	sätt	bidra	till	att	Knivsta	verkligen	blir	den	kommun	där	framtiden	bor.	
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2. Nya	stadsdelar	är	föregångsområden	för	framtidens	energisystem		
Övergången	till	ett	förnybart	och	resurssnålt	energisystem	tillgängligt	för	alla	kräver	en	balanserad	mix	av	
alla	 typer	 av	 hållbart	 framställd	 förnybar	 och	 återvunnen	 energi,	 tillsammans	 med	 långt	 driven	
effektivisering	och	minskning	av	användning.	

	

Utmaningar	med	dagens	energisystem	

Redan	idag	ser	vi	att	kapacitetsbegränsningar,	särskilt	inom	elsektorn,	är	en	utmaning	för	att	kommunen	
ska	kunna	realisera	tillväxtmål.	En	övergång	till	ett	förnybart	och	resurssnålt	energisystem	kommer	inte	
automatiskt	lösa	effektproblematiken,	vilket	i	Sverige	är	särskilt	utmanande	vintertid.	

Idag	följer	också	centraliserad,	storskalig	produktion	konsumtionen	i	realtid,	men	med	introduktionen	av	
mer	förnybar,	väderberoende	energiproduktion,	både	central	och	kundnära,	ser	vi	en	omställning	av	hela	
energisystemet.	 Med	 denna	 omställning	 kommer	 det	 att	 behövas	 mer	 flexibilitet	 i	 energisystemet	 då	
effektflöden	blir	allt	mer	volatila.	Denna	flexibilitet	kommer	att	behöva	komma	från	flera	håll	men	speciellt	
från	decentraliserade	källor	och	från	konsumenternas	egen	flexibilitet.	

Idag	 finns	 ingen	 direkt	 koppling	 mellan	 konsumentbeteende	 och	 prissignaler	 på	 energimarknaden.	
Digitaliseringen	 är	 katalysatorn	 som	 för	 värdet	 av	 energisystemomställningen	 till	 konsumenten.	 Med	
digitaliseringen	kommer	det	kunna	erbjudas	energitjänster	som	levererar	mer	värde	och	komfort,	och	med	
ett	ökat	bidrag	av	konsumentflexibilitet	ges	en	bättre	möjlighet	att	balansera	ett	förnybart	energisystem.		

En	 kombination	 av	 minskad	 energianvändning	 och	 efterfrågeflexibilitet,	 energilagring	 och	
effekteffektivisering,	 skulle	 redan	 idag	 avsevärt	 förbättra	 vårt	 energisystem,	 och	 en	 nödvändighet	 för	
framtidens	 energisystem.	 Detta	 kommer	 att	 kräva	 en	 allt	 tätare	 integrering	 både	mellan	 olika	 delar	 av	
energisystemet,	och	mot	andra	system	som	traditionellt	varit	mer	eller	mindre	frikopplade	från	varandra.	

	

Via	nya	stadsdelar	bygger	vi	framtiden	

Västra	 Knivsta	 och	 Alsike	 ska	 bli	 föregångsområden	 för	 digitaliserade	 och	 till	 andra	 samhällstekniska	
försörjningssystem	 integrerade	 energisystem.	 Ambitionen	 är	 att	 energisystemen	 och	 fastigheterna	 i	
områdena	 ska	 rustas	 med	 lösningar	 som	 skapar	 förutsättningar	 för	 invånarna	 att	 uppnå	 en	
energianvändning	 som	är	 effektiv,	 aktiv	 och	 framförallt	 flexibel	 –	 utan	 att	 göra	 avkall	 på	den	 enskildes	
livskvalitet	eller	på	samhällets	funktioner	i	övrigt.	Invånarna	och	dess	konsumtionsflexibilitet	är	en	viktig	
del	 i	 att	 kunna	 balansera	 den	 ökade	mängden	 av	 förnybar	 produktion	 och	 den	 ökade	 utmaningen	 att	
balansera	produktion	och	efterfrågan	i	ett	hållbart	samhälle.	

Se	 nedan	 bild	 för	 en	 schematisk	 bild	 över	 ett	 områdessystem	 där	 Västra	 Knivsta	 och	 Alsike	 är	 på	
stadsdelsnivå.	
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Figur 2 ‐ Schematisk beskrivning av ett områdessystem 
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3. Västra	Knivsta	och	Alsike	
Knivsta	kommun	planerar	för	två	nya	stadsdelar,	dels	väster	om	järnvägen	i	direkt	anslutning	till	befintlig	
järnvägsstation	i	Knivsta	(Västra	Knivsta),	dels	i	Alsike	i	direkt	anslutning	till	framtida	järnvägsstation.	Fram	
till	 och	 med	 2057	 ska	 det	 skapas	 möjlighet	 för	 etablerandet	 av	 15	000	 nya	 bostäder	 inom	 dessa	 två	
områden.	

Västra	Knivsta	

Väster	 om	 järnvägen	 i	 direkt	 anslutning	 till	 befintlig	 järnvägsstation	 finns	 stora	 oexploaterade	
markområden	där	kommunen	nu	avser	möjliggöra	bebyggelse.	Området	består	till	stor	del	av	obebyggd	
mark	och	industrimark.	

Alsike	

Alsike	har	växt	mycket	de	senaste	10‐15	åren	och	ska	nu	fortsätta	utvecklas	till	ett	stationsnära	samhälle.	
Alsike	kommer	att	vara	lite	mer	småskaligt	än	Knivsta	men	planeras	med	en	relativt	hög	täthet	för	använda	
marken	så	effektivt	som	möjligt.	

 

	

	 	

Figur 3 ‐ Planprogramförslag för tätorterna Knivsta och Alsike	
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4. Fokusområden	
För	att	kunna	realisera	visionen	för	Västra	Knivsta	och	Alsike	och	ta	vara	på	dess	specifika	förutsättningar	
har	 arbetet	 indelats	 i	 motsvarande	 tre	 fokusområden.	 Dessa	 tre	 övergripande	 fokusområden	 har	
identifierats	som	viktiga	för	framgången	i	den	gemensamma	strategi	parterna	avser	följa.	

Energifrågan	och	energisystemets	utformning	har	i	sig	brutits	ner	till	tre	områden:	

1. Systeminfrastruktur	–	Den	tekniska	konfigurationen	och	optimeringen	av	områdeslösning	
för	respektive	område	

A. För	 Västra	 Knivsta	 och	 Alsike	 bör	 man	 se	 till	 hela	 området	 för	 utformningen	 av	 ett	
förnybart	energisystem.	Vilken	mix	av	försörjningsenheter	är	optimal	om	man	ser	till	hela	
området?	Vad	bör	finnas	på	och	i	byggnaderna,	vad	ska	finnas	lokalt	 i	området	och	vad	
behöver	tillföras	från	omgivande	tekniska	försörjningssystem?	

B. Vidare,	hur	ska	energisystemet	och	dess	ingående	komponenter	optimeras	för	att	minska	
områdets	 totala	 energianvändning	 och	 klimatpåverkan	 utan	 att	 påverka	 invånarnas	
livskvalitet.	Vilken	energi	ska	användas	när?	
	

2. Digitalisering	och	styrning	av	områdeslösningarna	
A. I	Västra	Knivsta	och	Alsike	 ser	vi	att	 invånarna	blir	 en	kombination	av	konsument	och	

producent.	Detta	kommer	att	generera	en	stor	mängd	energitransaktioner.	För	att	hantera	
dessa	 transaktioner	 mellan	 invånare–områdessystemet–överliggande	 nät	 behöver	 en	
automatiserad	 lokal	 marknadsplats	 sättas	 upp.	 Det	 behövs	 en	 uppsättning	 regler	 och	
priser	för	när	transaktioner	sker	inom	området,	dvs.	till	vilket	pris	ska	energi	konsumeras,	
produceras	eller	lagras?	
	

3. Affärsmodeller	för	behovs‐	och	konsumtionsstyrning	–	Möjliggörande	för	flexumenter	
A. Den	enskilda	byggnaden	behöver	kunna	fungera	i	detta	system.	Områdes‐energisystemet	

och	 byggnadens	 energisystem	 behöver	 kunna	 samverka	 genom	 smart	 styr‐	 och	
reglerutrustning	 som	 till	 exempel	 agerar	 på	 marknadsplatsens	 prissignaler.	 Detta	 kan	
innebära	att	husets	värmesystem	styrs	ner	på	morgonen	när	alla	duschar	för	att	optimera	
effektförbrukningen	för	området.	

B. För	att	skapa	flexibilitet	i	systemet	ser	vi	att	invånarna	lever	som	flexumenter,	dvs.	att	de	
bidrar	 med	 sin	 konsumtionsflexibilitet.	 Detta	 genom	 att	 tex	 acceptera	 ett	
temperaturintervall	 inomhus	 mellan	 20‐23	 vilket	 gör	 att	 vi	 kan	 höja	 och	 sänka	
inomhustemperaturen	 och	 med	 det	 minska	 den	 totala	 energianvändning	 och	
klimatpåverkan	för	både	området	och	individen.	Energisystemet	ska	möjliggöra	och	skapa	
incitament	för	ett	energi‐	och	klimatsmart	liv,	om	de	vill.	
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5. Arbetsprocess	
Denna	avsiktsförklaring	är	första	steget	i	strävan	att	göra	Västra	Knivsta	och	Alsike	till,	på	områdesnivå,	
klimatneutrala	stadsdelar.	

Kritiska	vägval	för	energihantering	på	områdesnivå	

Inom	 stadsplanering	 och	 de	 samhällstekniska	 systemen	 finns	 ett	 antal	 kritiska	 vägval	 för	 att	 uppnå	 ett	
klimatneutralt	Västra	Knivsta	och	Alsike	2057.	

För	att	göra	detta	på	ett	systematiskt	och	allmänt	accepterat	sätt	krävs	täta	samarbeten	mellan	ingående	
parter	i	denna	överenskommelse	och	med	framtida	exploatörer	och	övriga	aktörer.	

I	planeringen	av	Västra	Knivsta	och	Alsike	ska	energifrågorna	integreras	i	alla	faser	av	arbetet,	från	direktiv	
och	 projektplanering	 på	 programnivån	 till	 byggande	 och	 förvaltning.	 För	 att	 möjliggöra	 detta	 ska	 en	
energistrategi	och	ett	energiprogram	tas	fram	för	Västra	Knivsta	och	Alsike.	Detta	kommer	utgöra	en	viktig	
grund	 för	 de	 framtida	 hållbarhetsöverenskommelserna	 som	 kommer	 att	 ingås	 tillsammans	 med	
exploatörer	och	andra	aktörer.	
	

	
Att	utveckla	och	anlägga	resurseffektiva,	innovativa	och	integrerade	system	i	Västra	Knivsta	och	Alsike	är	
särskilt	gynnsamt	då	befintlig	infrastruktur	och	tekniska	försörjningssystembara	bara	delvis	är	utbyggda.	

Samverkan	mellan	aktörer	är	centralt	

Att	 skapa	 förutsättningar	 för	 nya	 samordnade	 lösningar	 för	 samhällstekniska	 försörjningsystem	 blir	
kritiskt.	Detta	innebär	behov	av	tidig	planering	för	ökad	samordning	och	integration.	Kommunens	roll	är	
att	leda	planeringen	–	och	ha	ansvaret	för	att	samverkan	med	och	mellan	aktörer	sker.	

Planeringen	 ska	 genomföras	 med	 helhetsperspektiv.	 Befintliga	 strukturer	 ska	 integreras	 och	 ge	 rätt	
förutsättningar.	I	planerna	avsätts	ytor	för	anläggningar	som	fordras	för	att	möjliggöra	funktionella	system	
och	 för	 energiutbyte,	 energiproduktion	 och	 återanvändning	 såväl	 som	 för	 vatten‐,	 transport‐	 och	
materialflöden.	

Tydlig	kravställning	på	byggherrar	för	att	realisera	visionen	

Byggherredialogen	och	markanvisningsprocessen	vid	försäljning	av	kommunens	ägda	mark	för	byggande	
är	ett	kraftfullt	verktyg	för	att	åstadkomma	önskade	effekter.	Genom	att	låta	processen	vara	tydlig	och	i	den	
synliggöra	 kommunens	målbild	 att	 göra	 Västra	 Knivsta	 och	 Alsike	 klimatneutrala	 på	 områdesnivå,	 ges	
aktörer	möjlighet	 att	 bidra	 genom	 att	 delta	 i	 en	 hållbarhetsöverenskommelse.	 Processen	 ger	 ett	 starkt	
bidrag	 till	 kommunens	 måluppfyllelse	 genom	 att	 bland	 annat	 styra	 mot	 förnybar	 energi,	 kapade	
effekttoppar	och	återanvändning	av	restenergi.	Det	ger	också	en	nivå	avseende	kvalitet	och	hållbarhet	även	
för	projekt	som	byggs	på	annan	än	av	kommunen	ägd	mark.	
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6. Geografiska	avgränsningar	
Systemgränser	enligt	figur	5	nedan.	
	

 
Figur 4 ‐ Geografisk systemavgränsning för Västra Knivsta och Alsike	

	

7. Referenser	
 Knivsta	kommun	–	Ny	översiktsplan:		

https://www.knivsta.se/‐/media/Files/Bygga‐bo‐
miljo/Oversiktsplaner/utstallning/versiktsplan%20fr%20Knivsta%20kommun%20%20del%20
1%20Planfrslag%20utstllning.ashx	
	

 Avtal	avseende	bostadsbyggande	i	Knivsta	kommun:		
https://www.knivsta.se/‐/media/Files/Trafik‐infrastruktur/Fyra‐
spar/Avtal%20avseende%20bostadsbyggande%20i%20Alsike%20Nydal%20och%20Nysalai%2
0Knivsta%20kom.ashx	

	
 Bilaga	till	avtal	avseende	bostadsbyggande	i	Knivsta	kommun:		

https://www.knivsta.se/‐/media/Files/Trafik‐infrastruktur/Fyra‐
spar/Bilaga%20till%20avtal%20%20avtal%20avseende%20bostadsbyggande%20i%20Alsike%
20Nydal%20och.ashx	
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Diarienummer 
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Kommunstyrelsen 

Revidering av bidragsregler för föreningslivet 2021 
 
Förslag till beslut 
1. Kommunstyrelsen antar revideringar av Regler för föreningsbidrag enligt förslag 2021-02-

25. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Coronapandemin fortsätter och kommer att påverka föreningslivet i Knivsta på olika sätt även 
under 2021. Enkäter och intervjuer har genomförts med föreningar i kommunen och det har 
blivit tydligt att vissa revideringar av bidragsreglerna är nödvändiga för att kunna möta de 
behov som uppstått. Vissa förändringar som föreslås är tillfälliga och gäller till och med 2021-
12-31 och en föreslås bli permanent. Revideringarna finns i Bilaga 1 och omfattar 
arrangörsstödet samt allmänna föreningsbidrag. 
 
Bakgrund 
Föreningsåret 2020 påverkades starkt av coronapandemin och Knivsta kommun lanserade 
en handfull stöd och bidrag för att hjälpa kommunens föreningar. Det var bland annat ett 
tillfälligt ekonomiskt Corona-bidrag, lokalsubventioner med mera. Corona-bidraget 2020 
möjliggjordes av en tillfällig omprioritering av befintliga medel då Underhållsstödet pausades. 
Underhållsstödet 2021 kommer lysas ut som vanligt.  
 
Den typ av stöd som sattes in 2020 syftade till stor del till att hjälpa föreningarna att hålla 
näsan över vattenytan ekonomiskt, att överleva när förväntade intäkter och verksamhet 
uteblev. 2021 ser vi ett ökat behov av insatser för att stimulera verksamhet, att starta upp 
och hitta tillbaka. På plats finns redan vissa åtgärder, till exempel kopplat till lokaler: 

 
 Säsongsbokade tider i kommunala sporthallar och anläggningar kan avbokas utan 

förbehåll och avgifter efter dialog med bokningen. 
 Föreningar som påverkats av ombokningar och fått flytta sin verksamhet till andra 

lokaler kan få kompensation genom tillfälliga lättnader gällande tex förrådshyra. 
 
För att möta behov 2021 förslås revideringar av bidragsreglerna enligt förslag 2021-02-25. 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
För att finansiera dessa ändringar och insatser omprioriteras medel inom befintlig budget. 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Övriga underlag för beslut 
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Regler för föreningsbidrag 
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Beslutet ska skickas till 
Akten 
Fritidschef 
Kulturchef 
Föreningsutvecklare 
Kulturstrateg 
 
 

Lena K Larsson 

Kultur och fritidschef 
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
2.  
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Beslutet syftar till att förbättra förutsättningarna för föreningar i Knivsta att bedriva sin 
verksamhet 2021. En stor del av föreningsverksamheten i Knivsta riktar sig till barn och 
unga. 
 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 
En del i att beakta barns bästa är att se till att de har möjlighet till en aktiv och stimulerande 
fritid. Föreningslivets ekonomiska förutsättningar är viktigt ut den aspekten: om föreningarna 
har bra möjligheter att bedriva sin verksamhet så ökar också kvaliteten på barns 
fritidsaktiviteter. Föreningarna är tillfrågade om föreslagna åtgärder via Knivsta föreningsråd. 
 
 
3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 
- 
 
 
4. Barn tillfrågas vid övergripande fleråriga planer/styrdokument. Har så skett? 
3.  
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 



 § 56 Revidering av bidragsregler för föreningslivet 2021 - KS-2021/87-1 Revidering av bidragsregler för föreningslivet 2021 : Regler för föreningsbidrag i Knivsta kommun

 
 

 Knivsta kommun 
 

Postadress: 741 75 Knivsta ● Besöksadress: Knivsta kommunhus, Centralvägen 18 
Telefon: 018-34 70 00 ● Fax: 018-38 07 12 ● E-post: knivsta@knivsta.se 

www.knivsta.se ● Org. nr. 212 000-3013 

 
 
 
 
 
 
 

Regler för 
föreningsbidrag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Dokumenttyp:    
Diarienummer: KS-2019/389  
Beslutande nämnd: Kommunstyrelsen  
Beslutsdatum: 20190520  
Giltighetstid:  2020-01-01 –  
Dokumentansvarig: Kultur och fritidschef  
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Föreningsbidrag i Knivsta kommun 
Inledning 
Knivstas långsiktiga mål är att växa och ett aktivt föreningsliv är en viktig förutsättning för 
social hållbarhet för en växande kommun. I ton med Knivsta kommuns vision – den moderna 
och kunskapsintensiva småstaden med förankring i en aktiv och levande landsbygd, har 
uppdaterade regler och rutiner för fritidsbidrag tagits fram. Detta dokument gör det lättare 
att möta det långsiktiga målet för kommunens kultur- och fritidsverksamheter: att skapa 
förutsättningar för barn, unga, vuxna och äldre att vara, verka och växa utifrån sina behov 
och förutsättningar.  
 
Detta dokument består av rutiner och bidragsformer inom 4 separata områden.  
 

1. Barn- och ungdomsföreningar 
2. Pensionärsföreningar 
3. Bygdegårdsföreningar 
4. Stöd till kulturarrangemang 

 
Vara, verka och växa 

• Med vara vill kommunen erbjuda välkomnande mötesplatser där alla kan vara – i 
både centralort och på landsbygden.  

 
• Med verka vill kommunen skapa förutsättningar för alla att kunna verka, dvs vara 

aktiv och delta – spontant, planerat, inom kultur eller fritid, på egen hand eller 
tillsammans med andra.  

 
• Med växa vill kommunen ge invånarna möjlighet att växa och utvecklas, 

samt erbjuda en attraktiv närmiljö som gör att fler väljer att flytta hit, 
vilket leder till att kommunen växer. Alla i vår kommun har rätt att vara, 
verka och växa på sin fritid - i egen takt och utifrån intresse.  

I Knivstas Kultur- och fritidspolitiska program går det att läsa mer om de visioner 
och strategier som är viktiga för kommunens arbete med dessa frågor. 
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Barn- och ungdomsföreningar 
De kommunala föreningsbidragen avser att stödja föreningarnas verksamhet. Bidrags-
systemet är anpassat för att ge föreningarna bästa möjliga förutsättningar att bedriva 
inkluderande verksamhet där alla ska kunna delta.  
 
Barn- och ungdomsföreningar ska verka för att barnens fritids- och idrottsutövande är 
lekfullt och allsidigt samt helt befriat från elitsatsningar, urval och utslagning. Barn avser 
personer upp till 12 års ålder och ungdom mellan 13-25 år. Föreningarna ska se till att 
övergången från barn till ungdomsidrott sker successivt och ta hänsyn till individens olika 
behov, förutsättningar och utvecklingstakt. 
 
Samtliga föreningar har ett stort ansvar för att de ledare som bedriver verksamheten har 
grundläggande kunskap om barns fysiska, psykiska och sociala utveckling samt är lämpade 
att arbeta med barn och ungdomar. Kommunen ska stötta och uppmuntra föreningar att 
kompetensutveckla ledare genom riktade bidrag och samarbetsprojekt. Genom ett nära 
samarbete mellan kommun och föreningar ökar Knivsta sin attraktionskraft både mot 
invånare och mot besökare. 
 
Allmänna bestämmelser 

  
Följande punkter måste uppfyllas för att berättiga föreningen till kommunala bidrag: 

• Föreningen som har sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet i Knivsta kommun får 
söka bidrag för samtliga deltagande bidragsberättigade medlemmar. Föreningar med 
säte utanför Knivsta kommun som kompletterar det lokala föreningsutbudet får söka 
bidrag för bidragsberättigade medlemmar skrivna i Knivsta kommun.  

• Föreningens verksamhet i Knivsta omfattar minst tio (10) bidragsberättigade 
medlemmar. 

• Föreningen är demokratiskt uppbyggd med en vald styrelse och årsmötesprotokoll 
och handlingar som årligen insänds till kommunen.  

• Föreningen är ansluten till, och godkänd av, riks-, region- eller distriktsförbund och 
följer dessa förbunds antagna anvisningar för barn- och ungdomsverksamhet. 

• Föreningens verksamhet bygger på demokratiska principer och barnkonventionen, 
följer svensk lagstiftning och är förenlig med principen om alla människors lika värde. 
Kravet omfattar alla diskrimineringsgrunder enligt svensk lagstiftning gällande kön, 
ålder, funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck samt tillgänglighet. 

• Föreningen har minst tio (10) bidragsberättigade aktivitetstillfällen/år. 
• Föreningen har ett eget organisationsnummer från skattemyndigheten och ett plus/- 

bankgiro registrerat i föreningens namn.  
• Föreningens verksamhet bedrivs i en alkohol- och drogfri miljö. 
• Föreningen ser till att kommunen har aktuella kontaktuppgifter till föreningens 

nyckelpersoner. 
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Undantag avseende bidragsberättigad förening  
Som bidragsberättigad förening räknas inte elevföreningar, frivilliga försvarsorganisationer, 
studieförbund samt organisationer vars uppgift är att tillvarata sina medlemmars fackliga 
eller ekonomiska intressen.  
 
Bidragsberättigad medlem fritidsförening 

• Är i åldern 5-25 år. 
• Har betalt föreningens medlemsavgift och finns upptagen i föreningens 

medlemsförteckning. 
• Deltar regelbundet och aktivt i föreningens verksamhet. 

Återbetalning av bidrag och avstängning  
Ansvarig nämnd äger rätt att stoppa bidrag till förening om:  

• Bidrag används i strid mot gällande bestämmelser eller för annat ändamål än som 
uppgivits i ansökan.  

• Organisationen eller verksamheten avviker från villkoren i de allmänna 
förutsättningarna. Vid bedrägligt lämnade uppgifter kan polisanmälan göras om 
nämnden så beslutar.  
 

Bidragsformer 
 
Startbidrag, ny förening 
Nybildad förening som huvudsakligen syftar till att bedriva verksamhet för barn och unga i 
åldrarna 5-25 år och uppfyller punkterna under Allmänna bestämmelser är berättigade till 
5 000 kr i startbidrag.  

• Ansökan görs senast 1 år efter föreningens bildande. 
• Ansökan görs via digitalt formulär på knivsta.se och alla efterfrågade handlingar 

(specificeras på blanketten) ska finnas bifogade.  
• Beräknad handläggningstid: max 6 veckor från inkommen ansökan. 
• Ansökan: löpande 15/2 – 31/10. 

 
Aktivitetsstöd 
Stöd utgår med visst belopp för varje deltagande stödberättigad medlem vid stödberättigat 
aktivitetstillfälle. Bidraget uppgår till ca 7 kr/deltagare/aktivitetstillfälle och betalas ut 2 
gånger per år. Ansökan gäller föregående termins genomförda aktiviteter.  

• Ansökan görs via digitalt formulär via knivsta.se och alla efterfrågade handlingar och 
uppgifter ska finnas bifogade.  

• Beräknad handläggningstid: max 6 veckor från inkommen ansökan. 
• Ansökan: 25/2 för föregående hösttermin (1 juli – 31 december) 25/8 för föregående 

vårtermin (1 januari-30 juni). 
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Bidragsberättigat aktivitetstillfälle: 
• Genomförs av bidragsberättigad förening. 
• Omfattar minst fem (5) bidragsberättigade medlemmar i åldern 5-25 år. Ledare i 

bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare.  
• Omfattar minst 60 minuter inkl omklädning och annan gemensam förberedelse. 
• Ledare är närvarande under aktivitetstillfället, tar närvaro och håller i någon form av 

inledande samling, instruktion samt gemensam avslutning. 

Obs: av föreningen arrangerade entrébelagda tävlingar, evenemang såsom bingo, danser, 
basarer eller liknande räknas inte som bidragsberättigat aktivitetstillfälle. Ej heller 
deltagande i avgiftsbelagd studiecirkel. 
 
Grundstöd 
Stöd utgår med särskilt belopp per stödberättigad föreningsmedlem/år enligt uppgift lämnad 
i senaste verksamhetsberättelse. 

• Ansökan görs digitalt på knivsta.se och alla efterfrågade handlingar och uppgifter 
(specificeras på blanketten) ska finnas bifogade.  

• Beräknad handläggningstid: max 6 veckor från inkommen ansökan. 
• Ansökan: senast 1/5. 

 
Ledarutbildningsstöd 
Ledarutbildningsstödet syftar till att täcka delar av föreningens kostnader förknippade med 
utbildning av ledare på utbildningar anordnade av riks-, region- eller distriktsorganisation 
alternativt lokal förening.  

• Ledare måste vara minst 13 år och inneha eller förväntas få ledaruppdrag i 
föreningen för att vara bidragsberättigad. 

• Stöd erhålls ej för träningsläger, planeringsträffar, konferenser, symposier, 
seminarier eller liknande arrangemang. 

• Ansökan görs digitalt via knivsta.se och alla efterfrågade handlingar och uppgifter ska 
finnas bifogade. Ansökan skickas till kommunen senast 2 månader efter avslutad 
utbildning. Underlag inskickade efter 31/10 behandlas tidigast 15/2 nästföljande år. 

• Beräknad handläggningstid: max 6 veckor från inkommen ansökan. 
• Ansökan: löpande 15/2 – 31/10. 

 
Underhållsstöd föreningslokaler 
Inom ramen för underhållstöd kan stödberättigad förening som äger eller långtidsförhyr en 
lokal/anläggning söka bidrag för underhåll och fysiska förbättringar.  

• Föreningens finansiering, i form av eget kapital och/eller arbete ska motsvara minst 
50% av insatsens totala kostnad.  
Prioriteringsordning:  
1. Insatser som undanröjer akut hinder för verksamhet 
2. Insatser som ökar tillgänglighet och jämställdhet  
3. Insatser som innebär att negativ miljöpåverkan minskas 
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• Ansökan görs digitalt via knivsta.se och alla efterfrågade handlingar och uppgifter ska 
finnas bifogade. 

• Om tilltänkt åtgärd som beviljats bidrag ställs in eller av andra anledningar inte 
genomförs ska kommunen underrättas och pengar betalas tillbaka. 

• Ansökan: löpande mellan 15/2-31/10. Alla inkomna ansökningar behandlas med start 
1/11 och beviljat bidrag betalas ut under november månad. Hur beviljat bidrag 
används ska redovisas på särskild blankett efter avslutat arbete. 
 

Anläggningsstöd 
Anläggningsstöd kan sökas av stödberättigad förening som ansökt/er om aktivitetsstöd för 
minst 10 aktiviteter föregående år. Stödformen syftar till att underlätta driften av 
anläggningar i föreningsregi.  

• För att anläggningen ska betraktas som godkänd krävs att föreningen äger 
anläggningen eller har nyttjanderätt som kan betraktas som långsiktig. 

• Stöd utgår med ett fast belopp om 10 000 kronor (dock inte mer än 80 % av 
driftskostnaden) och därefter ett visst belopp per stödberättigad sammankomst. 

• Ska vi besiktiga och godkänna lokaler för att göra dem tillgängliga för bidrag? 
• Driftskostnader avser kostnader förknippade med anläggningen/fastigheten som 

exempelvis sophämtning, el, vatten, försäkringar eller liknande. Kostnader för tex 
telefoni, bredband, tv etc är inte att betrakta som driftskostnad.  

• Ansökan görs digitalt via knivsta.se och alla efterfrågade handlingar och uppgifter ska 
finnas bifogade.  

• Beräknad handläggningstid: max 6 veckor från inkommen ansökan. 
• Ansökan: senast 15/2 

 
Projekt- och lovstöd 
Projekt- och lovstöd kan sökas av stödberättigad barn- och ungdomsförening som vill 
genomföra ett särskilt projekt som går utanför eller breddar den ordinarie verksamheten 
alternativt vill anordna en aktivitet för barn och unga under något av skolloven. Bidraget 
syftar till att stimulera utveckling, breddning och prova-på. 

• Gäller ansökan en lovaktivitet ska ansökan vara inskickad senast 6 veckor innan 
lovstart. Stöd utgår både i form av ekonomiska resurser, lokalsubventioner och 
marknadsföringshjälp. Godkänd lokaktivitet får bidrag utbetalat ca 3 veckor innan 
lovstart.  

• Gäller ansökan projekt tar vi emot ansökningar löpande mellan 15/2-31/10. Alla 
inkomna ansökningar behandlas med start 1/11 och beviljat bidrag betalas ut under 
november månad. 

• Ramen för vad ett projekt eller en lovaktivitet kan vara hålls öppen men ansökningar 
som berör jämställdhet, miljö, integration, funktionsvarierades möjlighet till 
deltagande, samarrangemang mellan föreningar samt möjlighet för många att delta 
kommer prioriteras.  
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Bidrag till föreningar som arbetar med funktionsvarierade 
Föreningar som bedriver verksamhet inom parasport eller som strategiskt arbetar med 
tillgänglighet och funktionsvarierade förutsättningar har rätt till stöd från kommunen. Det 
finns möjlighet att både ansöka on verksamhetsbidrag och ledsagarbidrag. 

• Ansökan: löpande mellan 15/2-31/10. Alla inkomna ansökningar behandlas med start 
1/11 och beviljat bidrag betalas ut under november månad. 
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Bidrag till pensionärsföreningar 
 
Allmänna bestämmelser 

• Föreningens verksamhet i Knivsta omfattar minst tio (10) bidragsberättigade 
medlemmar. Pensionär som betalt medlemsavgift för innevarande år räknas som 
bidragsberättigad medlem. 

• Föreningen är demokratiskt uppbyggd med en vald styrelse och årsmötesprotokoll 
och handlingar som årligen insänds till kommunen.  

• Föreningens verksamhet bygger på demokratiska principer, följer svensk lagstiftning 
och är förenlig med principen om alla människors lika värde. Kravet omfattar alla 
diskrimineringsgrunder enligt svensk lagstiftning gällande kön, ålder, 
funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck samt tillgänglighet. 

• Föreningen har minst tio (10) bidragsberättigade aktivitetstillfällen/år. 
• Föreningen har ett eget organisationsnummer från skattemyndigheten och ett plus/- 

bankgiro registrerat i föreningens namn.  
• Föreningens verksamhet bedrivs i en alkohol- och drogfri miljö. 
• Föreningen ser till att kommunen har aktuella kontaktuppgifter till föreningens 

nyckelpersoner. 

 
Bidragsformer 
 

1. Grundbidrag 

Syfte: Stöd till pensionärsföreningarnas allmänna verksamhet.  
Bidrag kan utgå med 1000 kronor plus högst 15 kronor per bidragsberättigad medlem, 
dock högst 15 000 kronor per förening. Till ansökan skall bifogas senaste 
verksamhetsberättelse, inklusive ekonomisk redogörelse samt revisionsberättelse. 
Ansökan: senast 1 mars 

 
2. Aktivitetsstöd 

Syfte: Stöd till vissa mindre kostnadskrävande sammankomster.  
Bidrag kan utgå med högst 35 kronor per sammankomst för här angivna typer av 
sammankomster: Sällskapsspel (t ex bridge eller annat kortspel, schack, frågesport, bingo 
inom föreningen), idrotts- och motionsverksamhet (t ex motionspromenader, boccia, 
bowling, badminton), hobbyaktiviteter (t ex sömnads-, sång och teatergrupper, 
musiklyssning) samt styrelse-, kommitté- och arbetsgruppsmöten.  

• Aktiviteterna skall anordnas av ansökande förening.  
• I en sammankomst skall minst 10 bidragsberättigade medlemmar delta. 
• Sammankomsten skall vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, 

sektion, medlemsmöte, eller motsvarande.  
• Sammankomsten skall pågå minst en timme.  
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• Bidrag utgår ej till verksamhet som erhåller bidrag på annat sätt, ej heller till 
entrébelagda eller kommersiella arrangemang (t ex danser, basarer och bingo i 
inkomstbringande syfte).  

• Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får bara 
medräknas vid en av dessa sammankomster. 

Ansökan: senast 1 mars och 1 september 
 

3. Större sammankomstbidrag 

Syfte: Stöd till vissa mer kostnadskrävande sammankomster och arrangemang.  
• Bidrag kan utgå med högst 200 kronor för sammankomst med 10-24 deltagare 

och högst 350 kronor för sammankomst med minst 25 deltagare.  
• Som större sammankomst räknas t ex öppet hus, månadsmöten, resor, studie- 

och teaterbesök, konserter m m.  
• Sammankomsterna skall anordnas av ansökande förening.  
• Deltagarna skall vara bidragsberättigade medlemmar.  
• Bidrag utgår ej till verksamhet som erhåller bidrag på annat sätt.  
• Bidrag utgår ej till entrébelagda eller kommersiella arrangemang (t ex danser, 

basarer, bingo i inkomstbringande syfte). 

Ansökan: senast 1 mars och 1 september 
 

4. Ledarutbildningsbidrag  

Syfte: Stöd till pensionärsföreningarnas ledarutbildning.  
• Bidrag kan utgå med högst 75 % av verifierade kurskostnader, för 

bidragsberättigad medlem som deltagit i utbildning anordnad av riks-, distrikts- 
eller samorganisation och som avser utbildning av föreningsfunktionärer.  

• Högst 8 000 kronor per år och förening kan utbetalas.  
• Utbildningen skall omfatta minst två dagar med minst 10 kurstimmar.  
• Med kurskostnader avses eventuella kostnader för kursavgift, resa och 

kursmaterial.  
• Till ansökan skall bifogas kursprogram och styrkta verifikationer över 

kurskostnader.  

Ansökan: senast 1 mars och 1 september 
 
 

5. Lokalhyresbidrag  

Syfte: Stöd till pensionärsföreningarnas fast förhyrda eller ägda lokaler.  
• Bidrag kan utgå med 50 % av lokalkostnad, dock högst 15 kronor per 

bidragsberättigad medlem. I lokalkostnad får inräknas: hyra, värme, el, städning, 
räntor och amorteringar, försäkringar och underhåll (1 % av taxeringsvärdet).  

• Eventuella hyresintäkter skall dras från de totala lokalkostnaderna.  
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• Kommunen äger rätt att begära hyrans skälighet prövad genom hyresnämnden.  
• De på ansökningsblanketten lämnade uppgifterna skall avse kostnader/intäkter 

för närmast föregående kalenderår. OBS! För tillfälliga förhyrningar i kommunala 
lokaler debiteras "markeringsavgift".  

Ansökan: senast 1 mars 
 

6. Utrustningsbidrag 

Syfte: Stöd till anskaffning av inventarier/utrustning till pensionärsföreningarnas 
verksamhet. 

• Bidrag kan utgå med 50 % av kostnaderna, dock högst 15 kronor per 
bidragsberättigad medlem.  

• Bidrag beviljas endast för inventarier/utrustning som inköpts närmast föregående 
år. Till ansökan bifogas styrkta kopior av inköpskvitton.  

Ansökan: senast 1 mars 
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Bidrag till bygdegårdsföreningar 
 
Allmänna bestämmelser 

• Sökande bygdegårdsförening ska vara ideell, ansluten till Bygdegårdarnas 
Riksförbund och demokratiskt uppbyggd med en vald styrelse och årsmötesprotokoll 
och handlingar som årligen insänds till kommunen.  

• Bygdegårdsföreningen hyr ut sina lokaler till privatpersoner, organisationer, 
föreningar och företag efter fastställda normer.  

• Personer som betalt medlemsavgift för innevarande år räknas som bidragsberättigad 
medlem. 

• Föreningens verksamhet bygger på demokratiska principer, följer svensk lagstiftning 
och är förenlig med principen om alla människors lika värde. Kravet omfattar alla 
diskrimineringsgrunder enligt svensk lagstiftning gällande kön, ålder, 
funktionsnedsättning, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
könsöverskridande identitet eller uttryck samt tillgänglighet. 

• Föreningen har minst tio (10) bidragsberättigade aktivitetstillfällen/år. 
• Föreningen har ett eget organisationsnummer från skattemyndigheten och ett plus/- 

bankgiro registrerat i föreningens namn.  
• Föreningens verksamhet bedrivs i en alkohol- och drogfri miljö.  
• Föreningen ser till att kommunen har aktuella kontaktuppgifter till föreningens 

nyckelpersoner. 

Bidragsformer 
1. Grundstöd 
• 50% grundbidrag fördelas lika mellan bygdegårdarna. 
• Verksamhetsberättelse från föregående år bifogas ansökan. 

Ansökan: senast 1 maj 
 

2. Aktivitetsstöd 
• 50% aktivitetsbidrag fördelas per aktivitet i egen eller annans regi. 
• Till aktiviteter räknas aktiviteter i bygdegårdens regi, i andra föreningars, kyrkans 

eller andra samfunds regi. Privata fester räknas inte som aktivitet. 
• Maximalt antal aktiviteter 

Ansökan: senast 1 oktober (för aktiviteter perioden 1 september – 31 augusti) 
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Stöd till kulturarrangemang 
 
Allmänna bestämmelser 
I Knivsta kommun ska det erbjudas kulturaktiviteter som riktar sig till människor i alla åldrar 
och i olika skeden av livet. Ambitionen är att det finns möjlighet att ta del av kulturprogram 
av professionella utövare. Bland arrangörerna finns flera av kommunens kultur- och 
bygdegårdsföreningar. 
 
Föreningar har möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att arrangera program som är öppna 
för allmänheten. Det kan vara arrangemang inom musik, konst, teater, litteratur, film, 
scenkonst med mera. 
 
Det övergripande målet är att ge alla som lever i Knivsta kommun tillgång till ett konst- och 
kulturliv med kvalitet och mångfald. Stödet  ska främja barns och ungas eget skapande och 
bidra till en livaktig lokal demokrati. 

• Berättigad att söka är föreningar verksamma i Knivsta kommun. Stöd betalas ut till 
den sökande föreningens bank- eller plusgironummer. 

• Stöd ges till program/evenemang/utställningar som är öppna för allmänheten och 
präglas av mångfald och kvalité. Stödet kan gå till att täcka del/hela kostnaden för 
arrangemanget. 

Ansökan: senast 31 januari för aktiviteter under våren och 31 augusti för aktiviteter under 
hösten. 
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Bilaga 1, 2021-02-25 
 
Nedan punkter är föreslagna revideringar av dokumentet Regler för föreningsbidrag. Punkten 2 föreslås bli 
en permanent revidering. Övriga gäller till och med 2021-12-31. 
 

Ändringar gällande ”Stöd till kulturarrangemang” (arrangörsstöd) 
1. Förlängd ansökan för våren 2021 med löpande handläggning till och med 9 maj.  
2. Ny stödform: Riskdelning. Ett komplement till arrangörsstödet med syfte att få arrangörer 

att våga ”ta risken” att arrangera. Kommunen betalar ut maximalt 50 % av förlustsumman 
vid evenemang som går back. I ansökan ska arrangören presentera en tänkt budget för 
evenemanget som på ett rimligt sätt ska kunna gå jämt upp. Riskdelningsbidraget löser ut om 
intäkterna inte matchar utgifterna och täcker maximalt 50% av mellanskillnaden. 

3. Ordinarie budget för arrangörsstöd rymmer 120 000 kr årligen. Tillfälliga omprioriteringar i 
befintlig budget görs och höjer potten till 150 000 kr för 2021. 

4. Ny stödform: Tillfälligt driftsstöd. Föreningar som tidigare beviljats arrangörsstöd men som 
inte vill eller kan arrangera evenemang 2021 pga pandemin kan ansöka om ett tillfälligt 
driftsstöd för att täcka föreningens löpande utgifter (ej kostnader förknippade med 
arrangemang). Max 10 000 kr/förening. Vill föreningen söka arrangörsstöd under 2021 
kommer ett ev beviljat driftsstöd att räknas av från den ansökan. Till detta avsätts 50 000 kr 
ur befintlig budget. 

 
Ändringar gällande Allmänna föreningsbidrag, barn och unga 

5. Aktivitetsstöd vår och höst 2021 baseras på 2019-års siffror - förutom för föreningar som 
ökat sin verksamhet under 2021.  

6. Grundstöd söks enligt ordinarie rutin men föreningar som drabbats av coronapandemin till 
den omfattningen att 2020 års genomförda aktiviteter minskat med 20 % eller mer jämfört 
med 2019 kommer få sin ansökan baserad på verksamhetsåret 2019 i stället för 2020. 

7. Ordinarie bidragsformen Projekt- och lovstöd riktas 2021 särskilt till trygghetsskapande 
insatser på allmän plats och främst på kvällstid. Nattvandring, fältarbete med mera sker 
redan och detta särskilt riktade stöd syftar till att stärka och skapa mervärde kring de insatser 
som redan görs. Insatsen finansieras av befintlig budget. 

8. Underhållsstöd föreningslokaler: insatser för att anpassa sin föreningsanläggning för att 
bättre/säkrare kunna bedriva verksamhet smittsäkert läggs till i prioriteringsordningen för 
2021.  
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Kommunstyrelsen  

Förvaltningsrättens dom 2021-02-19 mål nr 8049-19, överklagande 
av KF § 126 2019-11-20 anmälan av gruppledare 
 
Förslag till beslut 
Förvaltningsrättens dom är anmäld till styrelsen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Förvaltingsrättens avslog Gunnar Parnells överklagande avseende fullmäktiges beslut den 
20 november 2019 att anmäla Monica Lövgren som ny gruppledare för 
Sverigedemokraterna. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 november 2019 att notera Sverigedemokraternas 
anmälan om att Monica Lövgren är ny gruppledare för Sverigedemokraterna från och med 
den 20 november 2019, § 126 i Knivsta kommunfullmäktiges protokoll den 20 november 
2019. 
Gunnar Parnell överklagade fullmäktiges beslut att anmäla Monika Lövgren som ny 
gruppledare för Sverigedemokraterna. Parnell menade att fullmäktiges beslut strider mot 
kommunallagen eftersom han inte bett om att entledigas. I 4 kap. 9 § kommunallagen 
framgår på vilka grunder man kan entledigas på annat än eget initiativ. Han har varken 
nekats ansvarsfrihet eller blivit dömd för något brott av det slag som omnämns i den angivna 
paragrafen. 
Kommunstyrelsen avgav ett yttrande till förvaltningsrätten om att avslå överklagandet med 
hänsyn till att gruppledarna i fullmäktige inte är förtroendevalda i kommunallagens mening. 
Gruppledarna omfattas därför inte av den begränsning som kommunallagen har mot att 
återkalla uppdrag. Kommunstyrelen menade att gruppledarna är inte del av någon 
fullmäktigeberedning eller något annat kommunalt organ. Istället har gruppledarna 
partiuppdrag av varierande innehåll och betraktas även som kontaktpersoner för sina 
respektive partier i förhållande till kommunens förvaltning, fullmäktiges presidium och 
partierna sinsemellan. 
Förvaltingsrättens avslog Gunnar Parnells överklagande. 
Rätten fastställde inledningsvis att även anmälningar till fullmäktige är överklagbara 
kommunala beslut. 
Förvaltningsrätten konstaterade vidare att det saknas bestämmelser i kommunallagen om 
gruppledare och att gruppledare inte återfinns i definitionen av förtroendevalda i 4 kap. 1 § 
kommunallagen. Mot bakgrund av gruppledarens funktion, genom att inte vara ledamot i ett 
kommunalt organ, utan som kontaktperson gentemot kommunens förvaltning, fullmäktiges 
presidium och partierna sinsemellan bedömde förvaltningsrätten att gruppledaren inte är 
förtroendevald i kommunallagens mening. Eftersom gruppledaren inte är förtroendevald står 
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kommunens beslut inte i strid med bestämmelsen om återkallelse av förtroendeuppdrag i 4 
kap. 9 § kommunallagen.  
 
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-24 
Dom från Förvaltningsrätten i Uppsala 2021-02-19 i mål 8049-19 
Beslutet ska skickas till 
Akten 
 

 

Daniel Lindqvist 
Kommundirektör 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I UPPSALA 
 
Enhet  2 

DOM 
2021-02-19 
Meddelad i Uppsala 

Mål nr 
8049-19 E 
 
 

 

Dok.Id 353224     
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 1853 
751 48 Uppsala 

Smedsgränd 22 018-431 63 00  
 

måndag–fredag 
08:00–16:00 E-post: forvaltningsratteniuppsala@dom.se 

www.forvaltningsratteniuppsala.domstol.se 
 

 
KLAGANDE 
Gunnar Parnell 
Trunstavägen 11 
741 30 Knivsta 
  
MOTPART 
Knivsta kommun 
741 75 Knivsta 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Kommunfullmäktige i Knivsta kommuns beslut den 20 november 2019  
 
SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725) 
___________________ 
 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet. 
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BAKGRUND OCH YRKANDEN M.M. 

 

Kommunfullmäktige i Knivsta kommun beslutade den 20 november 2019 

att notera Sverigedemokraternas anmälan om att Monica Lövgren är ny 

gruppledare för Sverigedemokraterna från och med den 20 november 2019, 

§ 126 i Knivsta kommunfullmäktiges protokoll den 20 november 2019. 

 

Gunnar Parnell överklagar beslutet och yrkar att det ska upphävas. Till 

stöd för sin talan anför han i huvudsak följande. Genom beslutet utsågs  

Monica Lövgren till ny gruppledare för Sverigedemokraterna i stället för  

honom. Beslutet strider mot kommunallagen eftersom han inte bett om att 

entledigas. I 4 kap. 9 § kommunallagen framgår på vilka grunder man kan 

entledigas på eget initiativ. Han har varken nekats ansvarsfrihet eller blivit 

dömd för något brott av det slag som omnämns i den angivna paragrafen. 

Han har inte haft för avsikt att avgå som gruppledare, men var sjuk vid det 

aktuella sammanträdet. I hans bortavaro blev han bortkuppad mot sin vilja 

och i strid med kommunallagens bestämmelser. Det är inte lagstiftarens  

intention att varje förtroendevald kan riskera att förlora alla sina uppdrag 

med anledning av att man anmält frånvaro från ett enda möte i kommunfull-

mäktige. Han har under lång tid blivit utsatt för utpressning och en lång, trå-

kig historia som för närvarande ligger hos Polismyndigheten för beredning.  

Vidare har beslutet fattats i strid med beredningskravet i 5 kap. 26–29 §§ 

kommunallagen. Frågan var inte föranmäld på dagordningen och har inte 

heller blivit beredd av någon av fullmäktiges beredningar. 

 

Knivsta kommun bestrider bifall till överklagandet och anför i huvudsak 

följande. Beslutet är inte överklagbart utan ska endast ses som en informa-

tion till de övriga partierna som antecknas i protokollet. Gruppledaren är 

inte förtroendevald i kommunallagens mening och har inget uppdrag inom 

den kommunala organisationen. Gruppledarna är inte del av någon fullmäk-

tigeberedning eller något annat kommunalt organ. Istället har gruppledarna 
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partiuppdrag av varierande innehåll och betraktas även som kontaktpersoner 

för sina respektive partier i förhållande till kommunens förvaltning, full-

mäktiges presidium och partierna sinsemellan. Vem som ska vara grupple-

dare anmäls till fullmäktige av sina respektive partier och detta betraktas 

som en information till de övriga partierna och till förvaltningen.  

 

Gruppledarskapet är inte omnämnt i kommunallagen. Gruppledarfunktionen 

har sin förebild i riksdagens motsvarighet, där gruppledarskapet sedan lång 

tid tillbaka varit reglerad i riksdagsordningen. I riksdagen utses grupple-

darna av sin partigrupp, inte den beslutande församlingen. Den principiellt 

grundade självständigheten och förbudet mot ofrivilligt entledigande är inte 

heller applicerbar på gruppledarna då de inte fattar kommunala beslut eller 

utövar myndighetsutövning. Närmare till hands än att anses vara förtroende-

vald kan gruppledaren anses ha ett uppdrag som möjligen liknar den  

politiska sekreterarens. 

 

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET 

 

Är kommunfullmäktiges anteckning av Sverigedemokraternas anmälan 

av gruppledare ett överklagbart beslut? 

 

I 13 kap. 2 § första punkten kommunallagen anges att kommunfullmäktiges 

beslut får överklagas. 

 

I förarbetena till kommunallagen anges bland annat följande avseende frå-

gan av överklagbarhet, prop. 2016/17:171 s. 440. En grundläggande förut-

sättning för en laglighetsprövning är att det föreligger ett kommunalt beslut. 

Varje produkt av kommunalt beslutsförfarande utgör ett kommunalt beslut 

och kan överklagas. Det kommunala beslutets innehåll och rättsliga verk-

ningar är inte avgörande för bedömningen av om ett beslut föreligger. 
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I betänkandet till den nya kommunallagen uttalades bland annat följande  

angående överklagbarheten av fullmäktigebeslut, SOU 2015:24 s. 481. Det 

kommunala beslutets innehåll och rättsliga verkningar framstår inte som det 

primära på samma sätt som i fråga om beslut av statlig förvaltningsmyndig-

het. Den yttre formen, att beslutet upptagits i ett protokoll, får i stället en  

avgörande betydelse. När det överklagade beslutet enbart innefattar en  

opinionsyttring eller annan typ av icke bindande uttalande begränsas pröv-

ningen i allmänhet till frågan om beslutet tillkommit i laga ordning eller om 

det avser ett ämne som faller inom den kommunala kompetensen. 

 

Huvudregeln är således, att varje meningsyttring från fullmäktige som mani-

festerats i protokollet kan bli föremål för laglighetsprövning, även om beslu-

tet inte medför några direkta verkningar eller innebär ett egentligt avgörande 

av en fråga. Mot bakgrund av detta bedömer förvaltningsrätten att kommun-

fullmäktiges anteckning av Sverigedemokraternas anmälan av gruppledare 

är ett sådant beslut som enligt 13 kap. 2 § första stycket kommunallagen kan 

överklagas genom laglighetsprövning. 

 

Ska beslutet upphävas på någon av de grunder Gunnar Parnell anfört? 

 

Det aktuella beslutet kan endast prövas i den för laglighetsprövning  

bestämda ordningen enligt 13 kap. kommunallagen. Av 13 kap. 7 och 8 §§ 

kommunallagen framgår bland annat följande. Ett överklagat beslut ska upp-

hävas om det inte har kommit till på lagligt sätt, beslutet rör något som inte 

är en angelägenhet för kommunen, det organ som har fattat beslutet inte har 

haft rätt att göra det, eller beslutet annars strider mot lag eller annan författ-

ning. Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat 

beslut. Vid prövningen av överklagandet får domstolen inte beakta andra 

omständigheter än sådana som klaganden hänvisat till före överklagande- 

tidens utgång. 
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Frågan i målet är om kommunfullmäktiges beslut är olagligt i förhållande 

till någon av de grunder som anges i 13 kap. 8 § kommunallagen. 

 

Genom det överklagade beslutet har kommunen beslutat att notera anmälan 

om gruppledare för Sverigedemokraterna från och med den 20 november 

2019. Gunnar Parnell har invänt att beslutet fattats i strid med 4 kap. 9 § och 

5 kap. 26–29 §§ kommunallagen.  

 

I 4 kap. 9 § kommunallagen regleras under vilka förutsättningar fullmäktige 

får återkalla uppdraget för en förtroendevald som har valts av fullmäktige. 

 

I 4 kap. 1 § kommunallagen finns definitionen av förtroendevalda. I bestäm-

melsen anges att med förtroendevalda avses ledamöter och ersättare i full-

mäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar, de som fullgör förtroende-

uppdrag som anges i 2 § första stycket samt revisorer. Med förtroendevalda 

avses också ledamöter och ersättare i den beslutande församlingen, för-

bundsstyrelsen eller någon annan nämnd, de beslutande församlingarnas be-

redningar samt revisorer i ett kommunalförbund. 

 

I 5 kap. 26–29 §§ kommunallagen regleras hur ett ärende som avgörs av 

kommunfullmäktige ska beredas. 

 

Förvaltningsrätten konstaterar att det saknas bestämmelser i kommunallagen 

om gruppledare och att gruppledare inte återfinns i definitionen av förtroen-

devalda i 4 kap. 1 § kommunallagen. Kommunen har framhållit att grupple-

darna inte har något uppdrag inom den kommunala organisationen och inte 

är del av någon fullmäktigeberedning eller annat kommunalt organ. Istället 

beaktas de som kontaktpersoner för respektive parti i förhållande till kom-

munens förvaltning, fullmäktiges presidium och partierna sinsemellan. Mot 

bakgrund av detta bedömer förvaltningsrätten att gruppledaren inte är en  
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sådan förtroendevald som anges i 4 kap. 1 § andra stycket kommunallagen. 

Eftersom gruppledaren inte är förtroendevald står kommunens beslut inte i 

strid med bestämmelsen om återkallelse av förtroendeuppdrag i 4 kap. 9 § 

kommunallagen. 

 

Beslutet att notera Sverigedemokraternas anmälan om ny gruppledare inne-

bär inte någon åtgärd eller ställningstagande från kommunens sida. Det kan 

enligt förvaltningsrättens mening därför inte sägas vara ett sådant avgörande 

av ett ärende som enligt med 5 kap. 26–29 §§ kommunallagen kräver att det 

bereds innan det avgörs. Kommunens beslut står därför inte i strid med 

dessa bestämmelser. 

 

Förvaltningsrätten konstaterar således att det överklagade beslutet inte står i 

strid med de bestämmelser som Gunnar Parnell angett. Han har inte anfört 

någon annan omständighet som innebär att det överklagade beslutet ska 

upphävas enligt 13 kap. 8 § kommunallagen. Överklagandet ska därför  

avslås.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (FR-03) 

 

 

Lina Törnqvist  

rådman 

 

Målet har beretts av förvaltningsrättsnotarien Ronja Kämppi. 
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Hur man överklagar FR-03

________________________________________________________________ 

Vill du att beslutet ska ändras i någon del kan 
du överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Tiden räknas oftast från den dag som du fick 
del av det skriftliga beslutet. I vissa fall räknas 
tiden i stället från beslutets datum. Det gäller 
om beslutet avkunnades vid en muntlig 
förhandling, eller om rätten vid förhandlingen 
gav besked om datum för beslutet. 

För en part som företräder det allmänna (till 
exempel myndigheter) räknas tiden alltid från 
den dag domstolen meddelade beslutet. 

Observera att överklagandet måste ha kommit 
in till domstolen när tiden går ut.  

Så här gör du 

1. Skriv förvaltningsrättens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att beslutet ska 
ändras. Tala om vilken ändring du vill ha 
och varför du tycker att kammarrätten ska 

ta upp ditt överklagande (läs mer om 
prövningstillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. 
Förklara vad du vill visa med varje bevis. 
Skicka med skriftliga bevis som inte redan 
finns i målet. 

4. Lämna namn och personnummer eller 
organisationsnummer. 

Lämna aktuella och fullständiga uppgifter 
om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också 
ombudets kontaktuppgifter. 

5. Skicka eller lämna in överklagandet till 
förvaltningsrätten. Du hittar adressen i 
beslutet. 

Vad händer sedan? 

Förvaltningsrätten kontrollerar att överklagan-
det kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det 
innebär att beslutet gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar 
förvaltningsrätten överklagandet och alla 
handlingar i målet vidare till kammarrätten. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad 
delgivning kan även kammarrätten skicka brev 
på detta sätt. 

  

Vilken dag går tiden ut? 

Sista dagen för överklagande är samma veckodag 
som tiden börjar räknas. Om du exempelvis fick 
del av beslutet måndagen den 2 mars går tiden ut 
måndagen den 23 mars. 

Om sista dagen infaller på en lördag, söndag eller 
helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårs-
afton, räcker det att överklagandet kommer in 
nästa vardag. 

Bilaga 1
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Prövningstillstånd i kammarrätten 

När överklagandet kommer in till kammar-
rätten tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Kammarrätten ger prövningstillstånd i fyra 
olika fall. 

• Domstolen bedömer att det finns 
anledning att tvivla på att förvaltnings-
rätten dömt rätt. 

• Domstolen anser att det inte går att 
bedöma om förvaltningsrätten dömt rätt 
utan att ta upp målet. 

• Domstolen behöver ta upp målet för att 
ge andra domstolar vägledning i rätts-
tillämpningen. 

• Domstolen bedömer att det finns 
synnerliga skäl att ta upp målet av någon 
annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller det 
överklagade beslutet. Därför är det viktigt att i 
överklagandet ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med förvaltningsrätten om du har 
frågor. Adress och telefonnummer hittar du på 
första sidan i beslutet. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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Kommunstyrelsen  

Rapportering av Knivstaförslag från februari 2020 till och med 
februari 2021 
 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige  
Rapporteringen är anmäld.  
 
Sammanfattning av ärendet 
E-förslagsportalen ”Knivstaförslaget” har varit i bruk sedan 2019. Även om beslut om 
förslagen kan fattas i ansvarig nämnd ska kommunfullmäktige få en rapport om behandlade 
förslag. Senaste rapporteringen till fullmäktige ägde rum i februari 2020.  
 
Information om Knivstaförslaget 
På e-förslagsportalen kan de som bor eller verkar i Knivsta lämna förslag om hur Knivsta kan 
utvecklas och förbättras. När man lämnar ett förslag startar en insamlingsperiod på 90 dagar, 
och under den tiden samlar förslaget underskrifter från andra som vill stödja idén. Om 
förslaget får minst 100 underskrifter på 90 dagar behandlas det av ansvarig politisk nämnd, 
(eller av kommunfullmäktige om förslaget är av den karaktären).  
Förslag kan inte lämnas i frågor som rör de kommunala bolagens verksamhet eller 
myndighetsutövning mot enskild.  
För att ett förslag ska godkännas och publiceras för röstning måste följande kriterier vara 
uppfyllda:   

- Förslaget ska beröra kommunens verksamhet. 
- Förslaget får inte handla om frågor som berör någon enskild person. 
- Förslaget får inte handla om en pågående parallell process. 
- Förslaget får inte bryta mot svensk lag, vara diskriminerande, kränkande eller på 

annat sätt stötande eller oseriöst. 
- Ett liknande förslag ska inte ha behandlats under det senaste året. 

För att skapa förslag och rösta måste man ha ett användarkonto på portalen. Däremot kan 
vem som helst gå till Knivstaförslagets webbsida och läsa om vilka förslag som lagts.  
Sedan tjänsten infördes har 30 förslag lämnats in men inte publicerats för omröstning med 
anledning av att något kriterium inte uppfyllts. 25 förslag har publicerats men inte uppnått 
gränsen på 100 röster och därmed inte gått vidare för hantering i kommunen.  
Inlämnade förslag ska behandlas inom sex månader.  

Information om planerade utvärderingar  
Kommunstyrelsen arbetar med att utvärdera Knivstaförslaget. Eventuella förslag om 
ändringar i hanteringen kommer att göras i den processen. I detta ärende görs enbart en 
faktarapport över nuläget.  



 § 58 Rapportering av Knivstaförslag från februari 2020 till och med februari 2021 - KS-2021/154-1 Rapportering av Knivstaförslag från februari 2020 till och med februari 2021 : Tjänsteutlåtande 2021-02-26 -- Rapportering av Knivstaförslag

Sida 2 av 3 

 
 

 

  

 
Sammanställningar  
Sedan senaste rapporten till kommunfullmäktige har följande Knivstaförslag slutbehandlats 
av nämnderna:  
 
Ärendenr. Ärendetitel Skapat datum 
SUN-2019/364 Knivstaförslag om bullerdämpande åtgärder längs 

Gredelbyleden 
2019-07-01 

SUN-2019/391 Knivstaförslag om helt central lekplats i Knivsta 
centrum 

2019-07-15 

SUN-2019/436 Knivstaförslag om hundbad 2019-08-26 
KS-2019/831 Knivstaförslag om utebad med tempererad 

simbassäng i Knivsta 
2019-11-22 

KS-2019/830 Knivstaförslag om betongskatepark i Knivsta 
centrum 

2019-11-22 

KS-2019/867 Knivstaförslag om friluftsgård 2019-12-06 
KS-2019/909 Knivstaförslag om konstsnöslinga 2019-12-13 
SN-2020/67 Knivstaförslag om anhörigstödjare/anhörigkonsultent 2020-02-10 

 
Följande förslag är inlämnade och ännu inte färdigbehandlade:  
 
Ärendenr. Ärendetitel Skapat datum 
SUN-2020/545 Knivstaförslag om rondell Gredelbyleden-

Kölängsvägen 
2020-12-10 

BMN-2020/332 Knivstaförslag om att ta bort datumparkeringen i 
Alsike 

2020-11-27 

BMN-2020/175 Knivstaförslag om parkeringskaos i Västra Ängby 2020-05-29 
SUN-2021/116 Knivstaförslag om cykling runt Valloxen 2021-03-10 

 
 
Barnkonsekvensanalys 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. 
  
Underlag för beslut 
Tjänsteutlåtande 2021-02-26 
 
Beslutet ska skickas till 
Akten  
 

 
 
Åsa Franzén 
Kanslichef  
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Barnchecklista inför beslut 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 
Ja  Nej   
 
Förklara oavsett svar. 

Rapporteringen är en rent administrativ åtgärd som inte påverkar 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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