
 

 
 

 
 Kallelse 
 2019-01-18 
 
Sammanträde med kommunstyrelsen  
 
Dag och tid:  Måndagen den 28 januari 2018, klockan 13.00  
Plats:   Kommunhuset, sal Kvallsta 
 
Handlingar finns tillgängliga i kommunhuset samt på kommunens hemsida www.knivsta.se 
 
Förhinder 
Ledamot som är förhindrad att tjänstgöra vid sammanträdet kan e-posta meddelande till 
siobhan.gorny@knivsta.se  
 
Slutet sammanträde 
Ärende 23 och 24 omfattar myndighetsutövning och kommunstyrelsens sammanträde 
kommer att vara slutet under ärendets behandling. Under denna tid bör endast de 
förtroendevalda närvara samt tjänstemän som tillhandahåller upplysningar i det aktuella 
ärendet eller annars utför en arbetsuppgift som är nödvändig för sammanträdet.  
 
DAGORDNING 
 
1. Upprop 

 
2. Justering  

 
Förslag: Protokollet justeras den 4 januari 2019 av ordföranden och justerare.  
 
3. Godkännande av dagordning 

 
4. Informationsärenden 
 

a) Information om uppföljning av dataskyddsincident 
KS-2018/493  
Henrik Loxell, kommunstyrelsens jurist, informerar.  
 
b) Information om arbetet med projektet Heltid som norm 
Carina Brundell, HR-partner, informerar.  
 
c) Information om utredning av placering av parkeringshus  
KS-2018/216 
Martin Gunnarsson, utredare, informerar kl 13.30. 
PM 2018-12-13 
 
d) Information om CIK  

 
5. Anmälan av delegationsbeslut 
 
Utsända handlingar: 

- Lista över diarieförda delegationsbeslut 2018-11-31–2019-01-18 

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


 
 

 

 
Rapporter som kommer att finnas tillgängliga på sammanträdet (ej utsända): 

- HR-rapporter över beslut i personalärenden 
- Eventuella ordförandebeslut.   

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

- Beslut från socialnämnden, § 340, 22 november 2018, Ekonomisk uppföljning per 
sista oktober 

- Beslut från utbildningsnämnden, § 103, 13 november 2018, Ekonomisk uppföljning 
per sista oktober 

- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 159, 3 december 2018, Ekonomisk 
uppföljning per sista oktober 

- Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 154, 3 december 2018, Internkontrollplan 
för kvalitet  

- Beslut från socialnämnden, § 363, 2018-12-13, Internkontrollplan för kvalitet 2019 
- Beslut från socialnämnden, § 362, 2018-12-13, Verksamhetsplan 2019  
- Beslut från socialnämnden, § 361, 2018-12-13, Ekonomisk uppföljning per november 

2018 
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 179, 2018-12-13, Interkontrollplan för kvalitet 

2019 
- Beslut från bygg- och miljönämnden, § 176, 2018-12-13, Ekonomisk uppföljning per 

oktober  
- Beslut från utbildningsnämnden, § 125, 2018-12-11, Delårsbokslut för fritids- och 

kulturkontorets verksamheter  
- Beslut från utbildningsnämnden, § 117, 2018-12-11, Resursfördelning och bidrag för 

förskola och grundskola 2019.  
 

Beslutsärenden  
 
7. Revidering av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna 
KS-2019/93   
 
Tjänsteskrivelse 2019-01-18 
Förslag på reviderat reglemente 2019-01-18 
 
8. Ombudgetering av medel för kulturskolan och ungdomsverksamheten 
KS-2019/71 
 
Tjänsteskrivelse 2019-01-14 
 
9. Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta kommun 
KS-2018/802 
 
Tjänsteskrivelse 2018-12-13 
Förslag på lokala ordningsföreskrifter 2018-12-13 
 



 
 

 

10. Motion 2018:04 från Peter Evansson (S) - Reservera plats för en stadspark i 
centrumplaneringen 

KS-2018/233 
 
Ordförandeförslag 2019-01-08 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 143, 2018-11-05 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-10-22 
Motionen  
 
11. Motion 2018:05 från Christer Johansson (V) - Säkra mark för lekplats åt Knivstas 

barn 
KS-2018/234 
 
Ordförandeförslag 2019-01-08 
Beslut från samhällsutvecklingsnämnden, § 144, 2018-11-05 
Samhällsutvecklingsnämndens tjänsteskrivelse 2018-10-22 
Motionen  
 
12. Målsättning av indikatorer och bedömning av måluppfyllelse 2019 
KS-2019/57 
 
Tjänsteskrivelse 2019-01-08 
Mål och indikatorer samt anvisning 2019-01-16 
 
13. Firmatecknare för Knivsta kommun 2019-2022  
KS-2019/50 
 
Tjänsteskrivelse 2019-01-04 
 
14. Uppföljning av internkontrollplan avseende kvalitet 2018 för samverkansnämnden 
KS-2018/806 
 
Tjänsteskrivelse 2019-01-04 
Uppföljningsrapport 2019-01-04 
 
15. Uppföljning av internkontrollplan avseende kvalitet 2018 för kommunstyrelsens 

verksamheter 
KS-2018/776 
 
Föredragning kommer att ske.  
Tjänsteskrivelse 2019-01-04 
Uppföljningsrapport januari 2019 
 
16. Arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022 
KS-2019/51 
 
Tjänsteskrivelse 2019-01-04 
Förslag på arbetsordning 2019-01-04 
 



 
 

 

17. Val av kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022 
KS-2019/10 
 
PM kommer senare. 
 
18. Sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott 
KS-2019/95 
 
Tjänsteskrivelse 2019-01-09 
 
19. Inrättande av ett utskott för kultur- och fritidsfrågor och antagande av 

arbetsordning för utskottet 
KS-2019/94 
 
Tjänsteskrivelse 2019-01-18 
Förslag på arbetsordning 2019-01-18 
 
20. Val av kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2019-2022 
KS-2019/10 
 
PM kommer senare. 
 
21. Sammanträdestider för kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 2019 
KS-2019/96 
 
Tjänsteskrivelse 2019-01-09 
 
22. Svar på revisionsrapport – Granskning av Knivsta kommuns styrning och 

uppföljning av verksamhet och ekonomi samt åtgärder vid bristande 
måluppfyllelse 

KS-2018/725 
 
Tjänsteskrivelse 2019-01-07 
Missiv 2018-11-13 
Rapport 
 
23. Planbesked på Vrå 1:159 
KS-2018/513 
 
Föredragning kl. 15.00, Elin Hedström, planarkitekt  
Beslut från kommunstyrelsen,  
Tjänsteskrivelse 2019-01-03 
Planbeskedsutredning 
Ansökan 
Yttrande från sökanden 
Översiktskarta 
 



 
 

 

24. Planbesked för fastigheterna Vrå 1:176 samt 1:750 
KS-2018/625 
 
Tjänsteskrivelse 2018-12-18 
Planbeskedsutredning 2018-12-18 
Ansökan 2018-09-27 med illustrationsbilaga 2018-09-27  
Översiktskarta  
 
 
 
 
 
 
Välkomna! Peter Evansson, ordförande 
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Kommunstyrelsen Datum 
Handläggare 2018-12-18 Diarienummer 
Martin Gunnarsson  KS-2018/216 
    
    
 
 
 
 
 
Information angående ärende KS-2018/216 om anläggande av 
centralt placerat parkeringshus 
 
Bakgrund 
 
Samhällsbyggnadskontoret fick under april 2018 i uppdrag att utreda ett flertal olika frågor 
gällande parkering och mobilitet i kommunen, samt att avrapportera statusen i december 
2018. 
 
Under hela 2018 har flera olika frågor väckts som hänger ihop med hur frågor kring mobilitet 
och parkering ska lösas.  
Förvaltningen har under året arbetat med hur det kunskapsunderlag i form av Trafikstrategi, 
konsultutredningar och annat material som redan finns ska kunna jämkas ihop med de 
åtaganden som finns inom ramen för avtalet med staten som ställer flera krav gällande 
mobilitet, samt med de frågor som lyfts från politiken i detta ärende KS-2018/216. 
 
Under våren 2019 behöver ett helhetsgrepp göras för att på ett ändamålsenligt sätt kunna 
lösa frågorna i hela kommunen. Förvaltningen gör bedömningen att konsultstöd behövs för 
att genomföra uppdraget, och konstaterar att medel för att utföra uppdraget saknas.  
 
  
 
 
 
Kristofer Kvarnström 
Gatuchef  



Lista delegationsbeslut KS 2018‐11‐30 ‐ 2019‐01‐18
Färdigst/exp‐datum Dok. nr. Titel Ansvarig person Ärende

2018‐12‐21 KS‐2018/830‐2 Tilldelningsbeslut för direktupphandling av fastighetsmäklare Daniel Wallin KS‐2018/830 Direktupphandling av fastighetsmäklare

2018‐12‐18 KS‐2018/814‐1 Delegationsbeslut om Tf. Kommundirektör under perioden 
181228‐181228, Hans Åhnberg

KS‐2018/814 Delegationsbeslut om Tf. Kommundirektör 
under perioden 181228‐181228, Hans Åhnberg

2018‐12‐18 KS‐2018/813‐1 Delegationsbeslut om Tf. Kommundirektör under perioden 
181227‐181227, Jessica Fogelberg

KS‐2018/813 Delegationsbeslut om Tf. Kommundirektör 
under perioden 181227‐181227, Jessica Fogelberg

2018‐12‐18 KS‐2018/811‐1 Delegationsbeslut om Tf. Kommundirektör under perioden 
181220‐181226, Åsa Franzén

KS‐2018/811 Delegationsbeslut om Tf. Kommundirektör 
under perioden 181220‐181226, Åsa Franzén

2018‐12‐18 KS‐2018/38‐6 Delegationsbeslut, om avropsberättigande, Säkerhetssystem 
och konsulter för säkerhetssystem

KS‐2018/38 Övriga skrivelser upphandling 2018 
(samlingsärende)
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Henrik Loxell Datum KS-2019/93 
Jurist 2019-01-18   
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Revidering av reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna 
KS-2019/93   

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att anta föreslagen revidering av Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Knivsta 
kommun. 

Sammanfattning  
För att möjliggöra en samling av kultur- och fritidsfrågorna under kommunstyrelsens kultur- 
och fritidsutskott så ändras reglementet så att den del av ansvaret för frågorna som idag 
ligger på utbildningsnämnden flyttas över till kommunstyrelsen. 

Bakgrund 
I dagsläget är ansvaret för kultur och fritid i Knivsta kommun delat på två nämnder; 
kommunstyrelsen och utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen ansvarar för föreningsbidrag, 
drift av kommunala idrottsanläggningar samt uthyrning av dessa, biblioteksverksamheten 
och allmänkulturell verksamhet. Utbildningsnämnden ansvarar för kulturskolan, fritidsgårdar 
och ungdomsverksamheten. Fritid- och kulturkontoret i den gemensamma förvaltningen 
arbetar således mot två separata nämnder och med två separata budgetar.  
Att samla ansvarsområden som redan i verksamheten ligger på en och samma del av 
förvaltningen, fritid- och kulturkontoret, kan ses som en effektivisering av kommunens 
organisation.   
Kommunstyrelsen föreslås i separat tjänsteskrivelse besluta att inrätta, och välja ledamöter 
till, ett särskilt utskott för att bereda nämndens ärenden på kultur- och fritidsområdet. Organet 
kommer inte att utgöra en egen kultur- och fritidsnämnd, men frågorna får ett eget politiskt 
forum med ett skarpare fokus än när dessa endast behandlas som en liten del bland andra 
brett varierande ärenden hos styrelsen i stort. Genom nu föreslagen ändring i reglementet 
skulle även frågorna om kulturskola, fritidsgårdar och ungdomsverksamheten kunna beredas 
inom det särskilda utskottet i kommunstyrelsen istället för som idag behandlas tillsammans 
med utbildningsnämndens skolpolitiska ärenden.  

Kulturskolan 
Kulturskolan erbjuder kurser för alla Knivstabor mellan 0 och 20 år inom fyra olika områden: 
nycirkus, dans, drama/teater och musik. Verksamheten sker i huvudsak på fritiden, efter 
skoltid, och är avgiftsbelagd. Verksamheten sker i skolans lokaler och genomförs i kursform. 
Ansvarsområdet har således utbildningsliknande drag men sker frivilligt och inom de 
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traditionellt konstnärliga ämnena vilket gör att det kan ses som en naturlig del av 
kommunens kulturella erbjudande.  

Fritidsgårdarna  
I Knivsta kommun finns det två fritidsgårdar, Guldgruvan som ligger i centrala Knivsta och 
Alsike Fritidsgård som håller till i Alsike skola. Fritidsgårdarna riktar sig till ungdomar i 
åldrarna 13-19 år, d.v.s. åk 7 t.o.m. gymnasiet.  
Kommunen är också skyldig att erbjuda fritidshem efter skoldagens slut och under skollov. 
Fritidshemmen styrs av skollagen och läroplanen och ska komplettera både förskoleklassen 
och skolan. Här ges eleverna möjligheter att fördjupa sina kunskaper, få nya erfarenheter 
och träna demokrati, ansvar och inflytande i praktiken. Fritidshem erbjuds från det att eleven 
går i förskoleklass till och med vårterminen det år eleven fyller 13 år. Fritidshemmen bedrivs i 
skolans lokaler, och är del av skolväsendet. I Knivsta finns även två fritidsklubbar för barn 
från och med höstterminen det år då de fyller 10 år. 
Ansvaret för fritidshemmen, och sådan i skollagen kallad annan pedagogisk verksamhet, bör 
fortsatt ligga på utbildningsnämnden, och reglementet bör tydliggöras i denna del genom att 
gällande skollags språkbruk används för att fördela ansvarsområdena.  

Ungdomsverksamheten  
Utöver fritidsgårdsverksamheten ordnas varierad verksamhet för att skapa förutsättningar för 
ett rikt fritidsliv i Knivsta, t.ex. nattvandring vid speciella tillfällen, aktiviteter som utomhusbio, 
sommarfest etc.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet är kostnadsneutralt, men förutsätter följdändring i budget så att de medel som 
avsatts ansvarsområdena hos utbildningsnämnden flyttas över till kommunstyrelsen och 
fortsatt kan nyttjas i verksamheten.  
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson   
Kommundirektör   
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Utbildningsnämnden 
Fritids- och kulturkontoret 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Beslutet rör vilken myndighet som ytterst ansvarar för kommunens verksamhet som riktar 
sig till barn. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

Ja. 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Den verksamhet som berörs av beslutet har kopplingar till såväl skolans som fritid- och 
kulturkontorets uppdrag. Särskilt de så kallade fritidsklubbarna delas mellan ett 
skolperspektiv, där verksamheten kan, och kanske till och med ska, ta ledning av 
läroplan och vad som sker i skolan för att stötta barnen i sin utbildning, och ett 
fritidsaktivitetsperspektiv att ge barnen en meningsfull och utvecklande fritid.   
 
 
 

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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Reglemente för kommunstyrelse och nämnder i 
Knivsta kommun 
 

Antaget av kommunfullmäktige den DATUM § XX 
Gäller från och med 1 april 2019 
När denna föreskrift träder i kraft upphör tidigare reglemente att gälla.   

 

FÖRSLAG 2019-01-18 
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A. Styrelsens uppgifter 

Allmänt om styrelsens uppgifter 
§ 1  

Styrelsen är den nämnd som är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 
helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha 
uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet 
(ledningsfunktion). Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 
kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. Däremot får styrelsen inte fatta beslut 
som rör andra nämnders myndighetsutövning, tillämpningen av lag eller ärenden som rör 
enskilda. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och 
leda det arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen (styrfunktion).  

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska 
ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och 
återrapportera till fullmäktige (uppföljningsfunktion).  

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter som inte 
lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för de uppgifter 
som framgår av kommunallagen (2017:725) och annan lagstiftning. 

Ledningsfunktionen och styrfunktionen 
Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 

§ 2  

Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning mellan 
nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ändamålsenlig 
organisation upprätthålls.  

Styrelsens övergripande uppgifter  

§ 3  

Styrelsen ska 

1. leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska mål, 
riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten samt göra 
framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd, 

2. utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut, 

3. ha ett övergripande ansvar för säkerhetsfrågor i kommunen, 

4. ha hand om kommunens personaladministrativa system, ekonomisystem, dokument- 
och ärendesystem, e-postsystem, IT-system, kommunikationssystem, 
skaderapporteringssystem, passersystem och förtroendemannaregister, i den mån 
detta inte inkräktar på annan nämnds ansvarsområde.  
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5. hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de framställningar som 
behövs,  

6. kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder, 

7. ansvara för utformning och utveckling av kommunens interna kontroll i enlighet med 
vad fullmäktige särskilt beslutar, 

8. ansvara för samordningsträffar med nämndpresidierna och förvaltningscheferna, 

9. upprätta förslag till program med mål och riktlinjer för sådana kommunala 
angelägenheter som utförs av privata utförare, 

10. bereda eller yttra sig i ärenden som ska handläggas av fullmäktige i enlighet med KL, 

11. verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat. 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som 
fullmäktige ska handlägga ska beredas.  

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss av 
sådana ärenden.  

Företag och stiftelser 
§ 4  

Styrelsen ska 

1. ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag och stiftelser som kommunen 
helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi 
och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende på övriga förhållanden 
av betydelse för kommunen, 

2. ansvara för att beslut om ägardirektiv till företagen fattas och kontinuerligt hålls 
uppdaterade, 

3. ansvara för regelbundna möten mellan styrelsen och företags/stiftelseledningarna, 

4. löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 10 kap. 
3–4 §§ KL är uppfyllda beträffande de företag och stiftelser kommunen äger eller har 
intresse i, 

5. årligen, senast den 30 september, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i 
de aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges fullmäktige snarast. Finner 
styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om 
nödvändiga åtgärder, 

6. svara för att tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och 
andra likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller 
annars har intresse i. 
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Kommunalförbund och avtalssamverkan 
§ 5  

Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 
kommunalförbund som kommunen är medlem i eller i avtalssamverkan som kommunen är 
part av. 

Ekonomi och medelsförvaltning 
§ 6  

Styrelsen ska 

1. ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade 
föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av 
medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att 
betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna 
fordringar, 

2. ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att 

- ansvara för den ekonomiska förvaltningen av kommunens fasta egendom som inte 
har uppdragits åt någon annan nämnd eller åt ett bolag i vilket kommunen bestämmer 
ensam 

- ansvara för den ekonomiska förvaltningen av kommunens lösa egendom som inte 
anförtrotts åt någon annan nämnd genom dess verksamhet eller åt ett bolag i vilket 
kommunen bestämmer ensam,  

- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 

- handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera 
sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden, samt vid behov 
ansöka om permutation av fonder och stiftelser.   

3. upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen, 

4. se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om 
kommunal redovisning, 

5. upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om 
kommunal redovisning, 

6. i enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till 
pensionsförpliktelser. 

Delegering från fullmäktige 
§ 7  

Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 
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2. på begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 
budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och 
andra riktlinjer, 

3. utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast egendom, 

4. köp, försäljning, byte och avtal om fastighetsreglering upp till 20 miljoner kronor, allt 
inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och 
villkor i övrigt, 

5. i mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen bindande 
verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning 
och sluta annat avtal, 

6. tillstånd att använda kommunens vapen, 

7. avgivande av yttranden enligt kamerabevakningslagen (2018:1200) 

8.  besluta i fråga om taxor och avgifter av mindre betydelse på kommunstyrelsens 
verksamhetsområden,  

9. riktande av sparbeting mot nämnd för att uppnå en kommunal ekonomi i balans,  

10. stopp för ytterligare investeringar.  

Styrelsen beslutar också om yttranden som ankommer på fullmäktige när dessa inte är av 
principiell betydelse eller när tiden inte medger att yttrandet behandlas av fullmäktige. 
Styrelsen ska om möjligt samråda med berörd nämnd vid handläggning av yttrandet. 

Personalpolitiken och personalansvar  
§ 8  

Styrelsen är arbetsgivare för kommunens personal. Styrelsen har hand om personalfrågor 
inklusive arbetsmiljöfrågor för kommunens förvaltning.  

Styrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare 
och dess arbetstagare och har därvid bl.a. att: 

1. med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor rörande 
förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare, 

2. förhandla å kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller 
11–14 och 38 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet inom andra 
nämnders verksamhetsområden, 

3. avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare; 

4. besluta om stridsåtgärd, 

5. lämna uppdrag enligt 6 kap. 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter. 
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Uppföljningsfunktionen 

Styrelsens uppföljning 
§ 9  

Styrelsen ska 

1. övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och program för 
verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna, 

2. övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och ekonomiskt, 

3. följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna, 

4. två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens verksamheter 
utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska ställningen är 
under budgetåret, 

5. 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, 

6. att på fullmäktiges sammanträden i april och november varje år lämna fullmäktige en 
redovisning över de motioner som kommit in till fullmäktige till och med året innan och 
som inte slutligt handlagts av fullmäktige. 

Särskilda uppgifter 

Processbehörighet 
§ 10  

Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, om inte 
någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller beslut av fullmäktige. 
Detta gäller också mål där någon har begärt laglighetsprövning av fullmäktiges beslut, om 
inte fullmäktige beslutar att själv föra talan i målet. 

Ledamot till hemvärnsråd 
§ 11  

Styrelsen utser ledamot till hemvärnsråd enligt hemvärnsförordningen (1997:146). 

Arkivmyndighet 
§ 12  

Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av fullmäktige 
antaget arkivreglemente. 

Anslagstavla och webbplats 
§ 13  

Styrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 
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Styrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och interna 
webbplats. 

Författningssamling 
§ 14  

Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se till att 
denna hålls tillgänglig i lagstadgad form. 

Den gemensamma administrationen 
§ 15  

Kommunstyrelsen ansvarar för förvaltningen och kommunens gemensamma administration, 
vilket inkluderar:  

- administrationen inom ekonomi- och HR-verksamheten,  

- det övergripande ansvaret för kommunens centrala kommunikations-  och 
informationsverksamhet,  

- det övergripande ansvaret för kommunens samlade nämndsadministration.  

Kommunstyrelsens övriga särskilda ansvarsområden 
§ 16  

Utöver de ansvarsområden som redan angivits ansvarar kommunstyrelsen särskilt för: 

- planuppdrag och planbesked,  

- markanvisningar och exploateringsavtal,  

- avtal om arrenden, uthyrning och förhyrning av fastigheter samt köp av bostadsrätter, 

- biblioteksverksamhet enligt bibliotekslagen (2013:801) samt allmänkultur 

- föreningsstöd och -bidrag samt övrig fritidsverksamhet, kulturskolan, fritidsgårdar och 
ungdomsverksamheten, i den mån ansvaret inte överlåtits på en annan nämnd, 

- internationella kontakter och EU-frågor, 

- sysselsättnings- och näringslivsfrågor och åtgärder för att allmänt främja 
sysselsättningen och näringslivet i kommunen,  

- besöksnäring och frågor om närturism, 

- projekt inom Lokalt ledd utveckling,  

- det strategiska arbetet med att främja integration, 

- drogförebyggande arbete och folkhälsa, 

- kommunens konsumentvägledning  

- tolkning och tillämpning av bestämmelserna om arvoden, andra ersättningar och 
pension till kommunens förtroendevalda, 
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- övergripande ansvar för samråd och dialog med Region Uppsala och andra aktörer 
om kollektivtrafiken 

- ärenden enligt spellagen (2018:1138), alkohollagen (2010:1622) och lagen 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel, 

- ärenden enligt tobakslagen (1993:581), i den mån ansvaret inte överlåtits på annan 
nämnd, 

- borgerliga förrättningar, 

- kommunens långsiktiga lokalförsörjning, 

- kommunens måltidsverksamhet. 

Kommunstyrelsen ska arbeta utifrån ett koncernperspektiv, vilket innefattar kommunen själv 
och dess bolag. 

 

B. För styrelsen och nämnderna gemensamma bestämmelser 

Uppdrag och verksamhet 
§ 17  

Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som 
anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband 
med budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, 
samt verka för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 
riktlinjer. 

Styrelsen och övriga nämnder ansvarar gemensamt för att informera medborgarna om 
kommunens verksamhet inom sina respektive verksamhetsområden. 

Organisation inom verksamhetsområdet 
§ 18  

Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med 
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för 
verksamheten. Ovanstående inkräktar inte på styrelsens ansvar över förvaltningen och den 
gemensamma administrationen.  

Personuppgifter och dataskydd  
§ 19  

Styrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i dess verksamhet. Styrelsen/nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av 
behandlingar som är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i 
kommunens/nämndes registerförteckning enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen. 
Styrelsen är också personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
fullmäktige samt hos fullmäktigeberedningar.  
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Styrelsen utser ett dataskyddsombud för kommunen, som även ställs till nämndernas 
förfogande.   

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
§ 20  

Styrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Styrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de 
uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 

- i reglemente, 

- genom finansbemyndigande. 

Styrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till 
dem har fullgjorts. 

Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till 
styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.  

Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts dem enligt speciallag. 

Information och samråd 
§ 21  

Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i möjligaste mån från 
nämnd erhålla den information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till 
information och underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder. 

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan 
nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är 
särskilt berörda. Styrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet. 

Självförvaltningsorgan 
§ 22  

Nämnden får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta driften av en viss 
anläggning eller en viss institution. Nämnden får uppdra åt självförvaltningsorganet att 
besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Nämnden ska 
i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, sammansättning, 
arbetsformer och mandattid. 

Arbetsformer 

Tidpunkt för sammanträden 
§ 23  

Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/nämnden bestämmer. 
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen, ställas till ordföranden och ges in till sekreteraren. Begäran ska innehålla uppgift 
om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på det extra sammanträdet.  
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Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra 
sammanträde. 

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet. 

Kallelse 
§ 24  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföranden 
eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämnden 
längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid 
ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen 
ska skickas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet senast sju dagar före sammanträdesdagen. Kallelse sker elektroniskt om det 
inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  

I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista och handlingar. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 
Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett. 

Offentliga sammanträden 
§ 25  

Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Beslut om offentliga sammanträden ska 
fattas på nämndens första sammanträde för den nya mandatperioden. Kommunstyrelsens 
sammanträden är öppna för allmänheten om inte kommunstyrelsen beslutar annat. Ett beslut 
om öppna sammanträden kan när som helst ändras av nämnden. Offentliga sammanträden 
får inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter 
som omfattas av sekretess.  

Sammanträde på distans 
§ 26  

Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Varje lokal varifrån sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan 
ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast 10 dagar i förväg anmäla detta till 
ordföranden och kommun-/ nämndsekreteraren. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. Möjligheten att sammanträda på distans ska tillämpas restriktivt. 
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Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
nämnden. 

Närvarorätt 
§ 27  

Kommunfullmäktiges presidium ska underrättas om tid och plats för kommunstyrelsens 
sammanträden och tillställas föredragningslistan och övriga handlingar som tillställs 
ledamöterna i styrelsen. Om de närvarar får de delta i överläggningarna och anteckna sin 
mening till protokollet.  

Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndernas sammanträden 
och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver, om särskilda skäl föreligger för detta, 
medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden 
beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte ärenden som 
rör myndighetsutövning mot någon enskild. 

Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i 
nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upplysningar. 
Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om 
styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna. 

Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden. 

Sammansättning 
§ 28  

Styrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat, 
dock med beaktande av 6 kap. 16 § KL.  
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Ordföranden 
§ 29  

Det åligger ordföranden att 

1. leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  

2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente, 

3. kalla ersättare, 

4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden vid 
behov är beredda, 

5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden, 

6. bevaka att nämndens beslut verkställs 

7. ansvara över protokollet vid nämndens sammanträden samt för att protokollet 
undertecknas av ordföranden och justeras inom 14 dagar enligt kommunallagen kap 
5 § 69.  

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen 

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning, 

2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa 
frågor, 

3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige 
samt 

4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall. 

Presidium 
§ 30  

Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande, förste vice ordförande och andre 
vice ordförande. 

Vice ordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i 
den mån ordföranden anser att det behövs. 

Ersättare för ordföranden och vice ordföranden 
§ 31  

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en del 
av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet 
förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrelsen/nämnden 
längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av 
den äldste av dem.  
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Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter. 

Kommunalråd 
§ 32  

Sedan val av styrelse/nämnd skett utser fullmäktige ett eller flera kommunalråd.  

Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgöringsgrad. 

Förhinder 
§ 33  

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller i mejl till kommunens e-
postadress.  

Ersättares tjänstgöring 
§ 34  

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att 
tjänstgöra och som inte redan har kallats in.  

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 
om en ersättare trätt i ledamotens ställe. 

Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de 
tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad 
till protokollet.  

En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om 
det etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens 
tjänstgöring får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i 
stället för en ersättare som kommer längre ner i turordningen. 

Jäv, avbruten tjänstgöring 
§ 35  

En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  

Alt 1: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får inte åter tjänstgöra vid sammanträdet.  

Alt 2: Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna.    
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Reservationer och särskilda yttranden 
§ 36  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt 
som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering. 

Ordföranden beslutar i vilken utsträckning ledamöter, tjänstgörande ersättare samt icke 
tjänstgörande ersättare har möjlighet att lämna särskilda yttranden till protokollet.  

Justering av protokoll 
§ 37  

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en 
ledamot. 

Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m. 
§ 38  

Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna 
ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser. 

Nämnderna ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den kommunala 
författningssamlingen bedöms nödvändig. 

Delgivningsmottagare 
§ 39  

Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, kommundirektören, 
förvaltningschefen eller annan anställd som styrelsen/nämnden beslutar. 

Undertecknande av handlingar 
§ 40  

Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämndens 
vägnar undertecknas av ordföranden och vid behov kontrasigneras av sekreteraren. Vid 
förfall för ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som 
styrelsen utser. 

Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av 
styrelsen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndernas 
vägnar. 

Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som 
upprättas med anledning av sådant beslut undertecknas av den som fattat beslutet.  
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Utskott 
§ 41  

Inom styrelsen ska finnas ett arbetsutskott bestående av högst hälften av det antal som 
styrelsens ordinarie ledamöter uppgår till. Nämnder får inrätta arbetsutskott, och väljer då hur 
många ledamöter utskottet ska bestå av, dock minst 3 ledamöter. Utskottens ledamöter väljs 
ur styrelsen/nämnden. Om ersättare väljs ska de närvara vid utskottets sammanträden 
endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av 
styrelsen/nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott ska också vara personalutskott.  

Ärendekategorier om myndighetsutövning mot personer, och som regelmässigt omfattas av 
sekretess, ska behandlas i utskott. Om ärendet är av principiell betydelse får det behandlas 
av nämnden efter beredning i utskottet. Utskottsbehandling är inte nödvändig för enstaka 
sekretessärenden. 

Styrelsen/nämnden får därutöver inrätta ytterligare utskott. När utskott tillsätts ska utskottets 
uppgifter fastställas särskilt. 

Inom ett utskott väljer styrelsen/nämnden för den tid styrelsen/nämnden beslutar bland 
utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är förhindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som 
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 

Utskottet sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs. För kommunstyrelsens arbetsutskott 
gäller även att sammanträde ska hållas när minst 3 ledamöter begär det. Utskottet får 
handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet bör beredas av utskottet 
om beredning behövs. Ordföranden eller kommundirektören eller ansvarig förvaltningschef, 
beroende på nämnd, överlämnar sådana ärenden till utskottet. Ordföranden bestämmer 
föredragningslistan till utskottet. När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till 
beslut. 

Om styrelsen/nämnden delegerat beslutsrätt till ett utskott ska protokoll föras över besluten.  

Utskottens sammanträden är slutna.  

Ledamöternas initiativrätt 
§ 42  

En ledamot eller tjänstgörande ersättare som vill väcka ärenden i styrelsen/nämnden ska 
göra detta skriftligt. Styrelsen/nämnden bör ta fram rutiner för sådana ledamotsinitiativ.  

 

 



Sida 17 av 20 

 
 
 

C. Nämndernas uppgifter 

Allmänt 
§ 43  

Nämnderna är var och en inom sitt verksamhetsområde kommunens organ samt 
förvaltningsmyndighet för sådana verksamheter som kommunfullmäktige främst genom 
reglementet delegerat eller som ankommer på sådan nämnd enligt lag eller annan 
författning.  

Varje nämnd ansvarar för sin egen lokalförsörjning, i samråd med kommunstyrelsen.  

Socialnämnd (SN) 
§ 44  

Socialnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden: 

- arbetsmarknadsfrågorna 

- individ- och familjeomsorgen 

- äldreomsorgen 

- den kommunala hälso- och sjukvården 

- omsorgen om personer med funktionsnedsättning 

- verksamheten för flyktingmottagande 

- åtgärder för arbetslösa 

- färdtjänst och riksfärdtjänst. 

Socialnämnden ska fullgöra kommunens lagstiftade uppgifter inom verksamhetsområdena. 
Nämnden ska också svara för att av kommunfullmäktige beslutade åtaganden med anknyt-
ning till socialtjänsten fullgörs. 

Socialnämnden får utan kommunfullmäktiges särskilda bemyndigande avge yttranden över 
ansökningar om tillstånd till servering av alkoholhaltiga drycker enligt alkohollagen 
(2010:1622).  

Socialnämnden är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd. 

Nämnden får besluta i fråga om taxor och avgifter av mindre betydelse på nämndens 
verksamhetsområden. 

Utbildningsnämnd (UN) 
§ 45  

Utbildningsnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden: 

- förskola 

- förskoleklass 
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- grundskola  

- grundsärskola 

- gymnasieskola 

- gymnasiesärskola 

- särskild utbildning för vuxna (särvux) 

- kommunal vuxenutbildning 

- utbildning i svenska för invandrare 

- fritidshem  

- annan pedagogisk verksamhet 

 

 

Utbildningsnämnden ska fullgöra kommunens lagstiftade uppgifter inom 
verksamhetsområdena.  

Nämnden får besluta i fråga om taxor och avgifter av mindre betydelse på nämndens 
verksamhetsområden. 

Bygg- och miljönämnd (BMN) 
§ 46  

Bygg- och miljönämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden: 

- Kommunens uppgifter med rättsverkan inom byggväsendet.  

- Inseendet över byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (2010:900).  

- Kommunens uppgifter med rättsverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och vad 
som i övrigt enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet inberäknat livsmedelsområdena.  

- Prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt miljöbalken, 
livsmedelslagen, smittskyddslagen, tobakslagen §§ 2-7 avseende rökförbund på 
vissa platser, strålskyddslagen avseende skyddsåtgärder i solarier samt tillsyn i 
enlighet med lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 
skyltning.  

- Kartor och geografisk information (kart- och GIS-verksamheten).  

Nämnden utför samråd och lämnar yttranden enligt miljöbalken och enligt annan lagstiftning. 

Nämnden har ansvar för att besluta om belägenhetsadresser och lägenhetsnummer för 
bostäder enligt 10-11 §§ lagen (2006:378) om lägenhetsregistret. Nämnden ansvarar också 
för att besluta om övriga belägenhetsadresser. 

Nämnden är även trafiknämnd och fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen om 
nämnder för vissa trafikfrågor (1978:234).  
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Nämnden får besluta i fråga om taxor och avgifter av mindre betydelse på nämndens 
verksamhetsområden.  

Samhällsutvecklingsnämnd (SUN) 
§ 47  

Samhällsutvecklingsnämnden ska ansvara för all övergripande samhälls- och teknisk planering, 
trafikplanering samt detaljplaner för att främja kommunens utveckling vad gäller livskvalitet, 
hållbart resande och god miljö. 

Nämnden ansvarar för alla uppgifter som enligt lag ska fullgöras gällande kommunal 
detaljplaneverksamhet, utom planuppdrag och planbesked som beslutas av 
kommunstyrelsen. Beslut i normalt planförfarande fattas av nämnden.  

Nämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden: 

- den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten (ÖP), 
- energiplaneringen samt främjande av energihushållning, inklusive vindkraftverk, 
- gatukostnadsärenden enligt plan- och bygglagen (2010:900), 
- ärenden enligt fastighetsbildningslagen (1970:988), 
- ärenden enligt anläggningslagen (1973:1149), 
- ärenden enligt ledningsrättslagen (1973:1144), 
- trafikplanering och parkeringsövervakning, 
- bredband, 
- VA-planering, 
- upplåtelse av allmän platsmark samt tillfälliga nyttjanderättsavtal av naturmark, 
- bostadsanpassning enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag, 
- namnsättning av gator, torg, andra allmänna platser, kvarter och kommunala 

verksamhetslokaler.  
Nämnden fullgör även kommunens uppgifter beträffande följande anläggningar och 
verksamheter, såvitt avser byggande, drift, underhåll och förvaltning:  

- allmänna platser, såsom gator, vägar, broar, torg och parker, 

- skogsområden, grönområden, naturreservat och övrig naturvård, 

- avfallshantering och återvinning.  

Nämnden får besluta i fråga om taxor och avgifter av mindre betydelse på nämndens 
verksamhetsområden. 

Krisledningsnämnd (KN) 
§ 48  

Krisledningsnämnden leder och ansvarar för verksamheten inom följande områden: 

- arbetet enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap 

- arbetet enligt förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför 
och vid extraordinär händelse i fredstid och höjd beredskap. 



Sida 20 av 20 

 
 
 

Krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens presidium, utbildningsnämndens 
ordförande och socialnämndens ordförande. Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i 
krisledningsnämnden.  

Vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap får krisledningsnämnden överta 
annan nämnds uppgifter. Nämnden får dock inte ta över mer beslutanderätt från annan 
nämnd än den specifika situationen kräver. 

Ordföranden bedömer när en extraordinär händelse medför att nämnden ska träda i funktion. 
Krisledningsnämndens beslut ska anmälas till kommunfullmäktige vid närmast följande 
fullmäktigesammanträde.  

När förhållande normaliserats eller medger det ska krisledningsnämnden snarast besluta att 
de uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie nämnd.  

Kommunfullmäktige kan alltid besluta att krisledningsnämndens uppgifter ska övergå till 
ordinarie nämnd.  

Valnämnd (VN) 
§ 49  

Nämnden fullgör de uppgifter som, enligt vallagen och övriga valförfattningar, ankommer på 
lokal valmyndighet vid genomförande av allmänna val till riksdagen, landstingsfullmäktige, 
kommunfullmäktige och Europaparlamentet samt vid genomförande av folkomröstningar.  

Nämnden ska även, på uppdrag av kommunfullmäktige, inhämta synpunkter från 
medlemmarna i kommunen som ett led i beredningen av ett ärende, om nämndens 
verksamhet i övrigt inte hindras.  

Nämnden ansvarar även för att informera allmänheten om sin verksamhet.  

Gemensamma nämnder 
§ 50  

Arbetet i de gemensamma nämnder som Knivsta kommun är medlem i regleras separat.  
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Edvin Johansson Datum KS-2019/71 
Förvaltningsekonom 2019-01-14   
Lena Larsson 
Chef Kultur och Fritid 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Ombudgetering av medel för kulturskolan och 
ungdomsverksamheten 
KS-2019/71 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta  
att flytta över verksamheterna Ungdomsverksamheten och Kulturskolan från 
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen  
att flytta över 3 760 000 kr för Ungdomsverksamheten respektive 4 872 000 kr för 
Kulturskolan från utbildningsnämnden till kommunstyrelsen 
att i arbetet med framtagandet av mål och budget 2020 beakta ombudgeteringen. 

Sammanfattning  
Ärendet rör ett förslag om att medel som är beviljade utbildningsnämndens verksamheter 
kulturskola och ungdomsverksamhet flyttas från nämnden till kommunstyrelsen. Kultur och 
fritidskontoret är i dagsläget uppdelat mellan utbildningsnämnden och kommunstyrelsen, en 
ombudgetering och flytt av verksamheterna skulle medföra att kontoret skulle bli samlat 
under kommunstyrelsen.   

Bakgrund 
Under mandatperioden 2014-2018 har de verksamheter som tidigare låg samlade under 
Fritid- och kulturnämnden delats på Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden. Två 
verksamheter har funnits under Utbildningsnämnden: Ungdomsverksamheten och 
Kulturskolan. Verksamheterna har under denna mandatperiod legat inom samma kontor: 
Kultur- och fritidskontoret. Under åren har det varit en volymökning i frågor kring kultur- och 
fritid. I och med iordningställandet av Centrum för Idrott och Kultur har det också tillkommit 
många frågor. Efter valet 2018 är det den politiska viljan att alla verksamheter samlas under 
Kommunstyrelsen. För att göra detta möjligt, behöver Kulturskolans och 
Ungdomsverksamhetens budget och uppdrag, flyttas över till Kommunstyrelsen från 
Utbildningsnämnden. Sammanslagningen stöttar också ett effektivare arbete i förvaltningen. 

Ekonomisk konsekvensanalys 
Ett positivt beslutet innebär en budgetjustering som medför att kulturskolans och 
ungdomsverksamhetens kommunbidrag, kostnader och intäkter flyttas från 
utbildningsnämnden till kommunstyrelsen. Uppföljningen av verksamheternas ekonomi 
kommer hädan efter att ske under kommunstyrelsen. I utbildningsnämndens 
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verksamhetsplan fastställdes en fördelning av effektiviseringsbetinget för nämnden, 
kulturskolan och ungdomsverksamheten del av effektiviseringsbetinget är 10 tkr per 
verksamhet. Fördelningen medför att i detta beslut flyttas inte hela det tilldelade 
kommunbidraget som angivits i mål och budget 2019, utan med ett avdrag med 10 tkr per 
verksamhet. 
 

Verksamhet 
Kommunbidrag 

enlig MoB 19 
Effektiviserings-
beting  

Kommunbidrag 
flytt från UN till 
KS 

Kulturskolan 4 882 -10 4 872 
Ungdomsverksamheten 3 770 -10 3 760 

 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson  Kommundirektör   
 
Beslutet ska expedieras till  
Akten 
Mottagare 1 Ekonomikontoret 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja x Nej  

 
Förklara oavsett svar.  

Beslutet syftar till att få en bättre politiska helhetssyn över uppdragen inom kultur och 
fritid och därmed ha lättare att följa upp de ökade antalet ärenden som kommer. Dessa 
ärenden handlar ofta om saker som har med barn och ungas fritid att göra. Åtgärden 
kommer att förstärka barn och ungas inflytande när det gäller kultur och fritid. 
 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

Ja. 

 
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Vissa frågor som rör sekretess kan bli lite omständligare än tidigare då några 
verksamheter låg inom utbildningsnämnden.  
 
 
 

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

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

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

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Pernilla Westerback Datum KS-2018/802 
Allmänutredare 2018-12-13   
 
 
 

  Kommunstyrelsen 
 
 
Revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta 
kommun 
KS-2018/802 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att godkänna revidering av allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta kommun. 
 
 
Sammanfattning  
Typografiska revideringar för ökad tydlighet. 
 
 
Bakgrund 
Tidigare revideringar av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna har införts på ett otydligt 
sätt. I denna version har det gjorts typografiska ändringar och upphörda paragrafer har tagits 
bort, vilket innebär ny numrering från 17 § och framåt. Då dokumentet riktar sig till 
allmänheten är tydliga skrivningar av vikt.  
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
Beslutet rör formalia och får ingen ekonomisk konsekvens.  
 
 
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson  
kommundirektör  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Länsstyrelsen Uppsala län 
 
 

Barnchecklista inför beslut 
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1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
De revideringar som gjorts är enbart formmässiga och rör inte innehållet. 

 
 

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. 
 
Beslutet är av formmässig karaktär och inget i innehållet har förändrats. 

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter 
för Knivsta kommun 

 
Antagen av kommunfullmäktige den 19 november 2009 
Reviderad av kommunfullmäktige den 29 april 2010, § 36 
Reviderad av kommunstyrelsen den 14 mars 2016, § 55 (KS-2016/99) 
Reviderad av kommunfullmäktige den xxx (KS-2018/802) 
Förslag 2018-12-13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dokumenttyp:  Regler 
Diarienummer: KS-2008/1155  
Beslutande av: Kommunfullmäktige  
Beslutsdatum: 2009-11-19  
Giltighetstid: Tillsvidare  
Dokumentansvarig: Kanslichef  
 



 
 

 

 

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Knivsta kommun 
 
Knivsta kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 
ordningslagen (1993:1617). 
 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
1 § 
Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap. 
ordningslagen (1993:1617) 
 
Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna 
ordningen i Knivsta kommun skall upprätthållas.    
 
2 § 
Föreskrifterna är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 
kap. 2 § första stycket 1- 4 ordningslagen om inte annat anges. 
 
3 § 
Vid tillämpning av 3 kap. ordningslagen och dessa föreskrifter skall, med stöd av 1 kap. 2 § 
andra stycket ordningslagen, följande områden jämställas med offentlig plats: 
 

• Badplatser: Särstabadet och övriga av kommunen skötta badplatser 
• Motionsspår: Knivsta elljusspår med omkringliggande motionsspår, MTB-bana samt 

BMX-bana 
• Friluftsområden: Gredelbyhagar, Pepparkaksudden 
• Iordningställda lekplatser  

 
4 § 
Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 – 11 §§ samt 18 § bör 
kommunen ges möjlighet att yttra sig.  
 

Lastning av varor 
5 § 
Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering skall den som ansvarar för åtgärden göra 
vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter som t ex 
damm, spill eller dålig lukt. 
 
Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, 
brandsläckningsutrustningar, utrymningsvägar och handikapparkeringar eller andra 
handikappanordningar blockeras eller så att räddningstjänstens arbete hindras. 



 
 

 

Schaktning, grävning m.m. 
6 § 
Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, 
schaktning, grävning eller annat liknande arbete skall se till att det sker på ett sådant sätt att 
allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet. Uppkomna olägenheter (t ex nedsmutsning), 
skall snarast åtgärdas.  
 
Grävtillstånd krävs för schakt i allmän platsmark inom detaljplanelagt område. I övriga fall 
krävs tillstånd från markägare och/eller väghållare. 
 

Störande buller 
7 § 
Verksamhet som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, 
spontning, pålning och nitning får inte ske utan polismyndighetens tillstånd. 
 

Containrar 
8 § 
Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som skall ställas upp på en offentlig plats, 
är skyldig att tydligt märka containern med ägaren eller nyttjanderättshavarens namn, adress 
och telefonnummer. För uppställning av container på offentlig plats, krävas oftast tillstånd av 
polismyndigheten samt på gatu- och vägmarksområde även utmärkning enligt 
Trafikförordningen och Vägmärkesförordningen. 
 
Öppen container måste stå minst 6 m från vägg eller utskjutande tak. 
 

Markiser, flaggor och skyltar 
9 § 
Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gångbana på lägre 
höjd än 2,2 meter och över en cykelbana på lägre höjd än 2,5 meter eller över en körbana på 
lägre höjd än 4,5 meter. Anordning som medger uppsättning av anslag kan kräva bygglov. 
 

Affischering 
10 § 
Affischer, banderoller, annonser eller andra anslag får inte utan tillstånd av polismyndigheten 
sättas upp på husväggar, broar, staket, stolpar eller liknande, som vetter mot offentlig plats.  
 
Tillstånd krävs inte för näringsidkare att sätta upp annonser och andra tillkännagivande som 
avser näringsidkarens rörelse på byggnad där rörelsen finns. Tillstånd behövs inte heller för 
att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar, avsedda för detta 
ändamål (med detta avses inte bropelare eller annan offentlig anläggningskonstruktion). 
Anordning som medger uppsättning av anslag kan kräva bygglov.  
 



 
 

Beträffande annonspelare, skyltar, vippskyltar och montrar regleras de genom ordningslagen 
3 kap 1 § där offentlig plats, i detta fall trottoar och torg, inte får användas till annat ändamål 
än det de har upplåtits för utan tillstånd från polismyndigheten. 
 

Högtalarutrustning 
§ 11 
Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga 
platser, får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av polismyndigheten. 
 

Camping 
§ 12 
Camping är inte tillåten på offentliga och därmed jämställda platser. 
 

Hundar och katter 
§ 13 
Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast 
tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 13 – 17 §§. Bestämmelserna är 
dock inte tillämpliga för servicehundar för funktionshindrad person eller för tjänstehund.  
 
§ 14 
Hund som vistas på offentlig och därmed jämställd plats inom Knivsta tätort och del av 
Alsike tätort enligt kartbilaga A och B skall hållas kopplad. 
 
Hund skall alltid hållas kopplad på idrottsplats, i motionsspår, på plogade isbanor och på 
begravningsplats. 
 
§ 15 
Hund får inte vistas på: 

- Lekplatser 
- Förskole- och skolgårdar 
- På de badplatser som jämställts med offentlig plats under tiden 1 maj – 30 september 
- I offentliga lokaler 

 
§ 16 
Inom detaljplanelagt område skall föroreningar av hund och katt plockas upp på gator, vägar, 
gång- och cykelbanor, torg, parker, planteringar, gräsmattor som regelbundet sköts, anlagda 
lekplatser, bollplaner och motionsspår. 
 

Fyrverkeri och pyrotekniska varor 
§ 17 
Användandet av mindre fyrverkerier och pyrotekniska varor utan tillståndsbehov är endast 
tillåtet mellan 20:00 och 01:00 på nyårs-, påsk- och valborgsmässoafton samt skärtorsdagen.  
För användande av fyrverkerier som inte kräver polistillstånd övriga dagar krävs särskilt 
tillstånd från kommunen.  
 



 
 

Det är förbjudet att använda fyrverkerier närmare än 200 meter från vård- och äldreboenden.  
Inom sammanhållen bebyggelse krävs tillstånd från polismyndigheten för att använda 
pyrotekniska varor som genom sin omfattning kan innebära risk för människors hälsa eller 
skada på människor och egendom. 
 

Luftvapen 
§ 18 
Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen samt motsvarande vapen får inte användas inom 
offentlig plats eller därmed jämställd plats. 
 

Ridning och motionsspår/skidspår 
§ 19 
Ridning får inte ske inom förskole- eller skolgårdar eller på av kommunen anlagda/skötta 
gräsytor. 
 
Ridning är inte tillåtet i Knivsta elljusspår med omkringliggande motionsspår, MTB-bana 
samt BMX-bana. Ridning är inte heller tillåtet på Upplandsleden. 
 
Särskilt preparerade och märkta skidspår får inte nyttjas annat än för skidåkning. 
 

Adressnummerskyltar 
§ 20 
Bebyggd fastighet som tilldelats adressnummer, skall vara försedd med väl synlig 
adressnummerskylt. 
 

Avgift för att använda offentlig plats 
§ 21 
För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har 
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 
 

Överträdelse av lokala ordningsföreskrifter 
§ 22 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av dessa ordningsföreskrifter 
dömes till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket i ordningslagen. I ordningslagen finns 
också bestämmelser om förläggande och förverkande. 
 



 
 

Peter Evansson Ordförandens förslag Diarienummer 
Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2018/233 
 2019-01-08   
    
 
 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Motion 2018:04 från Peter Evansson (S) - Reservera plats för en 
stadspark i centrumplaneringen 
KS-2018/233 

 
Förslag till beslut   
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för tätorternas utemiljöer inklusive 
handlingsplan.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen samt kommunstyrelsens 
egna beslut.   
 
 
 
 
 
Peter Evansson (S)  



 
 
 

Samhällsutvecklingsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 
 2018-11-05  

 

Utdragsbestyrkande  Justerares signatur  

 

§ 143 
 
Motion 2018:05 från Peter Evansson (S) – Reservera plats för en stadspark i 
centrumplaneringen 
SUN-2018/522 

Beslut 

 

Samhällsutvecklingsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att besluta 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för tätorternas utemiljöer inklusive 
handlingsplan, 

att anse motionen besvarad. 

Samhällslutvecklingsnämnden beslutar för egen del  

att uppdra till  förvaltningen att återrapportera till nämnden i juni 2019. 

Yrkande 

Peter Evansson (S) yrkar bifall till motionen 

Sammanfattning av ärendet 

Peter Evansson (S) yrkar på att kommunen ska reservera yta för en stadspark väster om 
järnvägen i nära anslutning till stationsområdet. Att parken ska byggas snart och att det i parken 
ska finnas en stor lekplats. Inom ett stadsparksprojekt ska kommunen bjuda in till 
medborgardialog i god tid med syfte att skapa en park som ligger i linje med knivstabornas 
tankar. 

Underlag i ärendet 
 
Josefin Edling, park- och naturchef, svarar på frågor. 
 
Beslut från arbetsutskottet 2018-10-22, § 92 
Tjänsteskrivelse 2018-10-10 
Anmälan av motion KF 2018-04-23 
Motion 2018-04-23 
 

Expedieras till 
Akten 
Motionär Peter Evansson (S) 
Samhällsbyggnadskontoret 
Park- och miljöchef 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Josefin Edling Datum SUN-2018/522 
Park och naturchef 2018-10-22, rev   
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 
 
 
Motion 2018:05 från Peter Evansson (S) – Reservera plats för en 
stadspark i centrumplaneringen 
SUN-2018/522 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att 
besluta 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för tätorternas utemiljöer inklusive 
handlingsplan, 
 
att anse motionen besvarad. 
 
Sammanfattning  
 
Peter Evansson (s) yrkar på att kommunen ska reservera yta för en stadspark väster om 
järnvägen i nära anslutning till stationsområdet. Att parken ska byggas snart och att det i 
parken ska finnas en stor lekplats. Inom ett stadsparksprojekt ska kommunen bjuda in till 
medborgardialog i god tid med syfte att skapa en park som ligger i linje med knivstabornas 
tankar. 
 
Bakgrund 
 
Evansson skriver att i takt med att tätorterna får en tätare bebyggelse och fler människor på 
en mindre yta ökar behovet av öppna grönområden och natur. Dessa områden ska bindas 
samman och kombineras med mindre parker, trädgårdar och gatuträd för att staden ska bli 
socialt hållbar och attraktiv för innevånarna. En stadspark med möjlighet till lek, möten och 
naturupplevelser i centrala Knivsta är något som skulle kunna göra staden både tryggare och 
trivsammare för alla människor.  
 
Förvaltningen ser att det finns behov av både strategiska ställningstaganden och en mer 
konkret plan för att nå det önskade resultatet av en sammanhängande, innehållsrik 
grönstruktur i tätorterna. Förvaltningen föreslår därför att man får i uppdrag att ta fram en 
strategi för tätorternas utemiljöer med tillhörande handlingsplan viken skulle kunna 
fungera som ett bra stöd i detaljplanearbetet och arbete med översiktsplan. I strategin ska 
parker, lekparker, aktivitetsytor och tätorternas natur ingå. Den skulle ge ett tydligare 
ramverk för samtliga parter; exploatörer, politiker, kommunens förvaltning samt för 
innevånarna. Inom ramen för en sådan strategi ska frågan om stadspark och central lekplats 
ingå. 
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Handlingsplanen kan också fungera som ett stöd i förvaltningens planering av underhåll och 
utveckling av befintliga parker lekparker och tätortsnära naturområden. 
 
I kommunens grönstrukturplan finns en lista på prioriterade aktiviteter. En park- och 
lekparksstrategi, samt handlingsplaner för gröna åtgärder är aktiviteter som på det här sättet 
kan samlas i två dokument.   
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Strategin tas fram internt av förvaltningen, i samverkan mellan berörda kontor och enheter. 
De faktiska kostnaderna hålls därmed på en låg nivå Resurser avsätts istället i form av tid 
hos de tjänstepersoner som får i uppdrag att arbeta fram planen.  
 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Motionär Peter Evansson 
Samhällsbyggnadskontoret 
Park och naturchef 
planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja x  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Barn är en viktig målgrupp när kommunen ska utveckla tätorternas grönstruktur 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 

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

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

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

 
Att involvera barn i något skede av arbetet med strategin är lämpligt. Hur det ska göras är 
inte beslutat i dagsläget. 

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 



 
 
 
 
Motion om att reservera plats för en Stadspark i centrumplaneringen. 
 
Nu är fyrspårsavtalet tecknat och planeringen fullt igång för att på lång sikt förverkliga 
skapandet av två nya stadsdelar, Nydal (Västra Knivsta) och Alsike Norr. En av de stora 
utmaningarna i detta är att planera och genomföra det så att de nya stadsdelarna blir 
socialt hållbara och trivsamma. 
 
Idag är fokus i stadsplaneringen att bygga med hög förtätning och kommunikationsnära 
boende. Detta ökar den ekologiska hållbarheten och minskar behovet av transporter.  
 
Forskare på University of Exeter och Hokkaido University i Japan har analyserat nio globala 
städer för att se hur de urbana ekosystemen fungerar och påverkas. Huvudförfattaren av 
studien Dr Iain Stott, från University of Exeter säger: 

”– Befolkningen ökar i världens städer och det är livsnödvändigt att bygga nytt på ett sätt 
som är hållbart för ekosystemet, Vår forskning visar att förtätning av städer bör inkludera 
stora öppna grönområden och natur eftersom det ger livsnödvändiga ekosystemtjänster och 
stora fördelar för människor. Detta i kombination med mindre parker, trädgårdar och 
gatuträd är den bästa metoden att bygga städer på.” 

De flesta av oss uppskattar ett besök i en park som avbrott till bebyggda ytor och städer med 
vackra parker är trivsammare att vistas i och besöka än de som saknar desamma. I Knivsta 
har vi redan en god grund för stadspark i å-rummet och grönytorna där.  

När parken i centrum skapas är det viktigt att medborgarna bjuds in i dialog om innehållet 
och vad som ska bli fokus i Knivsta Centralpark. Till exempel är det tydligt i Knivsta idag, att 
det behövs en rejäl lekpark centralt för olika åldrar av barn och ungdomar, varför det bör 
läggas med redan i planeringsstadiet som viktigt. 

Därför yrkar jag på 
- att Kommunfullmäktige uppdrar till Samhällsutvecklingsnämnden att reservera yta 

för en stadspark väster om järnvägen, i nära anslutning till stationsområdet och det 
befintliga grönområdet vid årummet. 

- att parken skapas så snart området är tillgängligt och investeringsmedel samt 
driftsmedel kan avsättas i budget. 

- att det i planeringen för stadsparken läggs in och budgeteras för en ordentligt 
tilltagen lekplats med en del för yngre barn och en del för de något äldre. 

- att projektet bjuder in till medborgardialog i god tid och omfattning för att skapa just 
en stadspark som ligger i linje med Knivstabornas tankar. 

 
Peter Evansson (S), 
Oppositionskommunalråd 



2:e vice ordförande Kommunstyrelsen 



 
 

Peter Evansson Ordförandens förslag Diarienummer 
Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2018/234 
 2019-01-08   
    
 
 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
Motion 2018:05 från Christer Johansson (V) - Säkra mark för 
lekplats åt Knivstas barn 
KS-2018/234 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar för egen del  
 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för tätorternas utemiljöer inklusive 
handlingsplan.  
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 
 
att anse motionen besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen samt kommunstyrelsens 
egna beslut.   
 
 
 
 
 
Peter Evansson (S)  



 
 
 

Samhällsutvecklingsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 
 2018-11-05  

 

Utdragsbestyrkande  Justerares signatur  

 

§§ 127- 145 
 
§ 144 
 
Motion 2018:06 från Christer Johansson (V) och  Malin Tollbom Kjell (V) – Säkra mark för 
lekplats åt Knivstas barn 
SUN-2018/523 

Förslag till beslut 

Samhällsutvecklingsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att besluta 

att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för tätorternas utemiljöer inklusive 
handlingsplan, samt 

att anse motionen besvarad. 

Samhällslutvecklingsnämnden beslutar för egen del  

att uppdra till  förvaltningen att återrapportera till nämnden i juni 2019. 

Sammanfattning av ärendet 

Christer Johansson (V) och Malin Tollbom Kjell (V) yrkar att det snarast behövs avsättas mark 
för en central lekplats.  

Underlag i ärendet 

Josefin Edling, park- och naturchef, svarar på frågor. 
 
Beslut från arbetsutskottet 2018-10-22, § 93 
Tjänsteskrivelse 2018-10-10 
Anmälan av motion KF 2018-04-23 
Motion 2018-04-18 
 
Expedieras till 
 
Akten 
Motionärer Christer Johansson (V) och  Malin Tollbom Kjell (V)  
Samhällsbyggnadskontoret 
Park- och miljöchef 
 



 
 
 

Samhällsutvecklingsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 
 2018-11-05  

 

Utdragsbestyrkande  Justerares signatur  
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer  
Josefin Edling 2018-10-22, rev SUN-2018/523 
 
 
 

  Samhällsutvecklingsnämnden  
 
 
 
 
Motion 2018:06 från Christer Johansson (V)  och Malin Tollbom Kjell 
(V)– Säkra mark för lekplats åt Knivstas barn 
SUN-2018/523 
 
Förslag till beslut 
 
Samhällsutvecklingsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att 
besluta 
 
att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en strategi för tätorternas utemiljöer inklusive 
handlingsplan, 
 
att anse motionen besvarad. 
 
Sammanfattning  
 
Christer Johansson (v) och Malin Tollbom Kjell (v) yrkar att det snarast behövs avsättas mark 
för en central lekplats.  
 
Bakgrund 
 
Johansson och Tollbom Kjell menar att Knivsta behöver en stor lekplats i centrala Knivsta. 
När Knivsta växer ökar behovet av en central lek- och mötesplats för barn och deras familjer. 
Samtidigt bebyggs allt fler möjliga platser och det finns risk att man inte kan hitta en lämplig 
plats för en större lekplats i centrum om det inte görs nu.  
 
Förvaltningen ser att det finns behov av både strategiska ställningstaganden och en mer 
konkret plan för att nå det önskade resultatet av en sammanhängande, innehållsrik 
grönstruktur i tätorterna. Förvaltningen föreslår därför att man får i uppdrag att ta fram en 
strategi för tätorternas utemiljöer med tillhörande handlingsplan viken skulle kunna 
fungera som ett bra stöd i detaljplanearbetet och arbete med översiktsplan. I strategin ska 
parker, lekparker, aktivitetsytor och tätorternas natur ingå. Den skulle ge ett tydligare 
ramverk för samtliga parter; exploatörer, politiker, kommunens förvaltning samt för 
innevånarna. Inom ramen för en sådan strategi ska frågan om stadspark och central lekplats 
ingå. 
 
I kommunens grönstrukturplan finns en lista på prioriterade aktiviteter. En park- och 
lekparksstrategi, samt handlingsplaner för gröna åtgärder är aktiviteter som på det här sättet 
kan samlas i två dokument.   
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Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Strategin tas fram internt av förvaltningen, i samverkan mellan berörda kontor och enheter. 
De faktiska kostnaderna hålls därmed på en låg nivå Resurser avsätts istället i form av tid 
hos de tjänstepersoner som får i uppdrag att arbeta fram planen.  
 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Emma Lundbergh 
Samhällsbyggnadschef 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Motionärer Christer Johansson och Malin Tollbom Kjell 
Samhällsbyggnadskontoret 
Park och naturchef 
planchef 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja x  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

Barn är en viktig målgrupp när kommunen ska utveckla tätorternas grönstruktur 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
 
 

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

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

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

 
Att involvera barn i något skede av arbetet med strategin är lämpligt. Hur det ska göras är 
inte beslutat i dagsläget. 

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 



I det mycket snabbt växande Knivsta är var tredje invånare under 18 år. För de 
äldre finns ett antal restauranger, biblioteket och samlingssalar som kan hyras 
för privata fester. De äldre ungdomarna har två fritidsgårdar och en hel del 
idrottsaktiviteter att välja på. Men vad finns för de mindre barnen? 
 
Under de senaste cirka tolv månaderna har ett antal medbogarförslag passerat 
KF. Medborgarförslag som på olika sätt vill se ett större utbud av aktiviteter för 
barn och unga. Det har i flera av förslagen handlat om att kunna utöva 
aktiviteter som parkour, skate eller andra fysiska övningar. Besluten har ofta 
blivit att besvara medborgarnas förslag, vilket brukar betyda att det är något 
som kommunen vill genomföra, på sikt. Det gemensamma med aktiviteterna är 
att de sker utomhus och kan utövas spontant. 
 
Sågverkstorget som lekplats fick avslag men i svaret kan man läsa följande: ”Att 

verka för en central lekplats är ett arbete som fortlöper parallellt eftersom det 

finns behov av en lekplats också.” Redan för över tio år sedan framfördes 
önskamål om förberedelser för en central lekplats som en samlingspunkt för 
flera generationer. Vänsterpartiet har ännu inte sett några konkreta förslag och 
byggandet av bostäder fortsätter i oförminskad takt. 
 
 
 
Vänsterpartiet Knivsta menar att det snarast behövs reserveras mark för en 
central lekplats i kommunen, där framtiden bor. Vi yrkar därför: 
 
 

 att Knivstas kommun snarast tar fram ett förslag på var en central 
lekplats ska placeras. 
 

 att ytan på lekparken blir så stor att det finns plats för utmanande 
aktiviteter för barn och unga i olika åldrar. 

 
 
 
 
Christer Johansson (V) 

Malin Tollbom Kjell (V)  

Motion 
 
Säkra mark för lekplats åt 
Knivstas barn 

2018.04.18 

Till kommunfullmäktige i Knivsta kommun 

Vänsterpartiet Knivsta 
Box 60 741 22 Knivsta 
knivsta.vansterpartiet.se 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Dan-Erik Pettersson Datum KS-2019/57 
Ekonomichef 2019-01-08   
 
 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Målsättning av indikatorer och bedömning av måluppfyllelse 2019 
KS-2019/57 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att för egen del anta målsättning för indikatorer, 
 
att uppmana nämnderna att förhålla sig till målsättningen för indikatorer samt, 
 
att godkänna anvisning för bedömning av måluppfyllelse. 
 
 
Bakgrund 
 
Kommunfullmäktiges har i Mål och budget 2019 lämnat 11 inriktningsmål samt uppdrag till 
förvaltningen som stakar ut mål och uppdrag för kommunstyrelse och nämnder. 
Inriktningsmålen mäts genom indikatorer som dock saknar riktning (målsättning).  
 
Förvaltningen har därför tagit fram förslag på målsättning med riktningen - öka, bibehålla 
eller minska. I bifogad bilaga finns samtliga indikatorer med föreslagna målsättningar. 
Målsättningen ska förutom staka ut ambitionsnivån också underlätta bedömning av 
måluppfyllelsen i delårsbokslut och årsbokslut.  
 
Definitioner målsättning 
Ska öka, menas en förbättring med >3 % (genomsnitt 3 år), exempelvis nöjd merborgar 
index, målsättning ska öka.  
 
Ska bibehålla, menas en förändring inom +/- 3 % (genomsnitt 3 år), exempelvis låneskuld, 
målsättning ska bibehållas. Om resultatet är bättre än målsättningen bibehålla är det givetvis 
något positivt och tvärtom. 
 
Ska minska, menas en förbättring med >3 % (genomsnitt 3 år), exempelvis utsläpp, 
målsättning ska minska.  
 
I rapportering av delårsbokslut och årsbokslut ska resultat för respektive indikator 
rapporteras. Saknas resultat lämnas kommentaren ”uppgift saknas”. 
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Anvisning måluppfyllelse 
Ett mål har ofta flera indikatorer och en sammanvägning av uppnådda resultat är således 
nödvändig. När mer än 75 procent av indikatorernas målsättning är uppnådda bedöms målet 
som uppnått, understiger andelen 50 procent är måluppfyllelsen inte uppnådd, i annat fall är 
målet delvis uppnått (50-75 procent).   
 
Vid delårsbokslut är det vanligt att indikatorer saknas resultat (värden), då ska en bedömning 
av tidigare års värden och dess trend utgöra grunden för bedömning av måluppfyllelse. 
Bedömning av måluppfyllelse i delårsbokslut är viktig för att politiken ska kunna vidta 
nödvändiga åtgärder vid bristande måluppfyllelse, endast i undantagsfall får måluppfyllelse 
lämnas utan ställningstagande.  
 
Bilaga – Mål och indikatorer samt anvisning 2019 
 
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Ärendet har ingen ekonomisk konsekvens eftersom det är ett förtydligande av beslutade mål.  
 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson  
kommundirektör  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Riktning för indikatorer och bedömning av måluppfyllelse har ingen påverkan på barn. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
      
 
 

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

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

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

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 



 

 

Mål och indikatorer 2019 med anvisning 

 

Anvisnings mål 

Av de 11 inriktningsmålen samt uppdrag ska nämnden redogöra för vilka mål och uppdrag 
som är styrande för nämndens ansvarsområde och på vilket sätt nämnden bidrar till 
kommunfullmäktiges mål och uppdrag.  

Vilka mål och uppdrag är styrande för nämndens ansvarsområde? På vilket sätt ska 
nämnden bidra till kommunfullmäktiges mål? Ange vilka av KFs mål som är styrande för 
nämnden och vilka uppdrag som nämnden tar sig an.  

Nämnden kan välja att bryta ner egna mål utifrån målområdena eller fylla på befintliga mål 
med resultatindikatorer som är specificerade för aktuell nämnds verksamhet. 

Nämndens egna mål och resultatindikatorer bör föregås av en förklaring varför nämnden 
prioriterat målet och vilken koppling dessa har till KFs mål. 

Alla egna mål och ”nya” indikatorer ska vara mätbara och bör gå att jämföra med andra 
kommuner och över tid (grunden bör vara kolada.se eller liknande nationell statistikdatabas).  

Samma uppställnings som KFs mål ska användas för nämndens mål och målsättningen ska 
anges i en siffra som är realistisk och möjlig att nå under mandatperioden. 

 

Definition målsättning 

Trendpilarna är de senaste tre tidigare årens trend.  

Ska öka, menas en förbättring med >3 % (genomsnitt 3 år), exempelvis nöjd merborgar 
index, målsättning ska öka.  

Ska bibehålla, menas en förändring inom +/- 3 % (genomsnitt 3 år), exempelvis låneskuld, 
målsättning ska bibehållas.  

Ska minska, menas en förbättring med >3 % (genomsnitt 3 år), exempelvis utsläpp, 
målsättning ska minska.  

 
Anvisning måluppfyllelse 
 
Ett mål har ofta flera indikatorer och en sammanvägning av uppnådda resultat är således 
nödvändig. När mer än 75 procent av indikatorernas målsättning är uppnådda bedöms målet 
som uppnått, understiger andelen 50 procent är måluppfyllelsen inte uppnådd, i annat fall är 
målet delvis uppnått (50-75 procent).   
 
Vid delårsbokslut är det vanligt att indikatorer saknas resultat (värden), då ska en bedömning 
av tidigare års värden och dess trend utgöra grunden för bedömning av måluppfyllelse. 
Bedömning av måluppfyllelse i delårsbokslut är viktig för att politiken ska kunna vidta 
nödvändiga åtgärder vid bristande måluppfyllelse, endast i undantagsfall får måluppfyllelse 
lämnas utan ställningstagande.  
  



 

 

Värde 
Knivsta kommun ska tillhandahålla effektiv och kvalitativ 
verksamhet 

Mål 1: Knivsta kommun ska säkerställa långsiktig ekonomi i balans 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend1 
Nettokostnad egentlig verksamhet, kr/inv 2 55 839 52 165 (Riket) Ska minska  

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

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

2,5 4.3 (Riket) Ska bibehållas  

 

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

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Nettokostnadsavvikelse totalt (exkl. LSS), andel (%) 
5 

7,8 % 3,6 %      
(Uppsala län) 

Ska minska  

Nöjd medborgarindex helheten 6 53  55 Ska öka  

Kvinnor  
53  

Män   
54  

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

 

 

Mål 3: Knivsta kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där 
medarbetarens kompetens tas tillvara. 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Medarbetarengagemang (HME) – 
motivationsindex 8  

80,4 82 (Uppsala län) Bibehållas  

Medarbetarengagemang (HME) – 
ledarskapsindex 9 

79,6 79 (Uppsala län) Bibehållas   

Sjukfrånvaro 10  5,9 %
  

Kvinnor 6,4 % 
Män 4,1 % 

6,9 % (Uppsala 
län) 

Ska minska  

                                                            

1 Trend är en jämförelse av tidigare års resultat och nuvärdet 
2 www.kolada.se- År 2017 
3 www.kommuninvest.se- År 2017 
4 www.kolada.se- År 2017 
5 www.kolada.se- År 2017 
6 www.kolada.se- År 2017 
7 www.kolada.se- År 2017 
8 www.kolada.se- År 2018 
9 www.kolada.se- år 2018 
10 www.kolada.se- år 2017 

http://www.kolada.se-/
http://www.kommuninvest.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/


 

 

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

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

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Nöjd Inflytande-Index – Helheten 11 40 39       

(Uppsala län) 
Ska öka  

Kvinnor 
38 

Män  
42 

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

Ska 
bibehållas 

 

Nöjd kund index (NKI) kommunens 
myndighetsutövning 13 

61  71 
(genomsnittligt 
resultat) 

Ska öka  

Idéburet-offentliga partnerskap antal Egen mätning  Ska öka  

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

Flickor åk 9           
20 % 

Flickor åk 9 
(Uppsala län) 
14,3 % 

Ska 
bibehållas 

 

Pojkar åk 9        
30,2 % 

Pojkar åk 9 
26,3 % 

 

Mål 5: Knivstas invånare och särskilt unga ska ges möjlighet till en aktiv 
och meningsfull fritid 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Andelen unga som känner sig trygga i 
församlings-, förenings-, eller 
idrottslokaler 15 

Åk 7 
flickor 
63 % 

Åk 7 
pojkar 
75 % 

Åk 9 
flickor 
68 % 

Åk 9 
pojkar 
85 % 

Flickor länet 
69 %     
Pojkar länet 
80 % 

Ska öka  

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

Åk 7 
flickor 
22 % 

Åk 7 
pojkar 
65 % 

Åk 9 
flickor 
46 % 

Åk 9 
pojkar 
72 % 

Flickor länet 
50 %     
Pojkar länet 
71 % 

Ska öka  

Nöjd Medborgar-Index - Idrott- och 
motionsanläggningar 17 

60 59      
(Uppsala län) 

Ska 
bibehållas 

 
Kvinnor         
61 

Män               
60 

                                                            
11 www.kolada.se- År 2017 
12 www.kolada.se- Val 2014 
13 Öppna jämförelse (Insikt)- År 2017 
14 Liv och hälsa UNG- År 2017 
15 Liv och hälsa UNG- År 2017 Rapportering sker som ett genomsnitt för kommunen (ej på Årskursnivå) 
16 Liv och hälsa UNG- År 2017 Rapportering sker som ett genomsnitt för kommunen (ej på Årskursnivå) 
17 www.kolada.se- År 2017 

http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/


 

 

 
Mål 6: Knivstas invånare ska ges grundläggande förutsättningar till en 
god hälsa 

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Ohälsotal, dagar 18  18,1 % 27,3 %          

(Uppsala län) 
Ska 
bibehållas 

 

Kvinnor 
23,8 % 

Män 
12,4 % 

Kvinnor 
34,3 % 

Män 
20,7 % 

Andel vuxna som skattar sin hälsa som bra 19  75 % 73 %             
(Uppsala län) 

Ska 
bibehållas 

 

Kvinnor 
72 % 

Män   
78 % 

Kvinnor 
70 % 

Män      
77 % 

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

Flickor 
62 % 

Pojkar 
84 % 

 (Uppsala län) Ska öka  

Flickor  
63 % 

Pojkar 
82 % 

Andelen elever i åk 9 som brukat/röker 21  

-alkohol 

-narkotika 

-cigaretter 

Flickor 
44 % 

Pojkar 
40 % 

Flickor  
45 % 

Pojkar 
40 % 

Ska minska  

Flickor 
4,6 % 

Pojkar 
5,4 % 

Flickor 
5,2 % 

Pojkar  
7 % 

Flickor 
7,6 % 

Pojkar 
1,3 % 

Flickor 
3,1 % 

Pojkar 
2,1 % 

 
 
 
 
 
 
 
  

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

http://www.kolada.se-/


 

 

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

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

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Andel föräldrar som är nöjda med sitt barns 
förskola i sin helhet22 

92,3 %  Ska 
bibehållas 

 

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

Ska 
bibehållas 

 

Antal inskrivna elever per avdelning 
fritidshemmet 24 

 
 

50,2 38,3 (Kommun-
gruppen) 

Ska 
bibehållas 

 

Andel behöriga till gymnasieskolan, 
hemkommun 25 

90, 6 % 85,2 (Uppsala län) Ska öka  

Flickor 
91 % 

Pojkar 
90,2 % 

Flickor 
89,1 % 

Pojkar      
81,9 % 

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

84,7 % 79,3 %   (Uppsala län) Ska öka  

Flickor 
83,5 % 

Pojkar 
85,9 % 

Flickor 
80,3 % 

Pojkar     
78,3 % 

 

Mål 8: Kommunens invånare ska erbjudas stöd utifrån sin aktuella 
livssituation.  

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, 
andel (%) 27 

2,8 7,2              
(Uppsala län) 

Ska bibehålla  

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

85 75              
(Uppsala län) 

Ska bibehålla  

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

7,7 9,2             
(Uppsala län) 

Ska minska  
Kvinnor 
7,3% 

Män    
8,0 % 

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

3219 3043       
(Uppsala län) 

Ska 
bibehållas 

 

 

  
                                                            
22 Kommunens egna enkät- kommunala och fristående förskolor 
23 www.skolverket.se- År 2017 
24 www.skolverket.se- År 2017 
25 www.kolada.se- År 2017 
26 www.kolada.se- År 2017 
27 www.kolada.se- År 2016 
28 www.kolada.se- År 2017 
29 www.kolada.se- År 2016 
30 www.kolada.se- År 2017 

http://www.skolverket.se-/
http://www.skolverket.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/


 

 

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

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , 
andel (%) av maxpoäng 31 

100 % 69 %                
(Uppsala län) 

Ska 
bibehållas 

 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - 
helhetssyn, andel (%) 32 

93 % 91 %               
(Uppsala län) 

 

Ska 
bibehållas 

 
Kvinnor 
90 % 

Män      
96 % 

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

95 % 87 %              
(Uppsala län) 

 

Ska 
bibehållas 

 
Män   
91 % 

Kvinnor 
100 % 

 
  

                                                            
31 www.kolada.se- År 2017 
32 www.kolada.se- År 2017 
33 www.kolada.se- År 2017 

http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/


 

 

Värna 
Knivsta kommun ska växa hållbart och vara ett föredöme inom 
miljöområdet. 

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

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Nöjd Region-Index – Bostäder 34 56 51     

(Uppsala län) 
Ska 
bibehållas 

 

Kvinnor 
56 

Män 
57 

Cykelväg i kommunen meter/inv 35 1,8 m 1,5 m    
(Uppsala län) 

Ska öka  

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

9,2 3,2     
(Uppsala län) 

Ska 
bibehållas 

 

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

6,4 2,8 Ska minska  

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

42 % 43 % 
(Uppsala län) 

Ska öka  

 

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

Resultatindikatorer Nuvärde Jämförvärde Målsättning Trend 
Nöjd Medborgar-Index – Invånarnas nöjdhet med 
kommunens miljöarbete39 

60 57      
(Uppsala län) 

Ska 
bibehållas 

 

Kvinnor 
61 

Män 
59 

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under 
hela året 40 

22 % 27 %  
(Uppsala län) 

Ska öka  

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

4,62 5,14   
(Uppsala län) 

Ska minska  

 

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

http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
http://www.kolada.se-/
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Siobhán Górny Datum KS-2019/50 
Kommunsekreterare  2019-01-04   
 
 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Firmatecknare för Knivsta kommun 2019-2022  
KS-2019/50 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att uppdra åt kommunstyrelsens ordförande Peter Evansson och vid förfall för honom 
kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Boo Östberg och vid även hans förfall 2:e vice 
ordförande Lennart Lundberg att teckna Knivsta kommuns firma i förening med antingen 
kommundirektör Lena Fransson, kanslichef Åsa Franzén eller ekonomichef Dan-Erik 
Pettersson, samt   
 
att uppdra åt kommundirektör, kanslichef eller ekonomichef var för sig eller till tjänsteman 
som kommun delegerat till i särskild ordning att underteckna reguljära bank- och 
postärenden av icke ekonomisk karaktär. 
 
Sammanfattning  
 
I samband med att avtal och överenskommelser tecknas mellan Knivsta kommun och annan 
part förekommer det att underskrift av kommunens firmatecknare efterfrågas. Ofta begärs 
också att kommunen ska kunna visa ett beslut om att berörd person har blivit utsedd till 
firmatecknare.  
 
Bakgrund 
 
Firmatecknare är en civilrättslig term som används beträffande personer som utsetts av 
styrelsen för till exempel ett aktiebolag eller en ekonomisk förening att företräda bolaget eller 
föreningen och teckna dess firma. Firmatecknare regleras i aktiebolagslagen (2005:551) 
respektive lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Begreppet firmatecknare finns 
däremot inte i kommunallagen. Vem som företräder en kommun i avtalsrättsliga eller andra 
sammanhang avgörs i stället av kommunallagens regler om beslutanderättens fördelning i 
form av delegering genom reglementen (från kommunfullmäktige till nämnd) och 
delegationsordningar (inom nämnden och dess förvaltning).  
 
I de flesta ärenden framgår vem som är behörig att underteckna handlingar av 
delegationsordningen. Ibland är avtal/överenskommelser också följden av särskilt fattade 
beslut av kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Det förekommer dock att kommunens 
firmatecknare efterfrågas i samband med ingående av avtal vid ärendetyper som inte anges i 
delegationsordningen, eller då kommunen ansöker om medel till diverse projekt. Många 
kommuner fattar därför beslut om att utse särskild firmatecknare för att underlätta 
ärendehanteringen, trots att bestämmelser om detta inte finns i kommunallagen. Så har 
också varit fallet i Knivsta, där kommunstyrelsens ordförande alternativt vice ordförande  
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tillsammans med kommundirektör, administrativ chef eller ekonomichef varit firmatecknare 
enligt särskilt beslut.  
 
Beslutet om att utse firmatecknare fattas separat och ingår inte i delegationsordningen, 
eftersom det är en annan sorts behörighetsbeslut. Firmatecknandet kan inte vara delegation, 
eftersom det inte är tillåtet att delegera beslutsrätt till förtroendevald och tjänsteman i 
förening.  
 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
Lena Fransson 
kommundirektör 
 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Ekonomikontoret 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Beslutet att utse särskilda firmatecknare är en administrativ åtgärd som inte direkt 
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 



 
 

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Karin Carlsson Datum KS-2018/806 
Verksamhetscontroller 2019-01-04   
    
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
Uppföljning av internkontrollplan avseende kvalitet 2018 för 
samverkansnämnden 
KS-2018/806 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna uppföljningen av internkontrollplan avseende kvalitet 2018 för 
samverkansnämnden. 
 
 
Sammanfattning  
 
Uppföljningen av internkontrollplanen för 2018 visar att ett av två kontrollområden som skulle 
utföras under 2018 har genomförts. I tabellen finns en redovisning av vad som genomförts 
enligt plan. 
 
Bakgrund 
 
Från och med 1 januari 2019 upphörde samverkansnämnd som nämnd och därmed så är 
ärendet flyttat till kommunstyrelsen för beslut. Samverkansnämnden har i sin 
internkontrollplan gällande kvalitet för 2018 tagit beslut om vilka uppföljningar och 
granskningar som skulle genomföras under året för att säkerställa att verksamheten bedrivs 
på ett sätt så att den är ändamålsenlig, effektiv och följer lagar och regler.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
Lena Fransson 
Kommundirektör 
 
 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Handläggare 



 
 

Barnchecklista inför beslut 
 
 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej x  
 

Förklara oavsett svar. 
 

Uppföljningen av samverkansnämndens internkontrollplan avseende kvalitet för 2018 
syftar till att visa på hur förvaltningen under året har arbetat med beslutade kontroller. 
Internkontrollen avseende kvalitet syftar till att säkerställa ändamålsenlighet, 
kostnadseffektivitet, tillförlig rapportering och information, säkerhet, efterlevnad av lagar, 
regler och beslut eller att upptäcka allvarliga brister. Beslutet om att godkänna 
uppföljningen av internkontrollplanen bedöms dock inte påverka barn på ett direkt sätt, 
utan handlar snarare om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem och i 
förlängningen bidra till en hög kvalitet i verksamheterna.  
 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

      
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
 

Ja  Nej   
 

 
 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 

1 
 

2019-01-04 
Uppföljning av internkontrollplan för kvalitet för samverkansnämndens verksamheter 2018, dnr. KS-2018/806 
 

 
Särskilda utvecklingsprojekt, granskningar och uppföljningar 
 
Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Kommentar 
 
 
Implementering 
 
 

 
Att implementering av ny 
driftleverantör utförs grundligt 
och korrekt i varje steg 
 

Enkätundersökning och analys           IT-chef Ej genomfört 

 
 
 

IT-säkerhet   IT-strateg  Maj 2017  Samlad risk: 8 

 
 
 

Att kommunen har säkra och 
välfungerande rutiner för 
teknisk åtkomst till känslig 
information på individnivå 
(skyddade adresser/identiteter) 
och om kommersiella 
förhållanden.  
 
 

Uppföljning och genomgång av 
hanteringen och rutiner kring 
persondata 

 
Verksamhetscontroller 
 

Genomfört: 
Internkontrollområdet har 
genomförts genom en 
revisionsrapport som sedan har 
följt upp i en särskild 
uppföljning. 

 
Årligen återkommande aktiviteter för att följa upp kvalitet, nöjdhet och måluppfyllnad 
 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Redovisning till nämnd 

 Mål och budget 

 
Att planering och utförande i 
verksamheterna sker enligt 
angivet uppdrag samt 
ekonomiska ramar. 
 

Uppföljning och analys av 
resultat utifrån mål, uppdrag 
och budget 

Kanslichef och IT-chef 

Avrapportering per augusti 2018 i 
samband med delårsbokslut och i 
verksamhetsberättelsen i samband 
med årsbokslutet för 2018. 

 



 
 

Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Karin Carlsson Datum KS-2018/776 
Verksamhetscontroller 2019-01-04   
    
 

Kommunstyrelsen 
 
 
 
Uppföljning av internkontrollplan avseende kvalitet 2018 för 
kommunstyrelsens verksamheter 
KS-2018/776 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att godkänna uppföljningen av internkontrollplan avseende kvalitet 2018 för 
kommunstyrelsen verksamheter. 
 
 
Sammanfattning  
 
Uppföljningen av internkontrollplanen för 2018 visar att ett av två kontrollområden som skulle 
utföras under 2018 har genomförts. Kontrollområdet medborgarinsyn är påbörjat och har 
flyttats över till 2019-års plan. I bifogad tabell finns en redovisning av vad som genomförts 
enligt plan. 
 
Bakgrund 
 
Kommunstyrelsen har i sin internkontrollplan gällande kvalitet för 2018 tagit beslut om vilka 
uppföljningar och granskningar som skulle genomföras under året för att säkerställa att 
verksamheten bedrivs på ett sätt så att den är ändamålsenlig, effektiv och följer lagar och 
regler.  
 
Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Föreslaget beslut bedöms inte leda till några ekonomiska konsekvenser utöver befintlig 
budgetram.  
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
Lena Larsson  Åsa Franzén           Dan-Erik Petterson           Marie Sohlberg 
Fritid- och kulturchef  Kanslichef               Ekonomichef           Personalchef 
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Handläggare 



 
 

 
Barnchecklista inför beslut 
 
 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 
 

Ja  Nej x  
 

Förklara oavsett svar. 
 

Uppföljningen av kommunstyrelsens internkontrollplan avseende kvalitet för 2018 syftar 
till att visa på hur förvaltningen under året har arbetat med beslutade kontroller. 
Internkontrollen avseende kvalitet syftar till att säkerställa ändamålsenlighet, 
kostnadseffektivitet, tillförlig rapportering och information, säkerhet, efterlevnad av lagar, 
regler och beslut eller att upptäcka allvarliga brister. Beslutet om att godkänna 
uppföljningen av internkontrollplanen bedöms dock inte påverka barn på ett direkt sätt, 
utan handlar snarare om att vidmakthålla ett fungerande internkontrollsystem och i 
förlängningen bidra till en hög kvalitet i verksamheterna.  
 

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 
 

      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 
 

      
 
 

4. Har barn fått uttrycka sina åsikter?  
 

Ja  Nej   
 

 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
 

 
KS-2018/776: Uppföljning av internkontrollplan avseende kvalitet för kommunstyrelsens verksamheter 2018 
 

Särskilda utvecklingsprojekt, granskningar och uppföljningar 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Kommentar 

 

Medborgarinsyn 

 

 

 

Att kommunen är aktiv i dialoger 
med invånarna vid exploatering 
av kommunens mark 
 

Genomgång av 
kommunens olika 
forum och processer för 
kommunikation till 
medborgarna   

 
Verksamhetscontroller 
 

Kontrollområdet är flyttat till 2019-års 
internkontrollplan 
 

Integration 
Att kommunen har en 
välfungerande integrationsprocess 

Enkätundersökning och 
granskning av 
kommunens processer 

Verksamhetscontroller 

Genomfört  
Kommunens revisorer (PWC) har under 2018 
genomfört en uppföljning av hur kommunens 
arbete gällande mottagande och integration 
fungerat. Särskild rapportering av 
uppföljningen kommer att ske under våren 
2019. 
 

Årligen återkommande aktiviteter för att följa upp kvalitet, nöjdhet och måluppfyllnad 

Kontrollområde Kontrollmoment Kontrollmetod Kontrollansvarig Kommentar 

Kvalitetsredovisning för 

verksamhetsåret 2017 

Att verksamheten håller god kvalitet 
utifrån kommunens styr- och 
kvalitetssystem samt 
kommunfullmäktiges 
kvalitetsuppdrag. 

Sammanställning av jämförelser, 
resultat av granskningar, 
brukarundersökningar mm. och 
analys utifrån det. 

Verksamhetscontroller Redovisad första halvåret 2018. 

 Mål och budget 

Att planering och utförande i 
verksamheterna sker enligt angivet 
uppdrag samt ekonomiska ramar. 

Uppföljning och analys av resultat 
utifrån mål, uppdrag och budget 

Kanslischef, ekonomichef, 
personalchef, fritid- och 
kulturchef 

Avrapportering per augusti 2018 i 
samband med delårsbokslut och i 
verksamhetsberättelsen i samband 
med årsbokslutet för 2018. 

Nyckeltal KKIK 

 

Att verksamheterna har tydligt 
brukarfokus där bemötandefrågor är 
en central aspekt samt att 
verksamheterna i helhet håller hög 
kvalitet utifrån ett brukarperspektiv. 

Rapportering utifrån 
medborgarundersökning, 
brukarundersökningar och KKiK 
(Kommunens kvalitet i korthet) 

Verksamhetscontroller Redovisad första halvåret 2018. 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Siobhán Górny Datum KS-2019/51 
kommunsekreterare 2019-01-04   
 
 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-2022 
KS-2019/51 
 
Förslag till beslut  
 
Kommunstyrelsen beslutar 
 
att anta Arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 
Sammanfattning 
 
Enligt reglementet för kommunstyrelsen och nämnderna ska det finnas ett arbetsutskott inom 
styrelsen, som också ska vara personalutskott. Reglementet fastslår också att utskottens 
uppgifter ska fastställas särskilt vis tillsättandet. Arbetsordningen reglerar bl.a. vad utskottets 
ansvarsområden är, hur möten ska äga rum, samt vilka tjänstepersoner som ska kallas.  
 
Allmänt om arbetsutskott 
 
Det är mycket vanligt att kommuner organiserar den politiska verksamheten så att styrelsen 
och nämnderna (alla eller vissa) har arbetsutskott. Ett arbetsutskott är en mindre, särskilt 
utsedd grupp inom den större instansen med uppdraget att bereda ärenden till 
huvudinstansens möten. Utskottet brukar normalt också ha viss beslutsdelegation samt en 
samordnande och samverkande funktion. Syftet med att ha ett arbetsutskott är att göra 
arbetet i huvudinstansen mer effektivt. Det ställer i sin tur vissa krav på utskottets arbetssätt, 
för om utskottet inte arbetar effektivt kommer inte någon förbättring att märkas i 
huvudinstansens arbete.  
 
En stor del av den politiska beredningen är diskussioner och överenskommelser. Ett effektivt 
arbetsutskott ska kunna lyfta en del av dessa frågeställningar och avlasta kommunstyrelsens 
sammanträde från tunga diskussioner och debatter. Det är därför lämpligt att det i utskottet 
finns representation från både majoritet och opposition. Dock ska det vara tydligt att 
arbetsutskottet är en liten, särskilt utsedd grupp ur kommunstyrelsen – utskottet ska med 
andra ord inte innehålla för många ledamöter.  
 
I Knivsta är det endast kommunstyrelsen som enligt reglementet ska ha ett arbetsutskott. För 
övriga nämnder är det valfritt. Samtliga nämnder har i övrigt möjlighet att inrätta även andra 
utskott.   
 
Arbetsutskottets beredande arbete 
 
Att bereda ett ärende innebär att ett beslutsunderlag tas fram för den instans som ska fatta 
beslut, med de nödvändiga fakta som behövs för beslutsfattandet. För arbetsutskottets del  
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innebär detta att det underlag som förvaltningen tagit fram måste granskas och diskuteras. 
När utskottet gjort detta kan det rekommendera kommunstyrelsen att fatta ett visst beslut.  
 
I utskottets beredande funktion ligger också ett mandat att inte överlämna ärenden till 
kommunstyrelsen om utskottet anser att underlaget behöver kompletteras eller ärendet 
utredas vidare.  
 
 
Upprättande av beslutsunderlag  
 
I och med att utskottet har denna beredande funktion och fungerar som en kvalitetskontroll 
gentemot styrelsen har styrelsen under förra mandatperioden betraktat beslutsunderlagen 
som skickas till arbetsutskottet som  arbetsmaterial, dvs inte som upprättade handlingar. 
Först i och med utskottets behandling och godkännande har handlingarna ansetts 
färdigställda och upprättade i lagens mening, och därmed allmänna. Utskicket till 
arbetsutskottet är med andra ord inte offentligt utan internt.  
 
Att handlingarna inte är allmänna innebär inte att de är belagda med sekretess. Dock finns 
det ingen skyldighet att lämna ut dem på begäran, vilket vore fallet om de var allmänna. En 
del av underlagen i utskicken kommer förstås att vara allmänna handlingar, t.ex. inkomna 
handlingar eller sådan som redan upprättats av myndigheten. Det är endast handlingar som 
inte är formellt färdigställda som kan klassas som arbetsmaterial.  
 
 
Kallelse, utskick och dokumentation av utskottets arbete 
 
Förslaget till arbetsordning föreslår en förenkling av utskicket till arbetsutskottet samt 
dokumentationen av utskottets arbete. Syftet är att effektivisera och förenkla, i enlighet med 
det effektiviseringsuppdrag förvaltningen fått. De beslutsunderlag som tagits fram till 
kommunstyrelsen ska fortfarande skickas till arbetsutskottet för beredning, men det räcker 
med fyra dagar innan. Det innebär att utskottet får handlingarna två arbetsdagar och en helg 
innan sitt möte.   
 
Under förra mandatperioden dokumenterades förslaget till beslut i ett särskilt protokoll, men 
för att effektivisera arbetet kommer under denna mandatperiod arbetsutskottets 
ställningstagande istället att noteras direkt i kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde.  
 
I de ärenden där arbetsutskottet har delegation och kan fatta beslut ska naturligtvis beslutet 
dokumenteras i ett beslutsprotokoll, som anmäls till kommunstyrelsen.  
 
 
Särskilt om personalutskott  
 
Kommunstyrelsen är kommunens anställande myndighet och ansvarar för personalen. De 
flesta beslut är delegerade till tjänstepersoner. 
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En del ärenden kan anses så principiellt viktiga att de bör fattas på politisk nivå, men vanligt 
är ändå att kommuner delegerar dessa frågor till ett särskilt utskott för att bl.a. undvika att 
eventuell känslig information sprids till en större krets än nödvändigt. Reglementet stadgar 
att arbetsutskottet även ska vara personalutskott för kommunstyrelsen. I allmänhet kan det 
betyda att arbetsutskottets ledamöter får mer riktad information i personalfrågor. Själva 
mängden beslutsfrågor har historiskt sett varit liten och vid behov skickas en särskild kallelse 
ut till ett formellt personalutskottsmöte .  
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson  
kommunchef  
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Att anta en arbetsordning för arbetsutskottet är en rent administrativ åtgärd som inte 
bedöms påverka barn.  

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
      
 
 

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

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

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

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 
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Arbetsordning för kommunstyrelsens arbetsutskott 
Förslag 2019-01-04 
Antagen av kommunstyrelsen den XX 
När denna arbetsordning antagits upphör tidigare arbetsordning att gälla.  

Innehåll 
 

§ 1 Utskottets beredande funktion och särskilda digitaliseringsansvar ............................ 2 
§ 2 Utskottets delegation ................................................................................................. 2 
§ 3 Utskottets sammansättning och beslutsförhet ........................................................... 2 
§ 4 Utskottets möten ........................................................................................................ 2 
§ 5 Kallelse och underlag ................................................................................................. 2 
§ 6 Protokoll ..................................................................................................................... 2 
§ 7 Mötenas offentlighet ................................................................................................... 2 
§ 8 Ersättning ................................................................................................................... 2 
§ 9 Kallade tjänstemän .................................................................................................... 3 
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Utöver det som framgår av bestämmelserna i det av kommunfullmäktige antagna 
reglementet för kommmunstyrelsens och nämnderna gäller följande bestämmelser:  

§ 1 Utskottets beredande funktion och särskilda digitaliseringsansvar 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har en beredande, samordnande och samverkande 
funktion. När ett ärende beretts av utskottet bör förslag till beslut läggas fram.  

Arbetsutskottet ansvarar också övergripande för digitaliseringen av kommunens interna och 
externa verksamhet.  

§ 2 Utskottets delegation 
Arbetsutskottets delegation framgår av kommunstyrelsens delegationsordning. Utskottets 
beslut dokumenteras i protokoll. Utskottets förslag till beslut till kommunstyrelsen, om sådant 
finns, redovisas i kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde.  

§ 3 Utskottets sammansättning och beslutsförhet 
Arbetsutskottet består av det antal ledamöter som kommunstyrelsen bestämmer, med de 
begränsningar som framgår av reglementet. Kommunstyrelsens presidium ska alltid vara 
ledamöter i arbetsutskottet. Kommunstyrelsens ordförande är ordförande i arbetsutskottet. 
För att utskottet ska vara beslutsfört krävs att minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

§ 4 Utskottets möten 
Arbetsutskottet ska ha en sammanträdesplan som fastställs av kommunstyrelsen inför varje 
nytt år. Ordföranden kallar till extra möten vid behov.  

§ 5 Kallelse och underlag  
Kallelse till utskottets möten görs via automatiska mötesbokningar. Utkastet till kallelse till 
kommunstyrelsens sammanträde samt beslutsunderlagen skickas till arbetsutskottet fyra 
dagar innan mötet. Om arbetsutskottet ska fatta beslut i en fråga bör en separat kallelse utgå 
med beslutsunderlag.  

§ 6 Protokoll 
Eventuella protokoll från utskottets sammanträden ska justeras av ordförande tillsammans 
med en på sammanträdet utsedd justerare och ska anmälas till kommunstyrelsen.  

I fråga om jäv, protokollföring, protokollets innehåll och justering samt reservationer, äger 
kommunallagens regler tillämpning.  

§ 7 Mötenas offentlighet  
Utskottets möten är slutna. Utskottet bestämmer i vilken utsträckning utomstående får delta 
för att lämna upplysningar eller föredra ärenden.  

§ 8 Ersättning 
Ersättning för ledamöterna utgår enligt Knivsta kommuns gällande ersättningsreglemente. 
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§ 9 Kallade tjänstemän 
Kommundirektör, kanslichef, kultur- och fritidschef, HR-chef och ekonomichef bör alltid kallas 
till arbetsutskottets sammanträden. Kommunens interna ledningsgrupp ska alltid få kallelsen 
för kännedom.  
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Siobhán Górny Datum KS-2019/95 
Kommunsekreterare 2019-01-18   
 
 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott 2019 
KS-2019/95 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att arbetsutskottet år 2019 sammanträder den 13 februari, 12 mars, 10 april, 8 maj, 14 
augusti, 11 september, 9 oktober samt 27 november.  

Sammanfattning 
Enligt arbetsordningen för kommunstyrelsens arbetsutskott ska kommunstyrelsen bestämma 
utskottets sammanträdestider.  

Övergripande om sammanträdesplaneringen 
Hänsyn har tagits till helgdagar och skollov. Förslaget utgår från den redan fastställda 
sammanträdesplaneringen för kommunstyrelsen.  

Ändringar jämfört med tidigare år 
Eftersom utskottets sammanträden inte längre kommer att protokollföras (såvida inte beslut 
fattas) finns det möjlighet att lägga utskottssammanträden närmare det datum då utskick till 
kommunstyrelsen ska ske. Utskottet föreslås därför sammanträda på onsdagar från och med 
2019. Dessutom ska utskottet få möteshandlingar fyra dagar innan istället för en vecka. 
Syftet är att ge förvaltningen längre tid för handläggning och ge en effektivare 
beslutsprocess.  

Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  

 
 
 
 
Lena Fransson    Åsa Franzén 
kommundirektör    kanslichef  
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Ledningsgrupp 
Samtliga nämnder  
Informationsenheten  
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Barnen till de politiker och tjänstemän som deltar på sammanträden påverkas av 
sammanträdesplaneringen.  

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
Planeringen har tagit hänsyn till skollov.  
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

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

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

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

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

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Henrik Loxell Datum KS-2019/94 
Jurist 2019-01-18  
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Inrättande av ett utskott för kultur- och fritidsfrågor och antagande 
av arbetsordning för utskottet 
KS-2019/94 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att inrätta ett kultur- och fritidsutskott,  
att fastställa föreslagen arbetsordning för kultur- och fritidsutskottet,  
att kultur- och fritidsutskottet övertar rollen som styrgrupp för CIK från arbetsutskottet. 

Sammanfattning  
Då kommunens ansvar för kultur- och fritidsfrågor ligger som en del i kommunstyrelsens 
bredare arbete inrättas ett särskilt utskott för att fokusera på dessa frågor. 

Bakgrund 
Under den senast gångna mandatperioden, 2014–2018, har kommunen saknat särskild 
nämnd med ansvar för kultur- och fritidsfrågor. Ansvaret har istället vilat hos 
kommunstyrelsen vid sidan av den nämndens kommunövergripande ledande, samordnande, 
och uppföljande funktioner. Mycket händer dock inom området, kommunen satsar stort på ett 
centrum för idrott och kultur, och frågorna kan komma att undgå den ingående politiska 
beredning som de behöver utan vare sig egen facknämnd eller annat sätt att ge dem 
nödvändigt fokus. 
Förslaget är därför att inrätta ett särskilt utskott för att bereda ärendena inom kultur- och 
fritidsområdet för kommunstyrelsens räkning. Utskottet tar över kommunstyrelsens 
arbetsutskotts roll på området och kan i framtiden även ges större delegation att på egen 
hand besluta i lämpliga frågor.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Förslaget kommer innebära högre kostnader för de arvoden till politiker som deltar i 
utskottets arbete. Hur förslaget påverkar kostnaderna på området för kultur- och fritid är 
svårare att definitivt uttala sig om. En ökad insyn i, och djupare förståelse för, frågorna som 
utskottsledamöterna kan förväntas skaffa sig kan dock leda till effektivare politiska 
prioriteringar på området. 
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Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson   
Kommundirektör   
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Fritids- och kulturkontoret  
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Beslutet är en rent administrativ åtgärd. 

 
 

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 



 
 

Arbetsordning för kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 
Antaget av kommunstyrelsen den xx januari 2019 § XX 
 
FÖRSLAG 2019-01-18 
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§ 7 Ersättning ........................................................................................................................ 3 

§ 8 Kallade tjänstemän ......................................................................................................... 3 

 
 
 
  



 
 

§ 1 Utskottets roll 
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har en beredande roll i de ärenden som 
ankommer kommunstyrelsen inom områdena för kultur och fritid. När ett ärende beretts av 
utskottet bör förslag till beslut läggas fram. Utskottet har även att besluta i ärenden i den 
utsträckning som kommunstyrelsen delegerat denna rätt.  

§ 2 Utskottets delegation 
Utskottets delegation framgår av kommunstyrelsens delegationsordning. Utskottets beslut 
dokumenteras i protokoll. Utskottets förslag till beslut till kommunstyrelsen, om sådant finns, 
redovisas i kallelsen till kommunstyrelsens sammanträde. 

§ 3 Utskottets sammanträden 
Utskottet ska ha en sammanträdesplan som fastställs av kommunstyrelsen inför varje nytt år. 
Ordföranden kallar till extra sammanträden vid behov. 

§ 4 Kallelse och underlag till sammanträdet 
Kallelse till utskottets möten görs via automatiska mötesbokningar. Utkastet till kallelse till 
kommunstyrelsens sammanträde samt relevanta beslutsunderlag skickas till utskottet innan 
mötet. Om arbetsutskottet ska fatta beslut i en fråga bör en separat kallelse utgå med 
beslutsunderlag.  

§ 5 Protokoll 
Eventuella protokoll från utskottets sammanträden ska justeras av ordförande tillsammans 
med en på sammanträdet utsedd justerare och ska anmälas till kommunstyrelsen.  
I fråga om jäv, protokollföring, protokollets innehåll och justering samt reservationer, äger 
kommunallagens regler tillämpning.  

§ 6 Sammanträdenas offentlighet 
Utskottets sammanträden är slutna. Utskottet bestämmer i vilken utsträckning utomstående 
får delta i sammanträden för att lämna upplysningar eller föredra ärenden. 

§ 7 Ersättning 
Ersättning för ledamöterna utgår enligt Knivsta kommuns gällande ersättningsreglemente. 

§ 8 Kallade tjänstemän 
Fritids- och kulturchef ska alltid kallas till utskottets sammanträden.  
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Siobhán Górny Datum KS-2019/96 
Kommunsekreterare 2019-01-09   
 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
Sammanträdestider för kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott 
2019 
KS-2019/96 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar 

att kultur- och fritidsutskottet år 2019 sammanträder den 11 februari, 10 mars,8 april, 6 maj, 
12 augusti, 9 september, 7 oktober samt 25 november, samt 

att utskottets ordförande kan ställa in sammanträden om behov saknas.  

Sammanfattning 
Enligt arbetsordningen för kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott ska kommunstyrelsen 
bestämma utskottets sammanträdestider.  

Övergripande om sammanträdesplaneringen 
Hänsyn har tagits till helgdagar och skollov. Förslaget utgår från den redan fastställda 
sammanträdesplaneringen för kommunstyrelsen. Utskottet föreslås sammanträda på 
måndagar innan arbetsutskottets sammanträden, som äger rum på onsdagar. Det innebär att 
handlingar till utskottet kommer att gå ut på fredagen innan sammanträdet. Vid ärenden där 
utskottet ska fatta beslut får troligen justeringar göras i denna planering, men eftersom 
delegationsordningen ännu inte är klar är det svårt att förutse hur stort behovet är. Utskottets 
sammanträden måste ligga i gemenskap med arbetsutskottets sammanträden för att 
säkerställa att ärenden kan gå vidare till kommunstyrelsen vid behov utan förseningar.  

Det är även oklart om utskottet kommer att behöva bereda ärenden till varje 
kommunstyrelsesammanträde. Utskottets ordförande föreslås därför kunna ställa in 
sammanträden om det inte finns något behov av ett formellt möte. T.ex. kan ren information 
av kortare slag skickas i e-post.  

Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  

 
Lena Fransson    Åsa Franzén 
kommundirektör    kanslichef  
 
 
Beslutet ska expedieras till: 
Akten 
Ledningsgrupp 
Fritids- och kulturkontoret  
Informationsenheten  
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
Barnen till de politiker och tjänstemän som deltar på sammanträden påverkas av 
sammanträdesplaneringen.  

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
Planeringen har tagit hänsyn till skollov.  
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

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

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

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

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

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Dan-Erik Pettersson Datum KS-2018/725 
Ekonomichef 2019-01-07 
 
 
 

   Kommunstyrelsen 
 
 
 
Svar på revisionsrapport – Granskning av Knivsta kommuns 
styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi samt åtgärder 
vid bristande måluppfyllelse 
KS-2018/725 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen beslutar  
 
att överlämna tjänsteskrivelse 2019-01-07 som svar på revisorernas brev angående 
granskning av Knivsta kommuns styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi samt 
åtgärder vid bristande måluppfyllelse, 
 
att genomföra åtgärdspunkter i enlighet med tjänsteskrivelse 2019-01-07. 
 
Sammanfattning  
 
De förtroendevalda revisorerna har granskat kommunens målstyrning och uppföljning. 
Granskningens syfte har varit att besvara revisionsfrågan om kommunstyrelsen säkerställer 
att det finns ändamålsenlig målstyrning och uppföljning som grund till god ekonomisk 
hushållning.  
 
Bedömningen är att kommunstyrelsen delvis säkerställt en ändamålsenlig målstyrning och 
uppföljning. I revisionsrapporten lämnas ett antal rekommendationer där några är mer 
politiska och där kan förvaltningen bara konstatera att det förts diskussion och resonemang 
om frågor som exempelvis riktning och politisk ambition för målindikatorerna.  
 
Förvaltningen delar uppfattning med de sakkunniga revisorerna till stora delar och har tagit 
fram ett antal punkter att arbeta med under kommande år för att förbättra styrning och 
uppföljning ytterligare.  
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Åtgärdspunkter med tidplan 
 
Nedan föreslås åtgärder med anledning av granskningen av Knivsta kommuns styrning och 
uppföljning av verksamhet och ekonomi samt åtgärder vid bristande måluppfyllelse.  
 

• Förvaltningen kommer att upphandla ett digitalt stöd för styrning och ledning, i 
samband med den processen avser förvaltningen att revidera och uppdatera 
styrdokumentet politiskt.  

• I samband med införande av nytt styr- och ledningssystem genomföra interna 
utbildningar i både systemstödet och kommunens styrdokument. 

• Ett förtydligande om att avsätta tid för måldialog med nämnder kommer att göras i 
årshjulet, anvisningar för verksamhetsplan 2020 (sommaren 2019). 

• En översyn av anvisningen för framtagande av nämndernas handlingsplan för 
ekonomi i balans för att bland annat tydliggöra förväntade effekter. Översyn kommer 
genomföras under 2019.  

• Förvaltningen kommer ta fram en anvisning för åtgärd vid bristande måluppfyllelse i 
samband med införande av digitalt stöd för verksamhetsplanering och uppföljning, för 
att förbättra måluppfyllelsen av nämndernas och kommunfullmäktiges mål. 

 
Kommentarer till granskningen 
Granskning av Knivsta kommuns styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi samt 
åtgärder vid bristande måluppfyllelse genomfördes genom intervjuer av tjänstemän inom 
kommunen samt granskning av ett flertal styrdokument. Nedan följer kommentarer till 
respektive kontrollområde med förslag på åtgärder. 
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Kontrollmål 1 – Finns tillfredsställande dokumenterade styrprinciper och riktlinjer för 
kommunens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet? 
 
Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt, det övergripande dokumentet för styr- och 
kvalitetssystem behöver revideras. Vidare framgår det av granskningen att kännedomen av 
dokumentet är varierande i verksamheterna. Förvaltningen kommer under 2019 (pågående) 
att upphandla ett digitalt stöd för styrning och ledning, i samband med den processen avser 
förvaltningen att revidera och uppdatera styrdokumentet politiskt. I samband med införande 
av nytt styr- och ledningssystem genomföra interna utbildningar i både systemstödet och 
kommunens styrdokument. Den senare delen kommer sannolikt genomföras under våren 
2020.  
 
I granskningen framgår det också att det finns skillnader i förutsättningarna för processen 
mellan nämnderna gällande resurser. Varje nämnd är utifrån kommunfullmäktiges 
ekonomiska ram ansvariga för att tilldela adekvat mängd resurser för att hantera processen 
på ett tillfredsställande vis.  
 
 
Kontrollmål 2 – Finns fastställda mål utifrån ett finansiellt perspektiv och ett 
verksamhetsperspektiv som bygger på strukturen i styrmodellen? 
 
Kontrollmålet bedöms som ej uppfyllt. Bedömningen är att det finns fastställda mål utifrån 
finansiella och verksamhetsmässiga perspektiv, men att kopplingen mellan de mål som finns 
och de förutsättningar som finns för att nå målen behöver förbättras. Det handlar om att 
målen behöver vara realistiska samt att flera mål saknar en riktning, vilket försvårar 
bedömning av måluppfyllelse. De sakkunniga revisorerna anser att en översyn för respektive 
verksamhet i utformande av måluppfyllelse behöver genomföras. Förvaltningen har noterat 
svagheten i analysen av måluppfyllelsen och delar uppfattningen att en tydligare riktning på 
målen kan förbättra bedömningen.  
 
I mål och budget 2019 har riktningen blivit tydligare vilket bör förbättra tydligheten och 
underlätta bedömningen. Vidare gör förvaltningen bedömningen att alla resurser nu ska 
läggas på att införa ett digitalt stöd för styrning och ledning istället för att genomföra en 
utvärdering. I ett systemstöd kommer det bara vara möjligt att hålla sig till ett formulär och 
fastställda rubriker. Tidplanen för införande av pilotprojekt gällande verksamhetsplaner är 
från augusti 2019. 
 
 
Kontrollmål 3 – Tillämpas styrmodellen i verksamheterna på ett tillfredsställande sätt? 
 
Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. I intervjuerna med såväl tjänstemän som politiker 
beskrivs en tydlig övergripande och samstämmig bild över hur mål- och budgetprocessen ser 
ut över året. Däremot framkommer att nämnderna och verksamheterna arbetar på olika sätt 
med att sätta ramar och inriktning. I några nämnder avsätts ett par timmar för dialog och en 
annan nämnd ett par dagar. Förvaltningen uttrycker också ett behov av ett verktyg för att 
planlägga, genomföra och lättare följa upp verksamheterna. I rekommendationen från 
revisorerna finns att det bör finnas ett övergripande arbetssätt som skapar likvärdiga 
förutsättningar för nämnderna att arbeta med mål- och budgetprocessen. 
 
Förvaltningen anser att förutsättningar att arbeta likvärdigt finns, uppdragen skiljer sig dock 
väldigt mycket åt och därför kan det behövas en olikhet i arbetssätt. Det vilar på 
förvaltningschefer att avsätta tillräcklig tid för dialog med nämnden. Ett förtydligande om att 
avsätta tid för måldialog kommer att göras i årshjulet. 
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Kontrollmål 4 – Finns en tydlig koppling mellan mål- och budgetprocess? 
 
Kontrollmålet bedöms som uppfyllt. Bedömningen är att det finns en tydlig koppling mellan 
mål- och budgetprocess. Ingen rekommendation lämnas, förvaltningen kommer dock fortsatt 
arbeta med att förenkla, förbättra och kommunicera mål och budgetprocessen. 
 
 
Kontrollmål 5 – Sker en tillfredsställande uppföljning och rapportering samt analys av 
resultat till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avseende ekonomi och 
verksamhet? 
 
Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt, bedömningen är att det finns svårigheter i att 
kontrollera och analysera resultaten. Vidare att det finns förbättringsbehov avseende den 
verksamhetsmässiga informationen och möjligheterna att styra och följa upp verksamheten 
utifrån den. Rapportering och uppföljning av de verksamhetsmässiga målen sker endast 2 
gånger per år, delår och årsbokslut, medans ekonomin rapporteras och följs upp månatligen.  
 
Revisorerna anser att möjligheterna att effektivera uppföljningsarbetet behöver ses över med 
att exempelvis implementera ett verktyg för att planlägga, genomföra och lättare följa upp i 
verksamheterna. Förvaltningen arbetar med att upphandla ett adekvat verktyg för att planer, 
genomföra, följa upp och förbättra för att just stärka arbetet med rapportering och uppföljning 
av verksamhetsmål. Införande av pilotprojekt är planerat till augusti 2019. 
 
 
Kontrollmål 6 – tillräckliga och ändamålsenliga åtgärder vid bristande måluppfyllelse? 
 
Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt. När det finansiella målet inte uppnås tar 
förvaltningen fram en handlingsplan för att åtgärda obalansen, vilket både kommunstyrelsen 
och socialnämnden genomfört. Revisorerna påpekar dock att handlingsplanen ofta är 
otillräcklig och bedömer att handlingsplan behöver vara heltäckande för att komma till rätta 
med obalansen. I anvisningen till handlingsplanen står det att förvaltningen ska återkomma 
med åtgärder löpande för att handlingsplanen ska vara tillräcklig och heltäckande för att 
åstadkomma en ekonomi i balans.  
 
Revisorerna noterar att det förekommer att detta inte sker och rekommenderar att 
handlingsplaner som lämnas för beslut ska vara heltäckande med bedömningar av 
förväntade effekter. Förvaltningen anser att invänta en handlingsplan som är heltäckande 
kan fördröja beslut om att agera för en ekonomi i balans, men delar uppfattningen att en 
handlingsplan ska innehålla förväntade effekter. En översyn av anvisningen kommer 
genomföras under 2019 för att skärpa rutinen.  
 
När måluppfyllelsen bedöms som delvis uppfylld eller ej uppnådd (bristande måluppfyllelse), 
konstaterar revisorerna att ingen åtgärd vidtas och rekommenderar att en handlingsplan med 
åtgärder ska beslutas av nämnd, precis som för en ekonomi i balans. Förvaltningen kommer 
ta fram en anvisning i samband med införande av digitalt stöd för verksamhetsplanering och 
uppföljning, för att förbättra måluppfyllelsen av nämndernas och kommunfullmäktiges mål. 
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Ekonomisk konsekvensanalys 
 
Genomförande av åtgärdspunkterna är av stor vikt, men att implementera nya arbetssätt och 
processer tar tid och kräver resurser. Ekonomikontoret kommer fortsatt driva dessa 
processer och som ett prioriterat område under 2019, det hänger ihop med att ett digitalt stöd 
för styrning och ledning är under upphandling och ska succesivt införas i förvaltningen. 
Ekonomikontoret har tilldelats 750 tkr per år för att införa ett förbättrat stöd, dvs åtgärderna 
bedöms som finansierade inom den ekonomiska ram som erhållits för 2019. 
 
 
Barnkonsekvensanalys  
 
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
Lena Fransson  
kommundirektör  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Revisorer  
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Barnchecklista inför beslut 

 
 
 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

 
De föreslagna åtgärdspunkterna innebär inte någon påverkan på barn. 

 
 

Om, ja fortsätt med frågorna. 
 
 

2. Hur har barns bästa beaktats? 

 
      
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

 
      
 
 

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

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

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

 

Enligt FN är alla under 18 år att 
betrakta som barn 





www.pwc.se 

 

Revisionsrapport 

 

 

 

 

 
Charlotte Erdtman 

 

Isabelle Panasco 

 

Oktober 2018 

 

Granskning av Knivsta 
kommuns styrning och 
uppföljning av verksam-
het och ekonomi samt 
åtgärder vid bristande 
måluppfyllelse  
 
 
Knivsta kommun 
 
 
 



Kommunens styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi 
 

Oktober 2018     1 av 18 
Knivsta kommun 
PwC  

 

Innehåll 

Sammanfattning ..................................................................................... 2 
 Inledning ...................................................................................... 4 

1.1. Bakgrund .......................................................................................................... 4 
1.2. Syfte och revisionsfråga .................................................................................... 4 
1.3. Revisionskriterier ............................................................................................. 4 
1.4. Kontrollmål ....................................................................................................... 4 
1.5. Avgränsning ...................................................................................................... 5 
1.6. Metod ................................................................................................................ 5 

 Granskningsresultat ..................................................................... 6 
 Styrprinciper och riktlinjer ............................................................................... 6 

2.1.1. Iakttagelser ..................................................................................................................... 6 
2.1.2. Bedömning ...................................................................................................................... 7 

 Målsättningar ................................................................................................... 8 
2.2.1. Iakttagelser .................................................................................................................... 8 
2.2.2. Bedömning .................................................................................................................... 10 

 Styrmodellen .................................................................................................... 11 
2.3.1. Iakttagelser ................................................................................................................... 11 
2.3.2. Bedömning .................................................................................................................... 11 

 Mål- och budgetprocess .................................................................................. 12 
2.4.1. Iakttagelser ................................................................................................................... 12 
2.4.2. Bedömning .................................................................................................................... 13 

 Uppföljning och rapportering ......................................................................... 13 
2.5.1. Iakttagelser ................................................................................................................... 13 
2.5.2. Bedömning .................................................................................................................... 14 

 Åtgärder .......................................................................................................... 15 
2.6.1. Iakttagelser ................................................................................................................... 15 
2.6.2. Bedömning .................................................................................................................... 16 

 Revisionell bedömning ................................................................17 
 Rekommendationer ........................................................................................ 17 

Bilaga 1 ................................................................................................. 18 
 



Kommunens styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi 
 

Oktober 2018     2 av 18 
Knivsta kommun 
PwC  

 

Sammanfattning 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Knivsta kommun genomfört en 

granskning av målstyrning och uppföljning. Granskningen syftar till att bedöma om 

kommunstyrelsen säkerställer att det finns ändamålsenlig målstyrning och uppföljning 

som grund till god ekonomisk hushållning. Följande revisionsfråga har varit styrande: 

Säkerställer kommunstyrelsen en ändamålsenlig målstyrning och uppföljning som 

grund till god ekonomisk hushållning?  

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen delvis säkerställt en ändamålsenlig 

målstyrning och uppföljning som grund till god ekonomisk hushållning.  

Granskningen visar att det finns ett övergripande dokument för styr- och kvalitetssystem 

men att dokumentet inte är förankrat eller levande hos verksamheterna. Däremot fram-

kommer att det finns en tydlig och samstämmig bild över det övergripande årshjulet samt 

hur mål- och budgetprocesserna ser ut och hur de kopplas samman. Dock framkommer 

det att förutsättningarna i processerna skiljer sig åt mellan nämnderna p.g.a. skillnader i 

resurser. Granskningen uppvisar att det finns brister i målstyrningen vilket även påverkar 

möjligheterna till effektiv uppföljning. Vi anser att det är en brist att indikatorerna saknar 

riktning därför att det försvårar såväl bedömning av måluppfyllelse som tydligande av den 

politiska ambitionen. Avslutningsvis visar granskningen att åtgärder vidtas vid bristande 

måluppfyllelse rörande nämndernas ekonomi. Däremot bedöms inte åtgärder vara till-

räckliga.  

Granskningens kontrollmål bedöms nedan: 

Kontrollmål Kommentar 

Finns tillfredsställande dokumenterade styrprinci-

per och riktlinjer för kommunens styrning och 

uppföljning av ekonomi och verksamhet? 

Delvis uppfyllt  

 

Finns fastställda mål utifrån ett finansiellt perspek-

tiv och ett verksamhetsperspektiv som bygger på 

strukturen i styrmodellen? 

Ej uppfyllt 

 

Tillämpas styrmodellen i verksamheterna på ett 

tillfredsställande sätt? 

Delvis uppfyllt 

 

Finns en tydlig koppling mellan mål- och budget-

process?  

Uppfyllt 

 

Sker en tillfredsställande uppföljning och rapporte-

ring samt analys av resultat till kommunstyrelsen 

och kommunfullmäktige avseende ekonomi och 

verksamhet? 

Delvis uppfyllt 

 

Vidtas tillräckliga och ändamålsen-

liga åtgärder vid bristande målupp-

                            Delvis uppfyllt 
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fyllelse? 

  

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi ansvariga nämnder: 

 Att en politisk revidering görs av det övergripande dokumentet styr- och kvalitets-

system från 2005 samt att de vägledande styr- och ledningsprinciper som anges i 

dokumentet tydliggörs i verksamheterna som komplement till årshjulet. Som 

framgår i sakgranskningen finns en planering under nästkommande år för ett så-

dant arbete. 

 Att en översyn görs för respektive verksamhet vid utformning av mål och indikato-

rer, så att bedömningar tydliggörs och en riktning/politisk ambition antas för 

målindikatorerna. 

 Att se över möjligheterna att systematisera och skapa en gemensam process och 

lika förutsättningar för nämnderna i deras arbete med målstyrning och uppfölj-

ning. 

 Att processer och arbetssätt utvecklas för att möjliggöra jämförelser med andra 

kommuner som en del i kommunens analys- och utvecklingsarbete.  

 Att utveckla uppföljningsarbetet genom att följa upp de verksamhetsmässiga må-

len med kortare intervall och regelbundenhet för att kunna tillsätta åtgärder vid 

behov under året.  

 Att fullfölja processen att effektivera styrning- och uppföljningsarbetet genom att 

implementera ett digitalt verktyg för att planlägga, genomföra och lättare följa upp 

i verksamheterna.  

 Att säkerställa att upprättade handlingsplaner innehåller åtgärder med förväntade 

effekter som motsvarar de beräknade underskotten samt kontinuerligt revidera 

planerna så att rätt insatser görs och förväntade effekter uppnås.  
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 Inledning  

1.1. Bakgrund  
I kommunallagens kap 5 framgår det att kommunfullmäktige ska besluta om mål och rikt-

linjer för verksamheten. Av kommunallagen kap 11 § 5 framgår att ”Budgeten ska även 

innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och rikt-

linjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.” 

I kommunallagens kap 6 framgår att styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av 

kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemen-

samma nämnders verksamhet. 

Styrningen i kommunen regleras även i kommunens egna styrdokument. Kommunens 

budgetdokument är normalt det huvudsakliga styrdokumentet i kommunerna.  

En tydlig modell för kommunens styrning är av central vikt för verksamheten. Inom ra-

men för styrmodellen i kommunerna bestäms hur planering och uppföljning av kommu-

nens ekonomi och verksamhet inklusive målsättningar ska gå till. 

Väsentligt är att kommunstyrelsen och nämnderna leder, styr och följer upp att styrmo-

dellen har implementerats i verksamheten – att de säkerställer att det finns en samman-

hängande målkedja i kommunen. 

1.2. Syfte och revisionsfråga  
Följande revisionsfråga har varit styrande i granskningen:  

Säkerställer kommunstyrelsen en ändamålsenlig målstyrning och uppföljning som 

grund till god ekonomisk hushållning?  

1.3. Revisionskriterier 
Iakttagelserna bedöms gentemot följande revisionskriterier: 

 Kommunallag (2017:725) 

 Reglemente för kommunstyrelse och nämnder 

 Mål och budget 2018 och planeringsramar 2019-2021  

 Övriga lokala styrdokument och fullmäktiges beslut 

1.4. Kontrollmål 
För att besvara revisionsfrågan har följande kontrollmål varit vägledande: 

 Finns tillfredsställande dokumenterade styrprinciper och riktlinjer för kommunens 

styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet? 

 Finns fastställda mål utifrån ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv 

som bygger på strukturen i styrmodellen? 

 Tillämpas styrmodellen i verksamheterna på ett tillfredsställande sätt?  
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 Finns en tydlig koppling mellan mål- och budgetprocess? 

 Sker en tillfredsställande uppföljning och rapportering samt analys av resultat till 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avseende ekonomi och verksamhet?  

 Vidtas tillräckliga och ändamålsenliga åtgärder vid bristande måluppfyllelse? 

1.5. Avgränsning 
Granskningen avgränsas till att omfatta kommunstyrelsen, samhällsutvecklingsnämnden, 

socialnämnden och utbildningsnämnden.  

1.6. Metod 

Följande moment har genomförts inom ramen för granskningen: 

 Genomgång av beslut och styrande dokument 

 Intervjuer med berörda tjänstemän: kommundirektör, ekonomichef och förvalt-

ningschefer. Intervjuer med kommunstyrelsens presidium samt nämndernas ord-

förande 

Intervjuerna har genomförts både på plats och via telefon.  

Rapporten har faktagranskats av de intervjuade. 
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 Granskningsresultat 

I detta avsnitt redovisas de iakttagelser och bedömningar som gjorts utifrån respektive 

kontrollmål. 

 Styrprinciper och riktlinjer 

Kontrollmål 1: Finns tillfredsställande dokumenterade styrprinciper och riktlinjer för kom-
munens styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet? 

2.1.1. Iakttagelser 

Enligt dokumentet styr- och kvalitetssystem har Knivsta kommun en styr- och lednings-

process som är antagen i kommunfullmäktige år 2005. Vidare har Knivsta kommuns led-

ningsgrupp beslutat att ett övergripande ledningssystem för kvalitet och styrning ska ut-

formas, vilket beskrivs i detta övergripande dokument. Dokumentet beskriver: 

 Knivstas vision och identitet samt generella kvalitetsfaktorer såsom fokusområden 

 Hur kommunens ska arbetar utifrån ett medborgar- och kundperspektiv  

 Hur kommunens ska arbetar utifrån ett medarbetarperspektiv  

 Principer för styr- och ledningsprocessen t.ex. målkedjan 

 Verksamhetsstyrning t.ex. interna processer och rutiner i verksamheterna 

 Vägledande principer för socialt ansvar och miljö 

I det övergripande dokumentet för styr- och kvalitetssystem från år 2005 framgår att flera 

olika typer av styrdokument kan innehålla visioner och mål, men det är i mål- och budget 

2018 med planeringsramar för 2019-2021 som ska prioriteras i verksamheten. Vidare lyfts 

att det ska vara så få styrdokument som möjligt, samtidigt som de ska vara tydliga och 

kända i verksamheterna. Styrdokumenten ska kontinuerligt utvärderas, följas upp och 

revideras. Det övergripande dokumentet för styr- och kvalitetssystem har senast revide-

rats år 2017, och det anges främst vara redaktionella revideringar. Det har inte lyfts poli-

tiskt.  

Vi konstaterar att det finns utvecklingspotential i bemärkelsen att flera områden i doku-

mentet beskrivs endast kortfattat. T.ex. principerna kring socialt ansvar och miljö utveck-

las inte mer än att kommunens verksamheter ska beakta t.ex. ”miljö och hållbar utveckl-

ing” eller ”etiskt uppförande” men det förklaras inte vad det innebär mer i praktiken. Vi 

har noterat vissa felaktigheter i beskrivningar, t.ex. att en delårsrapportering sker under 

våren vilket har tagit bort ur årshjulet.  

Från intervjuerna framgår att kunskapen om övergripande dokumentet för styr- och kvali-

tetssystem i ledningsgrupperna varierar samt att verksamheterna inte arbetar aktivt med 

dokumentet. 

Knivsta kommun har mål- och budget 2018 med planeringsramar 2019-2021 som styrdo-

kument, antaget av kommunfullmäktige 2017, och som innefattar vissa dokumenterade 



Kommunens styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi 
 

Oktober 2018     7 av 18 
Knivsta kommun 
PwC  

 

styrprinciper och riktlinjer från det övergripande dokumentet för styr- och kvalitetssy-

stem. 

Mål- och budget 2018 med planeringsramar 2019-2021 innehåller dels ekonomistyr-

ningsprinciper där det framgår att det är av stor vikt att alla verksamheter, nämnder med 

flera genomför sitt uppdrag inom givna ekonomiska ramar, och dels betonas dialog, del-

aktighet och helhetssyn och som utgör grundpelarna för det övergripande arbetet med 

styrningen. Dialogen är viktig för att skapa en gemensam bild av nuläge och framtida öns-

kat läge, delaktigheten för att åstadkomma förankring i alla led och helhetssynen för att 

alla nämnder i sin verksamhetsplanering även ska ta ansvar för den samlade kommunala 

verksamhetens utveckling utöver den egna verksamhetens behov och intressen.  

Mål- och budget 2018 med planeringsramar innehåller mål och uppdrag för Knivsta 

kommuns arbete. Utifrån mål och uppdragsbeslut fattar fullmäktige varje år det lagstad-

gade beslutet om budget och ekonomisk plan, samt reviderar eller beslutar om nya mål 

eller uppdrag. Ytterligare framgår kommunens uppföljningsplan för ekonomi och kvalitet 

av verksamheterna. Ett årshjul som tydliggör mål- och budgetprocessen är illustrerat.  

I intervjuerna med såväl tjänstemän som politiken beskrivs en tydlig övergripande och 

samstämmig bild över hur mål- och budgetprocessen ser ut över året och det ges en god 

kännedom av styrdokumentet mål- och budget 2018 med planeringsramar för 2019-2021. 

I reglemente för styrelsen och nämnderna i Knivsta kommun antagen av kommunfull-

mäktige 2015 framgår enligt § 2 att kommunstyrelsen samt nämnderna ansvarar för att 

kommunfullmäktiges beslut verkställs genom uppdrag och ekonomiska resurser. De har 

också ansvar för uppföljning av verksamheterna och det ekonomiska resultatet inom sin 

verksamhet. 

2.1.2. Bedömning 

Vi konstaterar att det finns dokumenterade styrprinciper och riktlinjer för kommunens 

styrning och uppföljning av ekonomi och verksamhet i flertalet dokument, dock mest in-

gående i styr- och kvalitetssystem från år 2005.  

Vi anser att det finns en god kännedom av styrdokumentet mål- och budget 2018 med 

planeringsramar för 2019-2021. Vidare beskrivs mål och uppföljning tydligt. Vi konstate-

rar dock att kännedomen i verksamheterna varierar gällande det övergripande dokumen-

tet för styr- och kvalitetssystem från 2005, ett dokument som mer ingående beskriver 

principerna för kommunens styr- och ledningsprinciper. Dokumentet har inte reviderats 

politiskt sedan den antogs.   

Vi anser att det övergripande dokumentet från 2005 bör ses över politiskt samt imple-

mentera i verksamheterna eftersom att det beskriver mer ingående övergripande och väg-

ledande principerna för kommunens styr- och ledningsprinciper. Årshjulet, som är väl 

förankrat, förklarar endast det övergripande arbetet med mål- och budgetprocess.  

Vi bedömer således att kontrollmålet är delvis uppfyllt 
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 Målsättningar  

Kontrollmål 2: Finns fastställda mål utifrån ett finansiellt perspektiv och ett verksamhets-
perspektiv som bygger på strukturen i styrmodellen? 

2.2.1. Iakttagelser 

Enligt mål- och budget 2018 med planeringsramar 2019-2021 framgår att utifrån vision, 

kommunfullmäktiges mål, relevanta styrdokument etc. bör kommunstyrelsen och nämn-

derna arbeta fram egna mål och indikatorer. Kommunfullmäktiges mål och indikatorer är 

övergripande, därför ska nämnder och förvaltning i verksamhetsplaner sätta målnivåer i 

dialog som är relevanta och realistiska. Vidare ska mål, indikatorer och målvärden kopp-

las ihop med beslutade politiska styrdokument. 

Enligt dokumentet styr- och kvalitetssystem framgår en tydlig beskrivning av målkedjan 

där det ska finnas en röd tråd från de övergripande målen ända ned till medarbetarna. 

Målen måste göras kända ut i verksamheterna. Dessa ska utgöra grunden för verksamhet-

ernas mål och prioriteringar. Vidare ska varje nämnd sedan utifrån kommunfullmäktiges 

uppdrag och mål upprätta en nämndplan som anger vad som ska åstadkommas och när. 

Nämndplanen fungerar som åtagande mot fullmäktige och som uppdrag till verksamhets-

organisationen. Det ska vidare finnas uppföljningsbara/mätbara mål och det måste finnas 

en tydlig koppling mellan mål och budget. Utöver nämndplanen finns även mål satta ge-

nom kvalitetsdeklarationerna som respektive verksamhet utför. Verksamheterna tar fram 

egna verksamhetsplaner med åtaganden eller handlingsplaner som anger hur man ska 

uppnå målen. Verksamhetsplanen ska innehålla indikatorer/nyckeltal. 

I dokumentet styr- och kvalitetssystem framkommer att indikatorerna som ska vara kopp-

lade till målen måste vara påverkbara, det ska finnas möjlighet att skilja ut dåliga värden 

och en möjlighet att jämföra med andra kommuner. I intervju framkommer att det inte 

idag sker någon kommunövergripande jämförelse med andra kommuner. Vissa jämförel-

ser görs inför budgetdagarna. 

Utifrån intervjuer framgår det att målen hanteras olika mellan nämnderna. Generellt för 

samtliga verksamheter anges ingen riktning på indikatorerna vilket försvårar bedömning-

en och det blir svårt att avgöra vilken politisk ambition som har satts i relation till målet. 

Om ett mål bedöms som uppfyllt men utgångsläget från föregående år visar en 

bättre/högre siffra är det svårt att veta varför målet bedöms som uppfyllt innevarande år. 

Ett exempel på detta är taget från utbildningsnämndens mål som är fastställda av kom-

munfullmäktige och som presenteras i utbildningsnämndens verksamhetsberättelse för 

2017 och där målen beskrivits som uppfyllda.  
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Resultatindikator 

Utgångsläge  Nuläge 

Andelen elever i Knivsta kommun 

som uppnår kunskapskraven i alla 

ämnen i årskurs 9 

2014 85,7 %  

2015 85,1 %  

2016 88,0 % 

81,6 % 

Det genomsnittliga meritvärdet för 

elever folkbokförda i kommunen 

2014 223,3  

2015 232,6 

 2016 242,4 

234,9 

Vidare konstateras att utifrån socialnämndens verksamhetsberättelse 2017 görs det inga 

bedömningar på kommunfullmäktiges mål som är kopplade till nämnden. Istället sker en 

förklaring av aktiviteter som har gjorts för att uppnå målet under 2017. Detta innebär att 

det inte går att utläsa om målet har uppnåtts eller inte och därmed går det inte att sätta in 

åtgärder om detta behövs. Detta försvårar för kommunfullmäktige att bedöma om målet 

bör stå kvar eller revideras inför nästkommande år.   

Vi konstaterar vidare att det i vissa fall skiljer sig mellan den övergripande bedömningen 

av måluppfyllelsen och den beskrivande texten nedan vilket ytterligare försvårar för läsa-

ren att bedöma måluppfyllelsen. Exempel på detta är hämtat från kommunstyrelsens 

verksamhetsberättelse 2017 och målet är 3:1 Knivsta kommun har god ekonomisk hus-

hållning.  

Resultatindikator  Utgångsläge  Resultatet mäts 

genom 

Knivsta kommuns resultat upp-

går till lägst 0,5 procent i förhål-

lande till skatteintäkter samt 

generella statsbidrag och ut-

jämning 

År 2015: 1,7 miljoner kronor 

eller 0,2 procent/ År 2016: 

26,9 eller 2,9 procent skat-

teintäkter samt generella 

statsbidrag och utjämning 

Årsbokslut 2017 

Nämndernas genomsnittliga 

budgetföljsamhet senaste 3 

verksamhetsåren 

Nämndernas totala resultat 

avvek med cirka 100 tkr år 

2015 exklusive exploatering, 

2016 var avvikelsen -8,4 

mnkr 

Nämndernas totala 

resultat för 2017 upp-

går till högst +/-2 

miljoner kronor 

 

Enligt den övergripande bedömningen är målet uppnått medan det i den förklarande tex-

ten som beskrivs under målet lyder som följer:  

Den sammantagna måluppfyllelsen bedöms vara delvis uppfylld. Resultatet för 2017 

blev 2,5 procent av skatter, bidrag och kommunalekonomisk utjämning, vilket är en för-

sämring mot föregående års resultat som uppgick till 2,9 procent av skatter och bidrag. 
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Resultat för 2017 inkluderar dessutom försäljning av mark (till Centrum för idrott och 

kultur) med ca 10 miljoner kronor. Balanskravsresultatet uppgår till 14,4 miljoner kro-

nor. Exploateringsverksamhetens nettoresultat är 60,9 miljoner kronor (året innan 25,7 

miljoner kronor), den högsta nivån i kommunens historia. Baksidan är att resultatet 

exklusive exploateringsverksamheten är kraftigt negativt, ca -46,5 miljoner kronor. Sett 

över senaste 4-års period innebär det nu att överskottet överstiger 1 procent av skatter, 

bidrag och kommunalekonomisk utjämning vilket det långsiktiga målet för god ekono-

misk hushållning. Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse för 2017 var negativ 

med -3,3 miljoner kronor exklusive exploatering (föregående år negativ med -8,4 miljo-

ner kronor). Det innebär att budgetavvikelsen är större än angiven nivå på indikatorn 

(högst +/- 2 miljoner kronor), målvärdet är inte uppfyllt. Ett flertal nämnder har även 

stora resultatavvikelser såväl positiva som negativa. Målet bedöms vara delvis upp-

fyllt eftersom det långsiktiga överskottsmålet är uppnått. 

Vi noterar att i årsredovisningen för hela kommunen 2017 anges exakt samma beskri-

vande text förutom att målet bedöms som uppfyllt i den första meningen (dock ej i den 

sista). Ytterligare ett exempel där det skiljer sig åt är i verksamhetsberättelsen för kom-

munstyrelsen under KS eget mål för ekonomikontoret (3.7. mål 1 Kommunen har en väl-

ordnad ekonomi och resurshushållning). Övergripande bedöms målet som ej uppnått me-

dan den förklarande texten beskriver det som både delvis och ej uppnått.  

Vi konstaterar även att det saknas förklaringar till varför vissa indikatorer är relevanta för 

att mäta ett visst mål. Exempelvis målet 4:1 Kommunen vitaliserar sitt demokratiarbete 

så att civilsamhället kan engagera sig och bidra till samhällsutvecklingen på ett me-

ningsfullt sätt mäts med indikatorn Civilsamhällets samarbete med kommunen – antalet 

samarbeten/partnerskap. Det framgår inte varför antalet samarbeten/partnerskap möj-

liggör engagemang på ett meningsfullt sätt.  

2.2.2. Bedömning 

Vi konstaterar att det finns fastställda mål utifrån finansiella och verksamhetsmässiga 

perspektiv. Vi bedömer dock att det finns ett behov av att förbättra kopplingen mellan de 

mål som finns och de förutsättningar som finns för att nå målen. Detta kan innefatta att 

tydliggöra på vilket sätt målen är realistiska samt att säkerställa att de bedöms korrekt. 

Vidare konstateras att det saknas riktning på indikatorerna vilket leder till att det är svårt 

att utläsa varför vissa bedömningar görs. Vi har även noterat att det i vissa fall skiljer sig 

mellan övergripande bedömningar och analysen av målet.  

Vi anser att det är en brist att indikatorerna saknar riktning därför att det försvårar såväl 

bedömning av måluppfyllelse som tydligande av den politiska ambitionen. Samtliga mål 

ska ha mätetal och riktning enligt vår uppfattning. I mål och budget 2018 med planerings-

ramar för 2019-2019 står det att kommunfullmäktiges mål och indikatorer är övergri-

pande, därför ska nämnder och förvaltning i verksamhetsplaner sätta målnivåer i dialog 

som är relevanta. Vi anser att det bör ske en översyn för respektive verksamhet i utfor-

mandet av måluppfyllelsen. 

Vi bedömer därav att kontrollmålet ej är uppfyllt. 
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 Styrmodellen 

Kontrollmål 3: Tillämpas styrmodellen i verksamheterna på ett tillfredsställande sätt? 

2.3.1. Iakttagelser 

Ovan nämns att Knivsta kommuns styrmodell utgår från principerna om mål- och budget-

styrning. Det nämns i mål- och budget 2018 med planeringsdirektiv 2019-2021 att styr-

ningen sker politiskt i flera ledningsnivåer med vision, mål, uppdrag och dialog kopplade 

till ekonomiska förutsättningar. Visionen är Den moderna och kunskapsintensiva små-

staden med förankring i en aktiv och levande landsbygd– mitt i tillväxtregionen Stock-

holm-Uppsala – skapar attraktionskraft både för boende och företag och befäster Kniv-

sta som en föregångskommun för det hållbara samhället. 

I intervjuerna med såväl tjänstemän som politiker beskrivs en tydlig övergripande och 

samstämmig bild över hur mål- och budgetprocessen ser ut över året. Däremot fram-

kommer att nämnderna och verksamheterna arbetar på olika sätt med att sätta ramar och 

inriktning. Exempelvis anges i intervju med politikerna att socialnämnden tillägnar ett 

par timmar tillsammans med förvaltningen för att sätta målen för året medan utbild-

ningsnämnden avsätter tid under en tvådagarskonferens tillsammans med förvaltningen. 

Anledningen till skillnaderna anses vara en resursfråga. Vidare framgår av intervju med 

tjänstemännen att ett verktyg för att planlägga, genomföra och lättare följa upp verksam-

heterna behövs eftersom dokument i nuläget sparas ner och skickas internt vilket bedöms 

vara ineffektivt. En process pågår för att implementera ett digitalt verktyg för att under-

lägga de interna processerna, dokumenthantering osv. och ska vara påbörjat som ett pi-

lotprojekt under nästa år.  

Det framkommer vid sakgranskningen att i samband med införandet av ett nytt system 

ska kommunens styr- och kvalitetssystem med planeringsdirektiv 2019-2021 arbetas om. 

2.3.2. Bedömning 

Vi konstaterar att styrmodellen över hur mål- och budgetprocessen ser ut beskrivs av de 

intervjuade på ett övergripande och samstämmig sätt. Däremot framkommer att nämn-

derna och verksamheterna arbetar på olika sätt med att sätta ramar och inriktning på 

grund av olika resurser. Vi konstaterar även att det internt saknas ändamålsenliga verk-

samhetssystem för att arbeta effektivt med dokumenthantering, målstyrning, uppföljning 

osv. Vi ser därför positivt på att en process pågår att implementera att verktyg i arbetet.  

Vi anser att det bör finnas ett övergripande arbetssätt som skapar likvärdiga förutsätt-

ningar för nämnderna att arbeta med mål- och budgetprocessen. 

Vi bedömer således att kontrollmålet är delvis uppfyllt. 
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   Mål- och budgetprocess 

Kontrollmål 4: Finns en tydlig koppling mellan mål- och budgetprocess? 

2.4.1. Iakttagelser 

Av intervjuer och dokument framgår att det finns en struktur på kommunens målarbete 

och huvudsakligen sker det enligt den beskrivna styr- och ledningsprocessen. Utifrån det 

övergripande dokumentet styr- och kvalitetssystem framgår att Knivsta kommun har en 

utarbetad mål- och budgetprocess innehållande: 

 Årshjul för mål- och budgetprocessen 

 Kommunfullmäktiges Mål och budget  

 Nämndens plan för verksamheten inklusive åtagande 

I mål- och budget 2018 med planeringsramar 2019-2021 förklaras årshjulet för mål- och 

budgetprocessen. Budgetprocessen tar vid i december med en omvärldsdag tillsammans 

med Region Uppsala, därefter tar kommunens egna budgetdagar vid. Inför kommunens 

egna budgetdagar tas dokumentet ”Framtid Knivsta” fram. Detta ligger till grund för verk-

samhetens dag med politiken och skickas ut innan. På den första budgetdagen är fokus 

riktad mot verksamheterna med koppling till nuläget och förväntade utmaningar medan 

andra dagen är fokus på nyckeltal och statistik. Tillsammans ska detta fungera som un-

derlag för politikens arbete med kommunfullmäktiges mål och uppdrag. 

I det övergripande dokumentet för styr- och kvalitetssystem framgår sedan att kommun-

styrelsen, i dialog med nämnder och utifrån gemensamma underlag, fram förslag på ra-

mar och inriktning för kommande år. I juni beslutar kommunfullmäktige om uppdrag och 

budgetramar för nämnderna med plan för kommande år. Det andra halvåret sker en dia-

log mellan nämnd och förvaltning om nämndbudget, mål och verksamhetsplaner. Detta 

resulterar i en internbudget och verksamhetsplan som antas av nämnden och anmäls till 

kommunfullmäktige i december. För att få en god planering och i god tid kunna ta fram 

underlag till mål- och budgetprocessen ska denna årscykel finnas nedbruten för varje 

verksamhet och enhet. 

I mål- och budget 2018 med planeringsramar för 2019-2021 lyfts att resursfördelningen 

från kommunfullmäktige till nämnder sker i form av ersättning, kommunbidrag. Medan 

mål och uppdrag är baserade på det ekonomiska utrymme, utveckling samt prioriteringar.  

I reglemente för styrelse och nämnder ska enligt § 26 i kommunstyrelsens styrfunktion 

ingå att leda arbetet med att samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och 

ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten. 
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Nedanstående figur hämtade från mål- och budget 2018 med planeringsramar 2019-2021 

exemplifiera ordinarie tidplan för styr- och ledningsprocessen i kommunen. 

 

2.4.2. Bedömning 

Vi konstaterar att det finns en tydlig koppling mellan mål- och budgetprocess enligt den 

övergripande mål- och budgetprocessen som presenteras i mål- och budget 2018 med 

planeringsram för 2019-2021. Vi anser att årshjulet beskrivs väl och det presenteras en 

tydlig bild för vad verksamheterna ska göra respektive månad.  

Vi bedömer således att kontrollmålet är uppfyllt. 

   Uppföljning och rapportering 

Kontrollmål 5: Sker en tillfredsställande uppföljning och rapportering samt analys av resul-
tat till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige avseende ekonomi och verksamhet? 

2.5.1. Iakttagelser  

I mål- och budget 2018 för Knivsta kommun framgår att uppföljningar ska ske i uppfölj-

ningsrapport 2 (delårsrapport per augusti) samt årsredovisning. Den ekonomisk uppfölj-

ning sker månadsvis. 

I protokoll för socialnämnden framgår att det görs uppföljning av internkontroll och delar 

inom verksamheterna. Bland annat i protokoll från 20180215 § 46 för socialnämnden 
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framgår att under december 2017 genomfördes en enkätundersökning där medarbetare 

med målgruppen nyanlända fick svara på hur väl deras arbetsplatser lyckas med att hjälpa 

de nyanlända till arbete och studier, samt hur de upplever att samarbetet fungerar, både 

internt och externt. Under uppföljningen identifierades några utvecklingsområden som 

socialnämnden bör arbeta med. Socialnämnden godkände rapporten och vill efter sex 

månader att rapporten följs upp. Vidare framgår det i socialnämndens protokoll 2018-03-

15 § 86 att socialnämnden godkänner uppföljning av internkontrollplan 2017 och att det 

tagits ett beslut om vilka uppföljningar och granskningar som ska genomföras för 2018.  

Det framgår inte i protokollen att det görs uppföljning och rapporteringen av beslutade 

mål generellt för verksamheter under året. Detta görs endast i uppföljningsrapport 2 samt 

årsrapport. Det framhålls i intervjuer kopplade till socialnämndens verksamhet att stort 

fokus har lagts på de ekonomiska målen medan verksamhetsmålen har fått stå tillbaka, 

pga. underskott i budget. Uppföljningen av verksamhetsmålen får således inte tillräcklig 

uppmärksamhet och det anses vara sent vid uppföljningsrapport 2 att agera vid eventuella 

brister. 

Enligt kommunens övergripande dokument för styr- och kvalitetssystem ska kvalitetsre-

dovisningar finnas inom kärnverksamheterna. Uppdraget att genomföra kvalitetsredovis-

ningar kommer från kommunfullmäktige. Redovisningarna ska ge en bild av resultat och 

kvalitetsnivå inom kommunens kärnverksamheter samt ge underlag för styrning och ut-

veckling. Redovisningen ska ligga till grund för utvecklingsplanering och vara ett underlag 

för måldialogen. Kvalitetsredovisningarna anmäls till kommunstyrel-

sen/kommunfullmäktige som en del av uppföljningen. Det framgår i intervju att det sker 

kvalitetsredovisningar vartannat år inom verksamheterna som inte tillhör kärnverksam-

heten. Detta innebär att det inte ges årlig bild på hur resultat och kvalitetsnivå är för 

andra verksamheter som inte tillhör kommunens kärnverksamheter.  

Vidare framgår i det övergripande dokumentet för styr- och kvalitetssystem att varje verk-

samhet ska ha rutiner för regelbunden uppföljning av verksamhetens resultat. Detta gäller 

både uppföljning av måluppfyllnad enligt mål- och budgetprocessen och verksamhetens 

kvalitet (egenkontroll). Rutiner ska även finnas för hur resultatet ska dokumenteras, åter-

föras och ligga till underlag för nya mål eller förbättringsåtgärder. Uppföljning och analys 

av tidigare resultat måste vara en implementerad i planeringsarbetet. Vi har tagit del av 

internkontroll för samtliga verksamheter. 

Som framgår ovan har en process om upphandling påbörjats för att implementera ett 

verktyg för att planlägga, genomföra och lättare följa upp verksamheterna. Vidare framgår 

att processer för att analysera och följa upp arbetet inte görs med andra jämförbara kom-

muner. 

I reglemente för styrelse och nämnder ska enligt det § 26 i kommunstyrelsens styrfunkt-

ion ingå att uppföljning sker till kommunfullmäktige från samtliga nämnder om hur verk-

samheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

2.5.2. Bedömning 

Vi konstaterar att det finns svårigheter att kontrollera och analysera resultaten och att det 

finns förbättringsbehov avseende den verksamhetsmässiga informationen och möjlighet-

erna att styra och följa upp verksamheten utifrån den. Vidare konstaterar vi att ekono-
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miska uppföljningar inom verksamheterna görs månatligen dock görs inte det med de 

verksamhetsmässiga målen. Vi anser att det behövs ses över möjligheterna att effektivera 

uppföljningsarbetet med att t.ex. implementera ett verktyg för att planlägga, genomföra 

och lättare följa upp i verksamheterna.  

Vi bedömer utifrån ovanstående att kontrollmålet är delvis uppfyllt.  

 Åtgärder 

Kontrollmål 6: Vidtas tillräckliga och ändamålsenliga åtgärder vid bristande måluppfyl-
lelse? 

2.6.1. Iakttagelser 

Enligt 8 kap. 1 § kommunallagen ska kommuner och landsting ha en god ekonomisk hus-

hållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska per-

soner. Upprättande av åtgärdsplaner ska ske vid negativa resultat. I kommunens riktlinjer 

för god ekonomisk hushållning föreskrivs att kommunens verksamheter ska ha budget i 

balans. Nämnd som inte har budget i balans ska besluta om handlingsplan. Planen ska 

rapporteras till kommunstyrelsen samt fortlöpande redovisa framstegen tills budget i ba-

lans råder. Kommunstyrelsen får varje månad ta del av en ekonomisk uppföljning för 

samtliga verksamheter. 

I reglemente för styrelse och nämnder ska enligt § 2 styrelsen och nämnderna inom sina 

verksamhetsområden i verkställighet och förvaltning följa vad som anges i lag och författ-

ning och i av kommunfullmäktige antagen budget, antagna reglementen, fastställda pro-

gram, mål, stadgor och i övrigt angivna riktlinjer och direktiv. Inom dessa ramar ska sty-

relsen och nämnderna fatta alla beslut och vidta alla åtgärder. 

Av kommunstyrelsens verksamhetsberättelse för 2017 framgår att två mål bedöms som ej 

uppfyllda varav ett mål av mål 1 Kommunen har en välordnad ekonomi och resurshus-

hållning. I protokoll från 2017 för kommunstyrelsen § 119 framgår att kommunstyrelsen 

godkänner en handlingsplan för att uppnå en ekonomi i balans och att en uppföljning ska 

göras i september. Detta görs enligt protokollen. Redan i handlingsplanen konstateras 

dock att åtgärderna som ska vidtas inte är tillräckliga för att uppnå en ekonomi i balans. 

Vi kan inte se i protokollen att det presenteras nya åtgärder, utan endast att beslutet enligt 

§ 119 följs upp.  

Inför 2018 har kommunstyrelsen också vidtagit en handlingsplan för att uppnå en eko-

nomi i balans. Handlingsplanen innehåller förändrade förutsättningar och åtgärder som 

motsvarar nära 13 mnkr. I prognosen för 2018 per augusti framgår att underskottet för-

väntat bli -37,4 mnkr.  

Enligt verksamhetsberättelsen 2017 kan konstateras att Socialnämnden inte gör en sam-

lad bedömning av hur de lever upp till det mål (1:1 Barn och unga ska ha en trygg upp-

växt) som är kopplat till fullmäktiges mål. Det finns ett nämndmål (Den upplevda hälsan 

inom äldreomsorgen ska överträffa riksgenomsnittet) och det är det enda målet som 

bedöms som uppfyllt. I protokoll framgår att socialnämnden har gett förvaltningen i upp-
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drag att göra fördjupad uppföljning där det i vissa fall lett till beslutade åtgärder. Vidare 

har nämnden antagit handlingsplaner för att få ekonomin i balans.  

Socialnämnden har under 2017 och 2018 inte haft en ekonomi i balans och därmed anta-

git handlingsplaner för att uppnå budget i balans. En handlingsplan 2017 inriktat mot 

kommunens mottagande av ensamkommande barn har antagits separat. Handlingspla-

nerna för budget i balans ska innehålla specificerade åtgärder med uppskattad effekt i 

kronor. Effekten ska bedömas utifrån försiktighetsprincipen och med realistisk tidplan, 

gärna med delmål. Finns det förslag till åtgärder som är av intresse ur ett helhetsperspek-

tiv ska acceptans erhållas från kommunstyrelsen. För samtliga handlingsplaner för social-

nämnden anges en förväntad effekt av beskrivna åtgärder som är lägre en det beräknade 

underskottet. T.ex. från handlingsplanen för 2018 anges: ”Februariprognosen visar ett 

underskott på 9 398 tkr, vara 4 660 tkr härrör sig till flyktingblocket. Denna plan innehål-

ler åtgärder motsvarande 2 236 tkr.” Enligt protokoll framkommer inte att handlingspla-

nen revideras kontinuerligt vilket framgår ska ske enligt planen. Det lämnas endast en 

ekonomisk prognos månatligen enligt protokollet. 

I protokoll från december 2017 (§ 378) beslutar socialnämnden att en utredning och ge-

nomlysning ska göras av nämndens ekonomi och verksamhet för att peka på eventuella 

strukturfel och ge förslag till besparingsåtgärder.  

Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-29 att efterhöra hos socialnämnden angående be-

hov av stöd från kommunstyrelsen för att följa budget 2018. I protokoll från augusti 2018 

för socialnämnden framgår det enligt § 89 att socialnämnden önskar stöd från kommun-

styrelsen. I svar från kommunstyrelsen § 141 beslutar kommunstyrelsen att godkänna 

vissa förfrågningar om ekonomiskt stöd.  

Inom utbildningsnämnden verksamhetsberättelsen för 2017 bedöms tre mål som ej upp-

fyllda det men det framgår inte av protokoll att åtgärder vidtagits. Vissa av målen som 

bedöms som ej uppfyllda har förflyttats över till verksamhetsplan 2018. Från samhällsut-

vecklingsnämndens verksamhetsberättelse 2017 framgår att inga mål bedöms som ej upp-

fyllda. 

2.6.2. Bedömning 

Vi konstaterar att såväl kommunstyrelsen som socialnämnden har vidtagit åtgärder för att 

få en ekonomi i balans. Däremot konstateras att åtgärdernas förväntade effekter inte be-

döms som tillräckliga. Vi konstaterar vidare att åtgärder vid bristande måluppfyllelse av 

verksamhetsmässiga mål inte vidtas. Vissa av målen som bedöms som ej uppfyllda har 

förflyttats över till 2018. 

Vi bedömer utifrån ovanstående att kontrollmålet är delvis uppfyllt.  
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 Revisionell bedömning  

Vår samlade bedömning är att kommunstyrelsen inte fullt ut säkerställt en ändamålsen-

lig målstyrning och uppföljning som grund till god ekonomisk hushållning. 

Vår bedömning grundar sig på iakttagelser och bedömningar för respektive kontrollmål 

vilka framkommer av rapporten. 

 Rekommendationer 

Utifrån granskningens resultat rekommenderar vi ansvariga nämnder: 

 Att en politisk revidering görs av det övergripande dokumentet styr- och kvalitets-

system från 2005 samt att de vägledande styr- och ledningsprinciper som anges i 

dokumentet tydliggörs i verksamheterna som komplement till årshjulet. Som 

framgår i sakgranskningen finns en planering under nästkommande år för ett så-

dant arbete. 

 Att en översyn görs för respektive verksamhet vid utformning av mål och indikato-

rer, så att bedömningar tydliggörs och en riktning/politisk ambition antas för 

målindikatorerna. 

 Att se över möjligheterna att systematisera och skapa en gemensam process och 

lika förutsättningar för nämnderna i deras arbete med målstyrning och uppfölj-

ning. 

 Att processer och arbetssätt utvecklas för att möjliggöra jämförelser med andra 

kommuner som en del i kommunens analys- och utvecklingsarbete.  

 Att utveckla uppföljningsarbetet genom att följa upp de verksamhetsmässiga må-

len med kortare intervall och regelbundenhet för att kunna tillsätta åtgärder vid 

behov under året.  

 Att fullfölja processen att effektivera styrning- och uppföljningsarbetet genom att 

implementera ett digitalt verktyg för att planlägga, genomföra och lättare följa upp 

i verksamheterna.  

 Att säkerställa att upprättade handlingsplaner innehåller åtgärder med förväntade 

effekter som motsvarar de beräknade underskotten samt kontinuerligt revidera 

planerna så att rätt insatser görs och förväntade effekter uppnås.  
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Bilaga 1 

Vi begärde ut relevanta styrdokument och fick följande dokument tillsänt oss: 

 Anvisningar  

 Delegationsordning 

 Delårsbokslut år 201708 

 Ekonomisk rapport februari- juli 2018 

 Ekonomisk rapport april-oktober 2017 

 Handlingsplaner 

 Interkontrollplan  

 Kvalitetsredovisning år 2017 

 Mål och budget 2018 med planeringsramar 2019-2021 

 Politisk organisation 

 Protokoll för år 2017 och 2018  

 Reglemente för styrelsen och nämnderna  

 Styr- och kvalitetssystem 

 Verksamhetsberättelse år 2017 

 Verksamhetsplan 2018 

 Vision 2025 
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Elin Hedström Datum KS-2018/513 
Planhandläggare 2019-01-03 SBK 2018-13 
  
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Planbesked Vrå 1:159 
KS-2018/513 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att ge negativt planbesked för Vrå 1:159.  

Sammanfattning  
Ansökan avser planbesked för nybyggnad och avstyckning av fastigheten Vrå 1:159 till tre 
fastigheter om ca 1500 kvm vardera. Avsikten är att uppföra två nya enbostadshus på två av 
fastigheterna och bevara det befintliga enbostadshuset på den tredje fastigheten. Se bild. 

 

 

 Skiss från sökanden. 
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Bakgrund 
Ärendet blev återremitterat på kommunstyrelsens 
sammanträde den 10 december 2018 för att 
komplettera handlingen med en redovisning över hur 
dialogen med sökanden har varit och effekten av 
den. Tjänsteskrivelsen har reviderats enligt detta. 
Fastigheten Vrå 1:159 är ca 4900 kvm och ligger på 
Boängsvägen 82.  På fastigheten står i dagsläget ett 
enbostadshus och ett äldre fritidshus. Ett 
komplementbostadshus är under uppförande. 

Översiktsplan och Fördjupad översiktsplan 
Fastigheten Vrå 1:159 ligger mitt i 
egnahemsområdet för Hasselbacken, Björkbacken 
och Gransäter. Vilket utgör en kommunal värdekärna. Denna sträcka av Boängsvägen utgör 
en del i ett kulturlandskap längs Trunsta träsk och Gredelby hagar där luckorna i 
bebyggelsen bidrar till karaktären och är en stomme i grönstrukturen. Detta pekas ut i den 
fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter från 2012.  
Fastigheten ligger även i ett strategiskt grönt sammanhang enligt den nya översiktsplanen 
från 2017.  
I den fördjupade översiktsplanen pekas utbyggnadsområden längs Boängsvägen ut i de 
norra delarna i Gamla Alsike stationssamhälle medan det i de mellersta delarna förespråkas 
en mycket restriktiv nybyggnad. Enligt den nya översiktsplanen ska kommunen ta fram en 
detaljplan för nytillkommande bebyggelse längs Boängsvägen.   
 
Tidigare ställningstaganden 
I likande lägen i närheten av Vrå 1:159 har det under de senaste åren sökts ett antal 
förhandsbesked som nekats med hänsyn till landskapsbilden och att det blivit ett 
detaljplanekrav för ny bebyggelse enligt Plan- och bygglagen(PBL) 4 kap. 2§.  
Under 2018 har det inkommit tre ansökningar om förhandsbesked  vara ett fick negativt 
beslut och två valde att dra tillbaka när det kommunicerats att förslaget till beslut skulle bli 
negativt. Alla på grund av antalet hus längs Boängsvägen samt detaljplanekravet enligt PBL. 
Det senaste positiva förhandsbeskedet beslutades 2016-01-19, då var dock förvaltningens 
förslag negativt. 
 
Kommunförvaltningens bedömning 
Det faktum att det inte längre går att hantera ny bebyggelse längs denna sträcka i ett 
förhandsbesked tyder på att ny bebyggelse behöver hanteras i ett större sammanhang för att 
få bästa möjliga resultat. För att säkerställa bevarandet av de kultur- och naturvärden som 
finns längs denna sträcka av Boängsvägen behöver det göras en helhetsbedömning av 
området.  Det är svårt att planera en god bebyggd miljö i ett sådant här läge genom en 
fastighet i taget. Det ger inte det sammanhang som behövs för att bevara de kulturvärden 
som finns eller möjligheten att bedöma var eventuell ny bebyggelse skulle kunna tillåtas.  
 

Översiktskarta 
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För att säkerställa en god utveckling och ett väl bevarande av Boängsvägen och dess 
kulturvärden bör hela sträckan detaljplaneläggas i en gemensam detaljplan för att kunna 
peka ut vilka platser som eventuellt skulle kunna bebyggas.  
 
Med anledning av ovanstående anser förvaltningen att ansökan om planbesked på 
fastigheten Vrå 1:159 ska nekas. 
 
Kommunikation har förts med sökanden via telefon och e-post gällande ansökan. Sökanden 
har även skriftligen beretts tillfälle att yttra sig inför beslutet. Sökanden meddelar 
sammanfattningsvis följande: 

- Har fört en tidig dialog med bygglovenheten på kommunen om avstyckning. Två-tre 
tomter skulle inte vara något problem men att Länsstyrelsen behövde kontaktas på 
grund av ett fornminne på fastigheten. När det var gjort och ansökan skickades in till 
kommunen har förutsättningarna helt ändrats. 

- Fastigheten mitt emot har fått bygglov utan utredning om fornlämning som även finns 
där. 

- Fastigheten är redan bebyggd  
- Är villig att ta fram förslag på ny bebyggelse som omfamnar och tillför värden till 

kulturlandskapet i fråga. 
Förvaltningens kommentarer på inkomna synpunkter: 

- Mellan dialogen med kommunen första gången (2017-07-04) och att ansökan inkom 
(2018-06-27)hade det konstaterats att mängden ansökningar i området gjort att 
kommunen blivit tvungna att åberopa detaljplanekravet enligt Plan- och 
bygglagen(PBL) 4 kap. 2§.   

- En ny översiktsplan antogs 2017-12-13 där det framgår att ny bebyggelse ska 
föregås med detaljplan.(ej ännu laga kraft) 

- Att fastigheten redan är bebyggd bedöms inte förändra omständigheterna i fråga om 
planbesked 

- Ett nytt förslag bedöms inte behövas. Anledningen är att det krävs ett större 
sammanhang för att kunna peka ut vilka platser längs Boängsvägen som är lämpliga 
att bebygga utan att för den delen riskera kultur- och naturmiljön. I översiktsplan 2017 
och i den fördjupade översiktsplanen från 2012 betonas att detta område är 
skyddsvärd och för att få det sammanhang som behövs behöver hela sträckan av 
Boängsvägen som pekas ut planläggas.  

Sökanden har även efter telefonsamtal, skriftligen beretts tillfälle att yttra sig över 
kommunens kommentarer.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Då beslutet föreslås bli negativt ändras inte rådande förhållanden.  Beslutet genererar 
därmed ingen kostnad för kommunen. 
 
Avgift planbesked 
Negativt planbesked, liten åtgärd 7 280kr 
Faktura utsänds separat. Avgift tas ut i enlighet med fastställd taxa av kommunfullmäktige. 
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Barnkonsekvensanalys   
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
 
 
 
 
 
Emma Lundbergh  Moa Odin 
Samhällsbyggnadschef   Planchef   
 
Bilagor 
Ansökan 
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Sökanden 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Rådande förhållanden ändras inte i och med detta beslut. 
 

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 



 
 

 
 

Planbeskedsutredning för fastigheten Vrå 1:159, Boängsvägen 
SBK 2018-13 
 
 
 

Faktauppgifter  
Fastighet: Vrå 1:159 
Fastighetsägare: Jan-Erik Allstrin 
Sökande: ADJA Fastigheter  
Kontaktperson: Jan-Erik Allstrin  
Detaljplan: Fastigheterna saknar detaljplan 
Markanvändning: Fastigheterna nyttjas idag som bostadsmark med tillhörande 

trädgård samt naturmark.  
Begäran inkom: 2018-08-23 

  VA-ledningar:                        Fastigheterna har idag enskilt vatten- och avlopp  
Bilagor:                                  Ansökan om planbesked med bilaga 1 
 
 
    

 

 
 

 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret ställer sig negativ till att pröva möjligheten att inom fastigheterna Vrå 1:159 i form 
av två friliggande villor.   

Figur 1 Översiktskarta. Vrå 1:159 inringad 



 
 

 
 

Fastigheten Vrå 1:159 ligger mitt i egnahemsområdet för Hasselbacken, Björkbacken och Gransäter. Vilket utgör 
en kommunal värdekärna. Denna sträcka av Boängsvägen utgör en del i ett kulturlandskap längs Trunsta träsk 
och Gredelby hagar där luckorna i bebyggelsen bidrar till karaktären och är en stomme i grönstrukturen. Detta 
pekas ut i den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter från 2012 (FÖP).  

Fastigheten ligger även i ett strategiskt grönt 
sammanhang enligt den nya översiktsplanen 
från 2017.  
I FÖP pekas utbyggnadsområden längs 
Boängsvägen ut i de norra delarna i Gamla 
Alsike stationssamhälle medan det i de 
mellersta delarna förespråkas en mycket 
restriktiv nybyggnad. Enligt den nya 
översiktsplanen ska kommunen ta fram en 
detaljplan för nytillkommande bebyggelse 
längs Boängsvägen.   

Samhällsbyggnadskontorets sammanvägda 
bedömning är att området inte är lämpligt 
för utveckling om inte ett helhetsgrepp först 
tas för Boängsvägen från Lövbacken 
Källbacken.  
 
För att säkerställa bevarandet av de kultur- 
och naturvärden som finns längs denna 
sträcka av Boängsvägen behöver det göras 
en helhetsbedömning av området. Först då 

kan det klargöras hur mycket ytterligare exploatering som är lämplig. 

Bakgrund 
Fastigheten Vrå 1:159 är ca 4900 kvm och ligger på Boängsvägen 82 + 84.  På fastigheten står i dagsläget ett 
enbostadshus och ett äldre fritidshus. Ett komplementbostadshus är under uppförande. 
 
Fastighetsägaren har tidigare varit i kontakt med kommunen inför ansökan om förhandsbesked. Första mötet var 
2017-07-04. Mötet handlade om framtida avstyckning, situationen kring Boängsvägen samt det fornminne som 
ligger på fastigheten. Sökanden ansökte om tillstånd för markingrepp i eller invid fornlämning elingt 2 kap. 
Kulturmiljölagen. Ett nytt möte hölls 2018-04-05 då framtida tomter dikusterades. Ansökan om förhandsbesked 
för två nya tomter inkom 2018-06-27. Ärendet togs upp för diskussion på Bygg- och miljönämndens 
arbetsutskott 2018-08-14 med anledning av dess läge längs Boängsvägen och bedömningen gjordes att mängden 
bebyggelse som tillkommit den senaste tiden gjort att det behövs detaljplan för att kunna tillåta eventuell 
ytterligare bebyggelse.  
 
Ansökan om planbesked inkom till kommunen 2018-08-23 

Figur 2 Rödmarkerat är sträckan som bör hanteras i ett sammanhang  
enligt förvaltningen. 
 



 
 

 
 

Förutsättningar 

Översiktsplan 2017 mot år 2035 med utblick 
2050 (ÖP) 
Den nya översiktsplanen framhåller att Boängsvägen 
bör behålla sin lokala karaktär och ny exploatering 
längs vägen kan ske endast i undantagsfall. 
 
Vid eventuell planering av bebyggelse längs 
Boängsvägen ska kommunen ta fram detaljplaner. De 
viktiga gröna sambanden mellan Boängsskogen och 
Trunsta får inte försämras genom att de byggs bort. 
 

 
 
Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter från 2012 (FÖP) 

Fastigheten Vrå 1:159 ligger mitt i egnahemsområdet för Hasselbacken, Björkbacken och Gransäter. Vilket utgör 
en kommunal värdekärna. Denna sträcka av Boängsvägen utgör en del i ett kulturlandskap längs Trunsta träsk 
och Gredelby hagar där luckorna i bebyggelsen bidrar till karaktären och är en stomme i grönstrukturen. Detta 
pekas ut i den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter från 2012 (FÖP).  

I FÖP pekas utbyggnadsområden längs Boängsvägen ut i de norra delarna i Gamla Alsike stationssamhälle 
medan det i de mellersta delarna förespråkas en mycket restriktiv nybyggnad.  

 

Grönstrukturplan 
 
Berörd fastighet ligger inom ett område av närnatur och rekreationsområde med Boängsskogen på ena sidan och 
Trunsta träsk på den andra.  
 
Berörd sträcka av Boängsvägen ingår i ett grönt samband som sträcker sig mellan Valloxen i sydost och Lunsen i 
nordväst. 

Detaljplaner och områdesbestämmelse  
Fastigheterna som ansökan avser omfattas varken av detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Tidigare ställningstaganden 
I likande lägen i närheten av Vrå 1:159 har det under de senaste åren sökts ett antal förhandsbesked som nekats 
med hänsyn till landskapsbilden och att det blivit ett detaljplanekrav för ny bebyggelse enligt Plan- och 
bygglagen 4 kap. 2§.  

Föreslagen bebyggelse och utformning 
 
Förslag till bebyggelse är enligt ansökan två nya enbostadshus på två nya tomter. Det befintliga huset föreslås 
står kvar på stamfastigheten. 
 
 
 
 

Figur 3 Fastighetens läge mitt i ett strategiskt grönt 
samband. Källa: Översiktsplan 2017 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

                    
 

 

Teknisk 
infrastruktur  

VA och energiförsörjning 
Idag försörjs fastigheterna med enskilt vatten och avlopp.  
 
Roslagsvatten har i dagsläget inte för avsikt att ta med denna fastighet i sitt verksamhetsområde. De 
meddelar att ytterligare anslutningar behöver ske i ett större sammanhang. 

Parkering och trafik 
Fastigheterna har idag befintlig anslutning via Boängsvägen som ägs och underhålls av Alsike vägförening.  
Boängsvägen är smal och krokig där samtliga trafikanter får samsas inom vägområdet. Det finns gott 
om hastighetsdämpande åtgärder längs sträckan. 
 
Det går ingen kollektivtrafik längs denna sträcka. 
 
Parkering löses på den egna fastigheten i dagsläget.  
 

Utredningar 

Tidigare utredningar 
Sökanden har inhämtat yttrande från Länsstyrelsen gällande de fornlämningar som finns på platsen. 

Störningar och risker 
Berörda fastigheter ligger cirka 300 meter från nuvarande järnväg med två spår, vilket betyder att järnvägen inte 
ses som en direkt riskfaktor.  

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 
Det har tidigare konstaterats i både FÖP och ÖP  att området är värdefullt för kommunen och att ny bebyggelse 
endast i enstaka fall bör tillåtas. Då det under de senaste åren tillkommit ett antal nya bostäder längs sträckan, 
därför bör det med stöd från ÖP utredas om och hur ny bebyggelse kan tillkomma utan att riskera de värden 
kommunen vill ha kvar. En del i ett sådant arbete bör även inkludera at identifiera dessa värden  
 
En detaljplan skulle behöva upprättas för sträckan mellan Lövbacken och Källbacken för att även i framtiden 
skydda dessa värden. Ett sådant arbete skulle innebära en noggrann kartläggning av befintliga värden och en 

Figur 4 Föreslagen tomtindelning Figur 5 föreslagen bebyggelse 



 
 

 
 

möjlighet att skydda dessa. Först när detta har gjorts kan en bedömning göras om huruvida ytterligare 
bebyggelse ska kunna tillåtas eller ej. 
 
Den största skillnaden mellan detta område och Alsike gamla stationssamhälle som ligger i de norra delarna av 
Boängsvägen är att det i de mellersta delarna framhålls i FÖP och ÖP som bevarandevädra med restriktiv 
utbyggnad medan det i de norra delarna sedan länge varit utpekat som ett område för ny bebyggelse och 
förtätning.  
 

Avgift planbesked 
Efter beslut om planbesked tas avgift ut för detta i enlighet med gällande taxa.  
Avgiften för detta planbesked är 7 280 kronor.  
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Från: Jan-Erik Allstrin <j.allstrin@rge.se> 
Skickat: den 13 november 2018 13:27
Till: Knivsta Kommun <knivsta@knivsta.se>
Ämne: Diarienr SBK 2018-000013 Knivsta Vrå 1:159

Att.Elin Hedström

Diarienr SBK 2018-000013            Knivsta  Vrå 1:159

Synpunkter på förvaltningens förslag till beslut avseende planbesked Vrå 1.159

1. Vid inköp av fastigheten den 14/7 2017 kontaktades kommunens byggnadshandläggare
och ett möte skedde varvid frågan om avstyckning togs upp. Vid mötet diskuterades om vi
kunde avstycka  två eller tre tomter . Handläggarna ansåg att två tomter skulle inte vara
något problem  . Vi  diskuterade hur vi skulle gå vidare i ärendet , då frågan om en
stensträng (fornminne ) på tomten uppmärksammades .
Vi kom överens om att kontakta Länsstyrelsen innan vi lade in en Bygglovsansökan (
kommunen menade att de inte kunde  behandla detta  om frågan ej var löst) .
Denna fråga har dragits i långbänk av Länsstyrelsen trots upprepade påstötningar .
Frågan är löst med Länsstyrelsen nu . När vi återkommer till Knivsta kommun i med
ansökan ,  har ni helt ändrat förutsättningarna  !
Detta känns inte seriöst .

Fastigheten mitt emot oss har samma stensträng på tomten (se bifogad karta ) de har tydligen fått 
bygglov direkt utan att frågan har lyfts ( de har även byggt direkt på stensträngen ).
Behandlas vissa ansökningar på ett förmånligare sätt i Knivsta kommun  …?
Hade min ansökan behandlats på samma sätt skulle denna nuvarande situation ej existera .
Detta strider även mot Likställighetsprincipen 2 kap 3 § Kommunallagen .

Vi vill även påpeka att det ligger en existerande byggnad på vår tomt i det område vi vill stycka av (d.v.s 
området som ni inte vill skall bebyggas ) som ni beskriver  ”där luckor i bebyggelsen bidrar till karaktären 
och är en stomme i grönstrukturen ” .D.v.s att det område ni är emot en bebyggelse är redan bebyggt ( se 
bifogad karta )!
Jag är villig att ta fram förslag på ny bebyggelse som omfamnar och tillför värden till kulturlandskapet 
ifråga.
Bilaga: Karta som visar befintlig byggnad på min tomt enligt ovan samt grannfastighet som byggt direkt på 
stensträng med bygglov från kommunen .
Med vänliga hälsningar

Jan-Erik Allstrin
070-7606865
j.allstrin@rge.nu

mailto:Emelie.Berglund@knivsta.se
mailto:Elin.Hedstrom@knivsta.se
mailto:marie.sandstrom@knivsta.se
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Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer 
Gabriella Garpefjäll Datum KS-2018/625 
Planarkitekt  2018-12-18   
 
 
 

  Kommunstyrelsen  
 
 

Planbesked för fastigheterna Vrå 1:176 samt 1:750 
KS-2018/625 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar  
att ge positivt planbesked för Vrå 1:176 samt 1:750.   

Sammanfattning  

 
Ägaren till fastigheterna Vrå 1:176 samt 1:750 har tillsammans med företaget Alguvi & Kultur 
Ab inkommit med en ansökan om planbesked avseende upprättande av ny detaljplan. Syftet 
är att pröva möjligheterna för sju till nio friliggande villor.  
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Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positiv till att pröva möjligheten att inom fastigheterna 
Vrå 1:176 samt 1:750 uppföra bostäder i form av sju till nio friliggande villor.   
Ansökan ligger i linje med översiktsplan 2017 och den fördjupade översiktsplanen för Knivsta 
och Alsike tätorter från 2012. Samhällsbyggnadskontorets sammanvägda bedömning är att 
området är lämpligt för utveckling.  
Utgångspunkten för planläggningen i området är att ta ett helhetsgrepp för att identifiera 
behov och möjligheter för platsen i stort och dess omgivning. Detta kan göras genom en 
större detaljplan med en kort förstudie. Syftet med förstudien är att se platsen i ett större 
sammanhang och genom att arbeta med helheten identifiera platsens fördelar och 
utmaningar.  Genom att arbeta med en helhet går det att peka ut var det är lämpligt att 
bebygga med hänsyn till kulturmiljön samt belysa frågor som mobilitet och en utbyggnad av 
vatten- och avlopp med mera. Det är viktigt att tillkommande bebyggelse anpassas till 
omkringliggande byggnader, kulturvärden, naturvärden och till landskapsbilden.  
Under planarbetet, beroende på planens avgränsning, kommer frågor som berör mobilitet 
såsom cykelförbindelser och möjligheter att åka kollektivt att behöva utredas närmare. Vidare 
kommer planarbetet även behöva studera vilka trafikflöden som planområdet kan ge upphov 
till samt hur befintliga och tillkommande fastigheter angörs på lämpligast sätt. Genom 
planläggning kan även en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp utredas. 
När väl planområdets avgränsning har studerats kan områdets behov av service komma att 
förändras, detta då planering av nya bostäder förutsätter behov av förskola och skola. Det 
här gäller såväl möjligheter till lek som natur.  
Under planarbetet ska bland annat exploateringsgrad, utformning, kulturmiljön, naturvärden, 
buller, dagvatten och gestaltning utredas.  
Samhällsbyggnadskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta positivt planbesked för Vrå 
1:176 samt 1:750. 
Ett beslut att anta en detaljplan för området beräknas kunna beslutas 2025.  

Ekonomisk konsekvensanalys 
Planen bedöms inte innebära några direkta kostnader för kommunen. Kostnader förenade 
med planens uppförande och genomförande bekostats av exploatören.  
Barnkonsekvensanalys  
Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista.  
Avgift planbesked 
Enligt Kommunfullmäktiges antagna taxa, satt till 18 200 kronor. Faktura utsänds separat. 
 
 
Emma Lundbergh  Moa Odin  
Samhällsbyggnadschef Planchef  
 
Beslutet ska expedieras till:  
Akten 
Planenheten 
Sökande 
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Barnchecklista inför beslut 

 
1. Påverkar beslutet barn? 

 
Ja  Nej   

 
Förklara oavsett svar. 

Ett positivt planbesked innebär i förlängningen att området kommer kunna planläggas för 
såväl kvartersmark som allmänplats där barn och unga kommer kunna vistas.  

 
Om, ja fortsätt med frågorna. 

 
2. Hur har barns bästa beaktats? 

Barns bästa har inte beaktas i detta skede, men det kommer vara ett perspektiv att 
utreda i detaljplanen.  
 
 
 

3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 

Stadsbyggnadsprocessen är till för att göra avvägningar mellan olika intressen, där 
ambitionen är att barns och andra gruppers intressen ska beaktas.  
 
 
 

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. 

I planarbetet kommer planförslag, enligt plan- och bygglagen, att ställas ut på samråd 
och granskning där allmänheten (barn som vuxna) har möjlighet att inkomma med 
synpunkter. 

Enligt FN är alla under 18 år 
att betrakta som barn 



 
  2018-12-18 

 
 

Planbeskedsutredning för fastigheterna Vrå 1:176 och 1:750, Gamla 
Alsike stationssamhälle  
 

Faktauppgifter  
Fastighet: Vrå 1:176 samt 1:750 
Fastighetsägare: Charlott Ekholm 
Sökande: Alguvi & Kultur Ab  
Kontaktperson: Leonard Qvarsebo  
Areal: 11 450 m2  

Privat mark: 11 450 m2 
Kommunal mark: 0 m2 

Detaljplan: Fastigheterna saknar detaljplan 
Markanvändning: Fastigheterna nyttjas idag som bostadsmark med tillhörande 

trädgård samt naturmark.  
Begäran inkom: 2018-09-27 
Komplettering inkom: 2018-11-12 via mejl 
VA-ledningar:                        Fastigheterna har idag enskilt vatten- och avlopp  
Bilagor:                                   Ansökan om planbesked med bilaga 1    

 

 
Figur 1 visar en topografisk karta med fastighetsgränser. De berörda fastigheterna markeras med rött. Källa: Lantmäteriet.   

Brännkärrskolan 
Lustigkulla förskola 
Vrå gård 
Boängsvägen 
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Figur 2 visar ett ortofoto över Alsike. De berörda fastigheterna markeras med rött. Källa: Lantmäteriet. 

Sammanfattning 
Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positiv till att pröva möjligheten att inom fastigheterna Vrå 1:176 samt 
1:750 uppföra bostäder i form av sju till nio friliggande villor.   
 
Ansökan ligger i linje med översiktsplan 2017 och den fördjupade översiktsplanen för Knivsta och Alsike 
tätorter från 2012. Samhällsbyggnadskontorets sammanvägda bedömning är att området är lämpligt för 
utveckling.  
 
Utgångspunkten för planläggningen i området är att ta ett helhetsgrepp för att identifiera behov och möjligheter 
för platsen i stort och dess omgivning. Detta kan göras genom en större detaljplan med en kort förstudie.  
Syftet med förstudien är att se platsen i ett större sammanhang och genom att arbeta med helheten identifiera 
platsens fördelar och utmaningar.  Genom att arbeta med en helhet går det att peka ut var det är lämpligt att 
bebygga med hänsyn till kulturmiljön samt belysa frågor som mobilitet och en utbyggnad av vatten- och avlopp 
med mera. Det är viktigt att tillkommande bebyggelse anpassas till omkringliggande byggnader, kulturvärden, 
naturvärden och till landskapsbilden.   
 
Under planarbetet, beroende på planens avgränsning, kommer frågor som berör mobilitet såsom 
cykelförbindelser och möjligheter att åka kollektivt att behöva utredas närmare. Vidare kommer planarbetet även 
behöva studera vilka trafikflöden som planområdet kan ge upphov till samt hur befintliga och tillkommande 
fastigheter angörs på lämpligast sätt. Genom planläggning kan även en utbyggnad av kommunalt vatten och 
avlopp utredas. 
 
När väl planområdets avgränsning har studerats kan områdets behov av service komma att förändras, detta då 
planering av nya bostäder förutsätter behov av förskola och skola. Det här gäller såväl möjligheter till lek som 
natur.  
 
Under planarbetet ska bland annat exploateringsgrad, utformning, kulturmiljön, naturvärden, buller, dagvatten 
och gestaltning utredas.  
 
Samhällsbyggnadskontoret föreslår Kommunstyrelsen besluta positivt planbesked för Vrå 1:176 samt 1:750.  
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Figur 4 visar de 
höjdskillnader som 
återfinns inom 
området. 

Figur 5 visar de 
lummiga delarna av 
Vrå 1:176. 

Bakgrund 
Ägaren till fastigheterna Vrå 1:176 samt 1:750 har tillsammans med företaget Alguvi & Kultur Ab inkommit 
med en ansökan om planbesked avseende upprättande av ny detaljplan. Syftet är att pröva möjligheterna för sju 
till nio friliggande villor.  
 
Fastigheterna är belägna i Gamla Alsike stationssamhälle och gränsar till Vrå gård. Fastigheterna ägs av en 
privat markägare och har tillsammans en area om 11 450 kvadratmeter. Bebyggelsen inom fastigheterna består 
av ett bostadshus med tillhörande komplementshus samt en lada. Platsen är omgiven av äldre uppvuxna träd i 
kuperad terräng. Inom området finns tydliga höjdskillnader och sluttar mot väster och Boängsvägen. Området är 
en blandning av jordbruk och stora tomter med villor i olika byggstilar och åldrar. Gamla Alsike är ett område 
som är rikt på kända fornlämningar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förutsättningar 

Översiktsplan 2017 mot år 2035 med utblick 2050  
I översiktsplan 2017 framhålls att Alsike karaktäriseras av både av äldre och nyare bostadsområden i nära 
anslutning till grönområden. Närheten till grönområden ska finnas även i framtiden. Förtätning av redan 
bebyggda, glesare delar av Alsike krävs för att skapa en hållbar och välintegrerad tätort.  De områden som är 
svagt länkade med omgivningen ska integreras med hjälp av ny bebyggelse och nya stråk. Alsike pekas i planen 
ut som prioriterat utvecklingsområde för bebyggelse. Översiktsplan 2017 är antagen av kommunfullmäktige men 
har ännu inte vunnit laga kraft.   
 

 
Figur 7 visar ett utdrag ur Översiktsplan 2017. De berörda fastigheterna markeras med en svart cirkel. Det mörkrosa 
området symboliserar prioriterade utvecklingsområden för bebyggelse. Källa: Översiktsplan 2017.  

Figur 3 visar det befintliga bostadshuset 
på fastigheten Vrå 1:750 och 
tillhörande komplementbyggnad. 

Figur 6 visar Vrå gård 
som gränsar till 
fastigheterna i fråga. 



 
  2018-12-18 

 
 

Fördjupad översiktsplan för Knivsta och Alsike tätorter från 2012 
I den fördjupande översiktsplanen för Knivsta och Alsike tätorter från 2012 framhålls att Vrå gård tillsammans 
med en bondgård är väl synliga i landskapet och ihop med åkern väster om Vrå gård ger en karaktär av 
landsbygd. I planen framhålls även att den mindre herrgården Vrå gård från 1800-talet ingår i ett område med 
värdefull kulturmiljö, värdekärna U98.  
 
I den fördjupande översiktsplanen förslås en förtätning av vissa delar av de äldre områdena i Alsike. 
Fastigheterna Vrå 1:176 samt 1:750 är inte utpekade som förtätningsområden. Områden som inte är utpekade i 
planen rekommenderas föregås av ett detaljplaneprogram eller genomföras i större detaljplaner som fångar in 
och prövar mindre förtätningar. I den fördjupade översiktsplanen betonas att dessa områden ska, efter 
planläggning, anslutas till kommunalt vatten- och avlopp.  
 

 
Figur 8 visar ett utdrag ur den fördjupade översiktsplanen. De berörda fastigheterna markeras med en vit cirkel. De 
områden markerat i brunt symboliserar ny föreslagen bebyggelse, främst bostäder. Källa: Fördjupad översiktsplan 2012.  

Grönstrukturplan 
I grönstrukturplanen betonas att stommen i Alsike består av skogen som omgärdar nybyggnadsområdet i söder, 
öster och norr samt de korridorer skog som sparats mellan de olika enklaver som bebyggelsen är samlad i.  
Det går även att utläsa att gräsmarkerna mellan berört område och järnvägen är potentiellt värdefulla för 
spridningssamband. 

Detaljplaner och områdesbestämmelse  
Fastigheterna som ansökan avser omfattas varken av detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Pågående eller kommande planering i närområdet 
Norr om fastigheterna pågår ett detaljplanearbete med syfte att planera för nya bostäder, även nordöst pågår en 
planprocess med samma syfte, se figur 9.   
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Figur 9 visar pågående och framtida planering i Alsike. De röda cirklarna visar pågående planering. Källa: Lantmäteriet.  

Berörda verksamheter 
Cirka 400 meter från de berörda fastigheterna återfinns Alsike Snickeri. Företaget bedöms inte beröras av en 
utbyggnad av bostäder på Vrå 1:176 samt 1:750.  

Tidigare ställningstaganden 
Tidigare i år inkom fastighetsägaren med en ansökan om förhandsbesked. Bygg- och miljökontoret föreslog 
Bygg- och miljönämnden att besluta om ett negativt förhandsbesked, inget beslut togs dock då ärendet drogs 
tillbaka. 

Föreslagen bebyggelse och utformning 
Exploatören önskar uppföra sju till nio friliggande villor med en boyta på cirka 130 kvadratmeter. Den 
tillkommande bebyggelsen framhåller exploatören ska utformas med inspiration från trädgårdsstaden och att ta 
tillvara på den natursköna kulturmiljön som Vrå gård och den gamla ordningsträdgården utgör. Bebyggelsen 
anpassas för att bevara äldre byggnader och träd genom att de uppförs i sammanhållen stil med brutna tak och 
klassiska material med moderna och resurssnåla lösningar.  
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Figur 10  visar illustration tillhörande ansökan om planbesked från exploatören. Källa: Bilaga till ansökan om planbesked.  

Av de befintliga byggnaderna på fastigheten avser byggherren att riva den lada som återfinns mot Boängsvägen. 
Bostadshuset och de två komplementbyggnaderna ska sparas. Den tillkommande bebyggelsen angörs genom en 
gemensam väg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Figur 11 visar Vrå gård och kringliggande 
bebyggelse år 2011-2014. Källa: Eniro 
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Planområdets avgränsning 
För att säkerhetsställa strategiska frågor är det av vikt att ta ett helhetsgrepp om området i stort. Detta gör det 
svårt att bryta ut en del av området för detaljplanering utan att först ha studerat och lagt fast strukturen för 
området i stort. Slutgiltiga gränsdragningar för planområdens avgärnsningar behöver därför studeras närmare vid 
framtagning av detaljplaner i detta område.  

Omsorg och service 
När väl planområdets avgränsning har studerats kan områdets behov av service komma att förändras, detta då 
planering av nya bostäder förutsätter behov av förskola och skola. Det här gäller såväl möjligheter till lek som 
natur.  

Teknisk infrastruktur  

VA och energiförsörjning 
Idag försörjs fastigheterna med enskilt vatten och avlopp.  
 
Roslagsvatten anser att det finns ett behov för att bygga ut allmänna VA‐ledningar i Gamla Alsike. 
Roslagsvatten kommer att behöva dimensionera upp VA-ledningar för att kunna ansluta de nya fastigheterna. 
För att utbyggnaden ska vara möjlig behöver den ske i ett större sammanhang så att anläggningen dimensionerar 
rätt och att utbyggnaden är ekonomiskt möjlig. Roslagsvatten anser därför att nya detaljplaner ska tas fram innan 
utbyggnad sker. Detta redogörs i VA-utredning Alsike Stationssamhälle.  

Parkering och trafik 
Fastigheterna har idag befintlig anslutning via Boängsvägen som ägs och underhålls av Alsike vägförening. 
Fastigheten Vrå 1:750 angörs genom befintlig väg på fastigheten Vrå 1:176. Även grannfastigheten Vrå 1:232 
ansluter via denna väg.  
 
Boängsvägen är en smal väg som saknar trottoarer och cykelväg. Området i stort saknar förbindelser med 
cykelvägar till olika målpunkter i närområdet. Detta medför att såväl gående, cyklister som bilister delar på 
körbanan.  
 
Närmsta busshållplats är Sättragatan och återfinns cirka en kilometer från berörda fastigheter. Hållplatsen finns 
längst med Brunnbyvägen som trafikeras av linje 180/181 mot Knivsta samt linje 102 mot Uppsala.  
 
Parkering löses på den egna fastigheten i dagsläget.  
 
I trafikutredningen för Alsike stationssamhälle, 2018-10-12, framhålls att en utbyggnad kommer medföra ökad 
trafik på vägarna i området. Enligt trafikutredningen innebär en förtätning av bostäder att en breddning av 
vägarna behövs, i praktiken innebär det att ytterligare mark kommer behövas tas i anspråk. En breddning skulle 
innebära att fler sträckor kan tillåta mötande trafik med även bättre möjligheter för gång- och cykel. 
Boängsvägen pekas i rapporten ut som huvudstråk. Utredningen föreslår även kommunalt huvudmannaskap 
längst huvudstråket med anslutning mot respektive utbyggnadsområde.  Utredningen utgår från en förtätning av 
Alsike stationssamhälle där fastigheterna Vrå 1:176 samt 1:750 är utpekade som ett av sju utbyggnadsområden. 
Detta kommer behöva utredas ytterligare.  

Utredningar 

Tidigare utredningar 
 

• Trafikutredning Alsike gamla Stationssamhälle, 2018-10-12, Ramböll 
• Dagvattenutredning Alsike stationssamhälle, 2017-06-07, Ramböll 
• VA-utredning Alsike stationssamhälle, 2017-10-06, Ramböll 
• Resultat från arkeologisk utredning inför detaljplan inom Alsike gamla stationsområde, inom 

fastigheterna Vrå 1:93,1:100-1:106 m.fl. 2018-12-03 
• Naturvärdesinventering kring Pingla Ström.  
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Preliminärt utredningsbehov m.m. 
• Det bör utredas hur kulturmiljö kring Vrå gård kan komma att påverkas i och med ny bebyggelse.  
• De berörda fastigheterna pekas ut som utredningsområde med möjliga fornlämningar, detta kommer 

behöva utredas ytterligare.  
• Dagvattenutredning 
• Bullerutredning  
• Geotekniska förutsättningar 
• Naturvärdesinventering och spridningssambandsanalys 
• Gestaltning- och kvalitetsfrågor såsom stadsbyggnadsprinciper, volymer och utformning  
• VA-försörjning  
• Parkering  
• Frågor som berör gata och mobilitet  

Miljö 
Fastigheterna omfattas av ett grundvattenskydd, detta kommer behöva utredas ytterligare under planarbetet.  

Störningar och risker 
Berörda fastigheter ligger cirka 260 meter från nuvarande järnväg med två spår, vilket betyder att järnvägen inte 
ses som en direkt riskfaktor.  

Avtal & ekonomi  

Plankostnadsavtal 
Innan detaljplanearbetet påbörjas ska ett plankostnadsavtal mellan sökanden och Knivsta kommun tecknas. 
Plankostnaden debiteras enligt gällande taxa.  

Behov av exploateringsavtal, köpeavtal 
För att reglera ersättningar för kommunala investeringar i allmänna anläggningar som krävs för att området ska 
kunna exploateras, samt för medfinansiering av framtida investeringar i förbättrad kollektivtrafik, ska 
exploateringsavtal träffas mellan kommunen och fastighetsägare.  

Arbetssätt och organisation 

Plankategori 
Planen kommer att prioriteras enligt kommunens prioriteringsmodell för detaljplaner, KS 2018/238.  

Bedömning av resursbehov 
• Planhandläggare 
• Miljöplanerare 
• Natur- och vattenvårdare  
• Bygglovshandläggare 
• VA-ingenjör  
• Projektledare från mark- och exploatering  
• Trafikplanerare  

Preliminär tidplan 
En preliminär bedömning är att en detaljplaneläggning tidigast kan inledas 2023. Tidplan för fortsatta planarbetet 
kommer att tas fram i samband med framtagande av detaljplanen. 

Samhällsbyggnadskontorets bedömning 

Föreslagen bebyggelse 
Samhällsbyggnadskontoret ställer sig positiv till att pröva föreslagen förändring genom upprättande av ny 
detaljplan för fastigheterna Vrå 1:176 samt 1:750. Kontoret ser positivt till en utveckling inom området som kan 
bidra till nya bostäder. Föreslagen bebyggelse om sju till nio friliggande villor kommer att behöva utredas 
ytterligare då främst den östra delen av fastigheten Vrå 1:176. Den föreslagna bebyggelsen inom den östra delen 
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bör tydligare beakta de topografiska förhållandena på platsen. Den östra delen består idag av lummig 
trädbevuxen naturmark, ett ianspråktagande av denna mark bör studeras närmare i ett kommande planarbete. 
Detta i sin tur kan medföra en lägre exploateringsgrad och att naturvärden sparas.  
 
Utgångspunkten för planläggningen i området är att ta ett helhetsgrepp för att identifiera behov och möjligheter 
för platsen i stort och dess omgivning. Detta kan göras genom en större detaljplan med en kort förstudie.  
Syftet med förstudien är att se platsen i ett större sammanhang och genom att arbeta med helheten identifiera 
platsens fördelar och utmaningar.  Genom att arbeta med en helhet går det att peka ut var det är lämpligt att 
bebygga med hänsyn till kulturmiljön samt belysa frågor som mobilitet och en utbyggnad av vatten- och avlopp 
med mera. Det är viktigt att tillkommande bebyggelse anpassas till omkringliggande byggnader, kulturvärden, 
naturvärden och till landskapsbilden. Det är det dessutom av vikt att arbetet beaktar de topografiska skillnader 
som återfinns i området.  
 
Under planarbetet, beroende på planens avgränsning, kommer frågor som berör mobilitet såsom 
cykelförbindelser och möjligheter att åka kollektivt att behöva utredas närmare. Vidare kommer planarbetet även 
behöva studera vilka trafikflöden som planområdet kan ge upphov till. Beroende på planområdets avgränsning 
och dess ökning av bostadsbeståndet kan tillkommande bebyggelse ge upphov till en ökat behov av kommunal 
och offentlig service. Slutligen kan en ökning av bostadsbeståndet ge upphov till allmänna platser i form av 
lekplatser och parker. Genom planläggning kan även en utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp utredas. 
   
Samhällsbyggnadskontorets sammanvägda bedömning är att området är lämpligt för utveckling. Flera frågor är 
angelägna att studera vidare i detaljplaneprocessen.   

Eventuella knäckfrågor 
• Vatten- och avloppsförsörjning och utbyggnad av kommunala ledningar 
• Fornlämningar 
• Frågor som berör gata och mobilitet  

Prioritering av uppdraget 
Ett beslut att anta en detaljplan för området beräknas kunna beslutas 2025.  

Avgift planbesked 
Efter beslut om planbesked tas avgift ut för detta i enlighet med gällande taxa.  
Avgiften för detta planbesked är 18 200 kronor.  
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Vrå 1:176 & 1:750 2018-09-27 Ansökan om planbesked Alguvi
kultur AB

Byggherren

Alguvi är Elias Jacobsons familjegård och företaget startades 

2013 av Elias Jacobson med målet att vara ett entreprenördrivet 

företag inom fastigheter och förnyelsebar energi. I dag äger bola-

get två fastigheter i Jönköping och på Ornö utanför Stockholm 

med 10 boendeenheter och kursverksamhet. Elias Jacobson var 

tidigare VD för byggbolaget Swedish Modules AB där Elias bl a 

ansvarade för HSB Living Labs, framtidens boende i samarbete 

med miljöforskning och närisngsliv. Swedish Modules ingår i Sten-

haga Koncernen med ett fastighetsbestånd om ca 150.000 kvm. 

Med utvecklingen i Alsike önskar Alguvi utöka sitt ägande i attrak-

tiva fastigheter i historisk miljö. 

HSB - Living labs - Swedish Modules AB

Mörby Ornö, kurs- och friluftsgård
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Vrå 1:176 & 1:750 2018-09-27 Ansökan om planbesked Alguvi
kultur AB

Arkitekten

Leonard Qvarsebo är arkitekt SAR med ca 10 års erfarenhet av 

arkitektur och projektutveckling både i egen regi och på några av 

Sveriges mest välrenommerade arkitektkontor. Leonard Qvarsebo 

är idag studioansvarig på BSK arkitekter som utgör en del av 

Arcona-koncernen som bl.a. byggt vrå skola i nya Alsike. Leonard 

har bl a varit nominerad till Svenska Träpriset och varit finalist i 

tidskriften RUMs utmärkelse Årets arkitektur. Leonard är publi-

cerad i flertalet nationella och internationella sammanhang.
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Vrå 1:176 & 1:750 2018-09-27 Ansökan om planbesked Alguvi
kultur AB

Alguvi & Kultur önskar uppföra 7-9 separata tomter för friliggande 

hus intill Vrå Gård. Alguvi & Kultur är idag en mindre fastighetsä-

gare inriktade på fastigheter med kulturhistoria. Målet är att i 

Vrå bidra till utveckling av Alsike gamla stationssamhälle med 

en bebyggelse i trädgårdsstadskaraktär som tar tillvara på den 

natursköna kulturmiljön som Vrå Gård och den gamla odling-

strädgården utgör. Bebyggelsen är anpassad för att bevara befint-

liga teknikbyggnader och äldre träd och är tänkt att utföras i sam-

manhållen stil med brutna tak och klassiska material med moderna 

och resurssnåla lösningar.

Mot Boängsvägen står idag en lada som bedöms vara svår att 

anpassa till en modern funktion. Alguvis bedömer inte att byg-

gnaden har tillräcklig kulturhistoriskt värde för att sparas och vår 

ambition är att i detta läge om möjligt utveckla radhus om en 

sådan utveckling bedöms möjlig. 

Alguvis föreslår att en gemensam väg anläggs i samma läge 

som Boängsvägens tidigare sträckning mot Vrå Gård. I samband 

med detta bör vägsträckningen av Solglimtvägen bestämmas till 

fastighetsgräns för en långsiktig lösning för trafiken i området.

Alguvi har erhållit ett svar från Roslagsvatten som önskar att kom-

munen planlägger marken innan några beslut kring en VA-lösning 

kan fattas.

Platsen

Be�ntlig byggnad

Föreslagen byggnad

Fastighetsgräns

Markägande

Ljus BTA per byggnad ca 160 kvm i två plan
Förråd/carport är ej inräknade i BTA
BOA per byggnad ca 130 kvm
Total BTA ca 1500 kvm räknat på 9 hus N

A3
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Vrå 1:176 & 1:750 2018-09-27 Ansökan om planbesked Alguvi
kultur AB

Alguvi & Kultur vill bidra till en långsiktig utveckling av Alsike 

gamla stationssamhälle där visionen är att skapa en boendemiljö 

med trädgårdsstadskaraktär som möter modern miljöteknik och 

förnyelsebar energi.

Visionen redovisar en möjlig utveckling av den mark vi förfogar 

över. Målbilden för Alguvi är att leverera ett uttbygt Vrå till 2025 

eller när fyrspåret mellan Uppsala och Stockholm är påbörjat. 

Vår förhoppning är nu att komma igång med första etappen av 

Vrå. Om kommunen önskar har vi även möjlighet att driva planen 

som en byggmästarplan genom våra plankonsulter från sam-

hällsplanerarsidan med lång erfarenhet både från kommun och 

konsultverksamhet.

Vision “fyrspår”
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